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المقّدمة

 العالمين، واأ�سرف ال�سللالة واأزكى ال�سالم 
ّ

الحمللد هلل رب

بين الطاهرين.
ّ
د وعلى اأهل بيته الطي

ّ
على ر�سول الرحمة محم

يعللود اإلينا رم�سللان من جديد �سهراً مبللاركاً، ووافداً كريماً، 

وزائراً حبيباً، تهفو له اأفئدة الموؤمنين، وتحّن له اأرواح المّتقين، 

 به اأعيللن ال�سالحيللن لما يحمل مللن العطايللا الإيمانية 
ّ
وتقللر

ة.
ّ
والهبات الإلهي

اإنلله اأف�سل ال�سهور، يزّف لنا ب�سائللر الرحمة ويقيم لنا اأفراح 

الإيمان وي�سللرح ال�سللدور بالطماأنينة واليقيللن، ويق�سي على 

روح الياأ�للس والإحبللاط، ويحررالإن�سللان من �سلطللان الأهواء 

وال�سهللوات، ويفتح له باب التوبة علللى م�سراعيه بما تهّب فيه 

ل فيه من البركات ففيه تفتح اأبواب  مللن ن�سمات الإيمان وتتنزَّ

الجنان، وتغلللق اأبواب النيللران، وت�سّفد ال�سياطيللن، وينادي 

اِلَفَة.
ّ

 ال�س
ُ
ُكم

َ
َهبُت َلُكم ُذنوب

َ
ُمناٍد: اأب�ِسروا ِعبادي! َفَقد و
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دنللا معكم على 
ّ
ونحللن في المركللز الإ�سالمللي للتبليغ تعو

 
ّ

 تبليغي
ّ

ا�ستقبال هللذا ال�سهر المبللارك والكريم بعمٍل ثفافللي

ما عمل 
ّ
 ل �سي

ّ
نحر�للس من خالله على مواكبة العمل التبليغي

 يندرج تحت 
ّ

للة الم�ساجد مللن خالل اإ�سدار متن تبليغللي
ّ
اأئم

»�سل�سلللة زاد المبّلللغ« التي تعنى بتقديم مللادة ثقافية وتبليغية 

موّجهة لعموم النا�س اإنطالقاً مللن درا�سات ميدانية وا�ستطالع 

 الم�سائل الثقافية الملّحة والهاّمة التي 
ّ
لآراء النا�س حول اأهللم

ينبغللي اإعطاوؤهللا اأولوية تبليغيللة في هذه المرحلللة بما ي�ساهم 

 الم�سكالت الثقافيللة والتربوية في هذا 
ّ
بمحللاكاة النا�س باأهللم

ال�سهر.

�سهم في ال�ستفادة اأكثر من بركات 
ُ
وهذا الكتاب في الواقع ي

 يختار 
ّ

 تبليغي
ّ

هذا ال�سهللر ولتحقيق اأهدافه وفق برنامللج ثقافي

المو�سوعللات بدّقة، ويعالج عناوينهللا الفرعية وفق البتالءات 

والأزمات الراهنة. 

وكّنللا قد اعتمدنللا �سابقاً تق�سيم الكتللاب اإلى مجموعة من 

الأبللواب لمعالجللة المو�سوعللات على طريقة الللرزم بدًل من 
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ىء، وقللد اأثبتت هذه الطريقللة نجاحها  تناولهللا ب�سكل متجللزِّ

وفائدتهللا، ولذلللك حر�سنا علللى اإدراج المحا�سرات في هذا 

مًة على خم�سة 
َّ

الكتللاب على نف�س الطريقة والتي جاءت مق�س

اأبواب موّزعة على ال�سكل التالي:

ل: حقيقة الإيمان
ّ
الباب الأو

الباب الثاني: مفهوم ال�سعادة

الباب الثالث: الحجاب وال�ستر

الباب الرابع: م�ساكل ال�سباب

الباب الخام�س: منا�سبات ال�سهر

وفللي الختام ن�سللاأل اهلل اأن يتقبل اأعمللال الجميع باأح�سن 

القبول ويجعل ثوابها في ميزان اأعمالنا يوم القيامة، واأن يحظى 

هذا الإ�سدار بقبول الإخوة المبّلغين وكّلنا حر�س على اأهمية 

تقديم اأّي مالحظة ت�ساهم في اإنجاح هذه الخطوة اأكثر وتفعيلها 

ب�سكل ي�ساهم في تطوير هذا الإ�سدار وتو�سعة دائرة الإ�ستفادة 

منه �ساكرين للجميع تعاونهم وتجاوبهم.

المركز الإ�سالمي للتبليغ





11

حقيقة الإيمان

الإيمان في بعده العبادي

الإيمان في بعده النف�ضي

الإيمان في بعده الجتماعي

الإيمان في بعده الأخالقي

الإيمان فرع الولية

بركات الإيمان في الدنيا والآخرة )1(

بركات الإيمان في الحياة الآخرة )2(

المحور األول

حقائق اإليمان
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حقيقة اإليمان 

المحا�ضرة الأولى

الهدف:

تعريف  منها  يت�سكل  التي  ال�سرعية  والمعايير  ال�سوابط  بيان 

الإيمان على حقيقته.

ت�ضدير المو�ضوع: 

عن ر�سول اهلل P: »لي�س الإيمان 

بالتحلي ول بالتمني، ولكن الإيمان ما 

.
(((

خل�س في القلب و�سدقه الأعمال«

)1)  ميزان الحكمة، ج1، �ص191.
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مة المقدَّ

من الأمللور التي كثيراً مللا نت�سامح بها في حياتنللا اليومية، 

اإطالق عنللوان الموؤمنين واأهل الإيمان على الكثيرين ممن لو 

 R عر�ستهم على المعايير الللواردة عن اأهل بيت الع�سمة

فللي مو�سوع الإيمان لوجللدت بوناً �سا�سعاً وم�ساحللًة كبيرًة ما 

زالللت تف�سلهم عللن الفوز بهللذا اللقب، و�سلَّمللاً طوياًل يجب 

ارتقاوؤه حتى ن�سل اإلى المقام الذي ن�ستحق فيه هذا العنوان، 

والحقيقة التللي ل بد من قولها، اأّن هللذا ال�ستخدام الجزاف 

ه �سورة الإيمان ويجعلها فاقدة 
ّ
لهللذا العنوان من �ساأنه اأن ي�سللو

للجاذبيللة والمحبوبية عند النا�للس، وي�ست�سهل الكثيرين ممن 

يملكون اأطماعاً خا�سة ارتداء هذا اللبا�س والتنكر به زيفاً وزوراً 

للو�سول اإلى م�سالحهم واأطماعهم، ومن هنا كان من ال�سروري 

اأن نقللف على حقيقة الإيمان من كافللة جوانبه حتى ل ن�سيء 

ا�ستخللدام عنوان هو من اأ�سرف العناوين، فنف�سد من حيث ل 

م اأننا ُنح�سن �سنعاً. نعلم اأو من حيث نتوهَّ
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حماور املو�ضوع

ت�ضدير املو�ضوع

 :Q ومللن خالل الحديللث المروّي عن الإمللام الر�سا

 نرى 
(((

»الإيمان عقد بالقلب، ولفظ بالل�سان، وعمل بالجوارح« 

اأّن هناك ثالث �سوابط اأ�سا�سية ل بد من تحققها حتى ي�سدق 

عنوان الإيمان على اأي اإن�سان وهي:

)- العتقاد القلبي.

2- الإقرار بالقول.

 به الل�سان.
ّ
3- العمل بالجوارح لما اعتقده القلب واأقر

وهللذه الأركان الثالثللة لي�ست اأمللوراً ب�سيطة بللل هي اأمور 

محللددة بموا�سفللات خا�سللة، واأّن الخد�س بللاأّي واحدٍة منها 

يخد�س فللي انطباق مفهوم الإيمان علللى المرء، ومن هنا كان 

ل بد من الوقللوف بتاأنٍّ عند كّل واحدة منها لبيان المراد منها 

ب�سكٍل دقيق.

)1)  ميزان الحكمة، ج1، �ص191. 
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اأوًل: العتقللاد القلبللي: وهللو اأعلى درجللات العتقللاد اأي ما 

كانللت فيلله المفاهيم وا�سحللة ل لب�س فيها ونقيللة ل ت�سوبها 

اأيُّ �سائبللة، را�سخة في النف�س، يقللدر المرء على ال�ستدلل 

عليها والحتجللاج لها واإقناع الآخرين ب�سحتها، فهي ت�سّكل 

القاعللدة القوية والمنطلق الواعي لكافة �سلوكيات المرء، فهو 

بذلك لي�س مقلداً اأو تابعاً اأو ي�سير على خطى غيره، بل له راأيه 

ر 
ّ
ونوره الخا�س الذي ُي�سلليء له الطريق في�سلكه، وهذا ما عب

عنه عن الإمللام ال�سادقQ بقوله: »لللو اأّن العباد و�سفوا 

.
(((

الحّق وعملوا به ولم تعقد قلوبهم على اأنه الحق ما انتفعوا«

ثانيللاً: الإقرار بالقول: والمللراد بالقول هنا مللا كان فيه الل�سان 

ترجمان القلب ومراآتلله العاك�سة لما ر�سخ فيه، ولي�س مجرد 

لقلقة الل�سان التي ت�سللدر عن كثيٍر من النا�س، ولو اطلعت 

علللى قلوبهم لراأيت اأن ما �سكن فيهللا يخالف تماماً ما ظهر 

على األ�سنتهم.

اً 
ّ
ولذلللك كان الإيمللان بتعبيللر القللراآن نوعيللن: م�ستقللر

)1)  البحار: 69-18،  باب 30.
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فالموؤمللن الذي ل يطابق فعُله قوَللله م�سكوك في اإيمانه، وفي 

بع�س الروايات تحذير مللن الت�سامح في اإطالق لفظ الإيمان 

:Q على من ل يقرن اإيمانه بالعمل، فعن الإمام ال�سادق 

.
(((

»ملعون ملعون من قال: الإيمان قول بال عمل«

 وا�سح فالإيمان مللا لم يقترن بالعمل ال�سالح كما 
ٌ
وهذا اأمر

د الآيات القراآنية على چ ٻ ٻ ٻ چ  بقي  توؤكِّ

لللع عليه �سوى اهلل في حين  م�ستتللراً في جوف الإن�سان، ل يطَّ

اأراد اهلل لهللذا الدين اأن تبنللى به الحياة ويرتفع �سوته فوق كّل 

الأ�سوات ويعلو �سرحه على كّل ال�سروح.

ي  والعمل هللو تجلٍّ لحقيقة الإيمللان كما هو العن�سللر المزكِّ

للت له، فاإّن �سلوك المللرء اإذا طابق ما اعتقد بلله فاإنه يزيده 
ِّ
والمثب

د نف�سلله ال�سدق عملياً 
ّ
ر�سوخاً فللي القلب، فالإن�سللان الذي يعو

ويلتللزم ال�سالة في اأول وقتهللا بالفعل فاإّن ذلك مدعاٌة لأن يكون 

را�سخللاً فيه ل تزلزله التحديات مهما عظمت ول يحيد عن ذلك 

مهمللا اأغرته الدنيا بغرورها، ويوؤيد هللذا المعنى ما ورد عن الإمام 

.
(2(

ال�سادقQ: »ل يثبت له الإيمان اإل بالعمل والعمل منه«

)1)  و�سائل ال�سيعة، ج16، �ص 280.

)2)  الكافي، ج2، �ص 38.
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تأثير المعصية على اإليمان

والإن�سللان مهما َعظللم اإيمانلله �سيبقى في معر�للس الذنب 

والمع�سيللة ب�سكٍل عاّم، فالمع�سومللون وحدهم من ل يع�سون 

اهلل مللا اأمرهم ومللن �سواهم لي�للس كذلك، وبالتالللي فاإن هذه 

الحالة الإيمانية معر�سة دائماً لالإهتزاز واإحداث الفجوات فيها، 

ولذلللك فتح اهلل اأبواباً من التوبللة وال�ستغفار والندم والكفارة 

و�سواهللا لترميم هذه العالقة بل حتى لبنائها من جديد فيما لو 

اقت�سى الأمر ذلك.

وقد تناولت الن�سو�س م�ساألة ع�سيان الموؤمن وهل اأّن ذلك 

 لدينلله واإيمانه؟ اأو هو تعّثر يمكن جبرانه، ونحن هنا نورد 
ٌ
انهيار

بع�س ما ورد في هذا المجال:

فعن الإمام الكاظمQ - وقد �سئل عن الكبائر هل ُتخرج 

من الإيمان؟: »نعم، وما دون الكبائر«، قال ر�سول اهلل P: »ل 

.
(((

يزني الزاني وهو موؤمن، ول ي�سرق ال�سارق وهو موؤمن«

)1)  الكافي، ج2، �ص285.
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ومثللله عن الإمام الباقللرQ - وقد �سئل عن قول ر�سول 

اهللP: »اإذا زنللى الرجللل فارقه روح الإيمللان -: هو قوله عز 

.
(((

وجل:  چ ڤ ڤ ڦڦ چ   ذلك الذي فارقه«

وعن الإمام ال�سادقQ فللي تو�سيحه لروح الإيمان وقد 

�ساأله زرارة عن قول النبي: »ل يزني الزاني وهو موؤمن، قال: حتى 

ينزع عنه روح الإيمان. قال: قلت: ينزع عنه روح الإيمان؟ قال: 

ثني عن روح الإيمان. قال: هللو �سيء، ثم قال:  ]قلللت:[ فحدِّ
 بال�سيء فيعر�س بنف�سه 

ّ
احللذر اأن تفهمه، اأما راأيت الإن�سان يهم

.
(2(

ال�سيء يزجره عن ذلك وينهاه؟ قلت: نعم، قال: هو ذاك

ف�سفاء الإيمان ل يتنا�سب مع ارتكاب المع�سية ولذلك فهو 

ين�سلخ عنه لحظة الخطيئة، فحذار كثرة المعا�سي وال�ستغراق 

فللي �سوؤون الدنيا لأّن ذلللك مما ينزع عنلله روح الإيمان �سيئاً 

ف�سيئاً وهو يح�سب نف�سه من اأهل الطاعة.

)1)  �سرح اأ�سول الكافي، ج9، �ص 266.

)2)  �سرح اأ�سول الكافي، ج9، �ص 262.
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ت�ضدير المو�ضوع:

قللال ر�سللول اهلل P: »مللن اأ�سبغ 

و�سللوءه واأح�سللن �سالتلله واأدى زكاة 

ماله وخزن ل�سانه وكفَّ غ�سبه وا�ستغفر 

لذنبه واأّدى الن�سيحة لأهل بيت ر�سوله 

فقد ا�ستكمل حقائللق اِليمان واأبواب 

.
(((

الجنة مفتحة له«

)1)  ثواب العمال، �ص 26.

اإليمان في ُبعده العبادي

المحا�ضرة الثانية

الهدف:

 بيللان الموقع المهم والمقام الرفيع الذي ت�سغله العبادة في 

بناء ال�سخ�سية الإيمانية.
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مة المقدَّ

للاً من نظام الإ�سللالم، فهي التي 
ّ
ُتعللد العبادة جللزءاً اأ�سا�سي

اً في النفو�س لجهة نقل 
ّ
تجعل الت�سور الإ�سالمي للوجللود حي

هللذا الت�سور من حيللز الفكر المجرد اإلى حيللز التطبيق، ومن 

منظومة الأوامر والنواهي اإلى رحاب العقل والقلب والوجدان. 

ف�سللال عن اأنها الو�سيلة الناجعة التللي تنقل الإن�سان من حال 

العلم والقتناع العقلي بوجود اهلل تعالى، اإلى مقام الإح�سا�س 

وال�سعللور باإ�سراقه وهيمنته وعلمه �سبحانه بل  چڄ ڄ ڄ 

ڃ ڃ چ))) ، وبحتمية لقائه والوقوف بين يديه والعر�س 

عليه للح�ساب يوم الدين: چ ڤ   ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ  

ڄ ڄ       ڃچ)2) .
للط العبادات في الإ�سالم المقللام الذي يقع  بين كلٍّ 

َّ
تتو�س

مللن: العقيدة من جهللة، والمعامالت من جهللة اأخرى. ومرّد 

ذلللك اأن العقيللدة ال�سحيحة هللي اأ�سا�س العبللادات، كما اأن 

الأخالقيللات وال�سلوكيللات العملية ل ي�ستقيللم اأمرها اإل بعد 

)1)  �سورة غافر، الآية: 20.

)2)  �سورة ال�سعراء، الآيتان: 88 – 89.
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ی  ی  ىئ ی  چ  چ))) ،  ۇئ  وئ وئ 

ی چ)2) .... اإلى غير ذلك من الآيات.

واإذا كان ذلللك م�ستحياًل واأن اهلل تعالللى لم ي�سّخر لنا هذه 

العبادات لنوؤديها كحركاٍت طق�سية بعيداً عن المعنى والجوهر 

والحكمة من ورائها، �سواء على م�ستوى الفرد اأو المجتمع، فاإن 

للد اأن هذه  الحكمة هي تزكيللة النفو�س وتنقية  الن�سو�للس توؤكِّ

باطللن الإن�سان و�سريرته والو�سول به اإلللى مقام القلب ال�سليم 

الللذي ل ينفع المللرء �سواه يللوم القيامة، وهذا مللا دلت عليه 

الن�سو�للس �سريحاً بللاأن ال�سالة تنهى عللن الفح�ساء والمنكر، 

واأّن ال�سللوم تثبيٌت لالإخال�للس والحج ت�سييللٌد للدين، ومنها 

مللا ورد عن النبللي P  في اأمر ال�سللالة: »اأراأيتم لللو اأن نهراً 

بباب اأحدكم.. فذلك مثللل ال�سلوات الخم�س، يمحو اهلل بها 

، حيث و�سفها باأنها بمثابة الطهر والغ�سل المعنوي 
(3(

الخطايا«

مما ران على الم�سلي من لمم وذنوب قبلها.

)1)  �سورة النور، الآية: 61.

)2)  �سورة يون�ص، الآية: 24.

)3)  عوالي اللئالي، ج1، �ص110.
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العبادة وموقع اإلنسان في الوجود

ر الم�سلم بموقعه  كمللا اأّن العبادة في الإ�سالم ل تنفكُّ تذكِّ

الحقيقي مللن الوجود، وبخالفتلله في الأر�س. واآيللة ذلك اأن 

، قرن في كتابلله الكريم الإيمان والعمل ال�سالح  اهلل، عللزَّ وجلَّ

بالتمكين فللي الأر�س، فقللال �سبحانلله: چ ڤ ڤ ڦ   ڦ 

ڃ    ڃ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڦ   ڦ  
ڇ  ڇ   ڇ  ڇ     چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ 
 له 

ّ
، ثللم جعل غاية هذا التمكين اأن تقر

ڍ ڍ ڌ ڌڎ چ)))
الب�سريللة بالعبودية واأن توؤدي هللذه العبادة بتمام الإخال�س له 

دون �سللواه، ولذلك ُتكمل الآية بقوله چ ڎ  ڈ    ڈ 

ژ     ژڑ چ)2) ، واأن الخروج عن دائرة العبادة التي تمثل حقيقة 
موقللع الإن�سان القائم علللى محورية اهلل في هللذا الوجود، واأن 

الخللروج عن هذا الموقع هو خروج اإلللى الكفر والف�سق، فقال 

تعالى چ ڑ ک ک  ک ک گ گ چ)3) .

وهللذا مللا نفهمه من حوار النبي P مللع حارثة عندما لقي 

)1)  �سورة النور، الآية: 55.

)2)  �سورة النور، الآية: 55.

)3)  �سورة النور، الآية: 55.
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اهلل  اأرادهللا  الغايللة  وهللذه  چ))) ،  ەئەئ وئ وئ ۇئ ۇئ 

تجديللداً للعهللد معه وخللروج الإن�سللان عن مختلللف الدوائر 

ال�سيقة التي يعي�س فيها وي�ستغرق في تفا�سيلها كدوائر الأ�سرة 

والعمللل والعائلة والوطن اإلى الدائللرة الأو�سع والأ�سمل التي 

تربطه بالكون والوجود، في�سعر ب�سعفه اأمام قوة الخالق وافتقاره 

اإليلله وخ�سوعه له و�سوًل اإلى �سعوره بدوره با�ستخالفه له على 

الأر�س، وهذا ال�سعللور ل يمكن اأن يعي�سه في الدوائر ال�سيقة 

ولأن الرتبللاط بالغايللات البعيدة يو�سلك اإلللى الكمال دون 

الدوائر ال�سيقة التي تحجبك عنه.

وهذا معنللى الرواية المروية عن الإمام الر�سا Q عندما 

 )اأي لماذا اأمرهللم بالعبادة، 
َ

 النا�للس
ُ
د اهلل

َّ
ئللل اأنه لمللاذا تعب

ُ
�س

،  فالمطلوب هو هذا 
(2(

فقال Q: »لئال يكونوا نا�سين لذكره«

 الفي�س النوراني الإلهي با�ستمرار، لأن 
ّ

الرتبللاط الدائم وتلقي

�ساعفه 
ُ
هذا الإت�سال يبعث القوة والتجدد في الإيمان ويزيده وي

ر تعالى بقوله: چ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ  
ّ
كما عب

)1)  �سورة الأحزاب، الآية: 72.

)2)  الف�سول المهمة في اأ�سول الأئمة، ج1، �ص 293.
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علللى اأنهللا ثواب وح�سنللات. ولعّل مللن اأبرز الآيللات القراآنية 

التللي تبين هللذا المعنى بو�سوح تام ما قاللله، �سبحانه وتعالى، 

فللي معر�س حديثلله عللن المجاهدين فللي �سبيله: چ ک 

ک   ک ک گ گ گ  گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 
ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ       ڱ  ڱ 
ۀ      ہ  ہ    ہ ہھ ھ ھ ھ ے ے  ۓ ۓ  
ۈ      ۈ  ۆ   ۆ  ۇ  ۇ    ڭ  ڭ  ڭ  ڭ 

ٴۇ ۋ ۋ   ۅ ۅ ۉ ۉ  ې چ))) .

وقللال تعالللى: چ ۈ ۈ ٴۇ  ۋ ۋ ۅ 

ەئ  ائ   ائ  ىى  ې  ې   ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ 
ەئ چ)2) .

)1)  �سورة التوبة، الآيتان: 120 - 121.

)2)  �سورة الأنفال، الآية: 74.
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ت�ضدير المو�ضوع:

ۋ      ۋ   ٴۇ  چۈ  تعالى:  قال 

ې    ۉ  ۉ  ۅ  ۅ 
ائ   ائ  ى  ى  ې   ې  ې 

ەئ ەئ وئ چ ))).

)1)  �سورة الن�ساء، الآية: 65.

اإليمان في ُبعده النفسي

المحا�ضرة الثالثة

الهدف: 

 المعاييللر النف�سية لحقيقة الإيمللان والتي يمكن 
ّ
بيللان اأهم

للمرء الحكم من خاللها على ذاته.
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المقدمة

ل �سكَّ اأّن اللتللزام بالأحكام ال�سرعية والتكاليف الإلهية 

على مختلف اأنواعها يترك اآثاراً على الم�ستوى النف�سي لالإن�سان 

من راحة اأو اإنزعاج، ومن �سرور اأو �سقاء، ومن حما�ٍس اأو اإحباط 

و�سواهللا من الأحا�سي�س التي تنتاب المرء حال قيامه بواجباته 

الدينيللة، �سواء الت�سريعية منها كال�سالة وال�سوم، اأو الأخالقية 

كال�سللدق والأمانللة والوفاء بالعهللود، اأو المعامللالت كالوفاء 

بالعقللود ومراعاة ال�سوابط ال�سرعية وغيرها، ولهذه الأحا�سي�س 

دور مهم حيال تقييم �سدة اإيمان المرء و�سالبته اأو �سعف هذا 

الإيمان وتزلزله، ولذلك نرى اأّن هذا الجانب النف�سي لالإيمان 

من الأمور التي تناولها القراآن الكريم واأّكدت عليها الن�سو�س 

الواردة عللن اأهل بيت الع�سمة R، بللل لعّل هذا الجانب 

 الجوانب المعيارية التي يمكن لالإن�سان الرجوع اإليها 
ّ
مللن اأهم

ل�ستبيان ا�ستقرار اإيمانه اأو تزلزله.
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حماور املو�ضوع

من خالل الآية المتقدمة يمكن الوقوف عند ثالث حالت 

علللى الم�ستوى النف�سي يمكن للمللرء مراقبة ذاته ليرى مدى 

تحققها عنللده، وهل اإنها تنطبق عليلله اأم ل؟ وبالتالي فهل هو 

ممن ا�ستكمل حقيقة الإيمان على الم�ستوى النف�سي؟

بللل اإّن الآية تنفي الإيمان عللن اأولئك الذين ل تتوفر فيهم 

ر اهلل بقوله چ ۋ  ۋ     چ، 
ّ
هذه الحالت الثالث؛ ولذلك عب

ثللم تالها بقوله )حتى) حتى يحفز اأهللل الإيمان على ال�سعي 

للو�سول اإليها.

ا هذه الحالت الثالث فهي:
ّ
واأم

�س: وهللو الظاهر من  الأولللى: الحتكام اإلللى ال�سللرع المقدَّ

اإّن  ۅ ۅ ۉ ۉ ې   چ.  چ  قوللله تعالللى 

الحتكام اإلى ال�سرع المقد�س دون �سواه يعني الإيمان اأّن 

 والنافع واأن ل �سيء في 
ّ
اهلل هللو الحاكم المطلق هو ال�سللار

الوجود اأعلى �ساأناً من �سلطة اهلل، ويعني اأي�ساً الإيمان باأّن ما 

ة  عند اهلل خيللر واأبقى، ولذلك ترى الموؤمن يتعالى عن كافَّ
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انتماءاتلله من الأنللا والم�سلحة والقبيلللة والمنطقة والقرابة 

 
ّ
اء، وهذا من اأهم

ّ
والرحمية لح�ساب النتماء لل�سريعللة الغر

مظاهر قوة اِليمان الرا�سخ في اأعماق النف�س الموؤمنة.

وهذا مللا اأ�سار اإليلله الإمام علي Q بقوللله: »ل ي�سدق 

اإيمللان عبد حتى يكون بما في يد اهلل �سبحانه اأوثق منه بما في 

، اأي النظر اإلى الأمور من خالل قناعته باأّن ما عند اهلل 
(((

يده « 

هو لم�سلحته اأكثر مما يت�سوره من م�سلحٍة لنف�سه.

واأبرز ما تتجلى هذه الحقيقة في ميدان النزاعات والخالفات 

علللى الحقللوق والواجبللات وال�سجللارات التي تن�سللاأ ب�سبب 

التعديللات والتجللاوزات بين النا�س، والتي يعتبللر التعامل مع 

 معيار من معايير هذا الإيمان، وهذا معنى قول 
ّ
هذه الأمور اأهم

اأميللر الموؤمنين Q: »اإنَّ من حقيقللة اِليمان اأن توؤثر الحّق 

.
(2(

ك على الباطل واإن نفعك« 
ّ
واإن �سر

الثانية: عللدم ال�سعور بالحرج من الحكم ال�سرعي: وهوالظاهر 

چې ې ې ى ى ائ ائ  تعالللى   قوللله  مللن 

)1)  ميزان الحكمة، ج1، �ص193.

)2)  ميزان الحكمة، ج1، �ص192.
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ەئچ، اأي ما هو ال�سعور النف�سي الذي يتلقى به الموؤمن 
الحكم ال�سرعي �سواء وقع لم�سلحته اأو ل، وما هي ردة فعله 

الأولللى والمبا�سرة علللى ذلك بغ�ّس النظر عللن التزامه به 

ور�سوخه للله؛ لأّن الإن�سان قد يلتزم بالحكم ال�سرعي لكن 

يبقى في النف�س �سعور بالإنزعاج والتململ.

نه خللالل النزاعات 
ِّ
والآيللة اإذ �ساقت حقيقللة الإيمان لتبي

وال�سجللارات لأّن الإن�سان في هذه الحالللة يعي�س تحدياً كبيراً 

بين التزامه بدينه اأو انت�ساره لالأنا والذات، وكثيرون هم الذين 

رهم التحدي 
ّ
يعتبللرون اأنف�سهم من اأهل الإيمان حتللى اإذا خي

بيللن الحكم ال�سرعي والأنا اأو و�سخ�سه في عيون الآخرين فاإنه 

ي�سقللط ويقف خلف مترا�س الأنا يدافع عنها بدون اأن يدرك اأّن 

هذا ال�سعور هو �سعور �سيطاني، واأّن ال�سعور الإيماني الحقيقي 

ر عنلله الر�سول الأكللرم P بقوللله: »اإنَّ لكلِّ �سيء 
ّ
هللو ما عب

حقيقللًة وما بلغ عبد حقيقة اِليمللان حتى يعلم اأنَّ ما اأ�سابه لم 

.
(((

يكن ليخطئه وما اأخطاأه لم يكن لي�سيبه« 

)1)  ميزان الحكمة، ج1، �ص192. 



36

�سا بق�سائه: وهو الظاهر من 
ِّ
ثالثاً: الت�سليم المطلق لل�سرع  والر

قوله تعالللى )وي�سّلموا ت�سليما)، وهو اأعلللى درجات الر�سا 

للل، بل ي�ستبطن ال�سعادة بالحكم والميل اإلى تنفيذه 
ُّ
والتقب

عند اأهللل الإيمان الذيللن فا�ست قلوبهم بحللّب اهلل، فعن 

الإمللام الباقر Q: »بينا ر�سول اهلل P في بع�س اأ�سفاره 

 :P اإذ لقيه ركب فقالوا: ال�سالم عليك يا ر�سول اهلل، فقال

ما اأنتم؟ قالوا: نحن موؤمنون قال P: فما حقيقة اإيمانكم؟ 

قالللوا: الر�سا بق�ساء اهلل والت�سليللم لأمر اهلل والتفوي�س اإلى 

اهلل تعالى، فقال P: »علمللاء حكماء كادوا اأن يكونوا من 

الحكمة اأنبياء، فاإن كنتللم �سادقين فالتبنوا ما ل ت�سكنون، 

.
(((

ول تجمعوا ما ل تاأكلون، واتقوا اهلل الذي اإليه ترجعون«

وهللذه الموؤ�ّسرات التللي قالها النبي P توؤ�سللر اإلى م�ساألة 

غاية في الأهمية وهي اأّن الثقة المطلقة والت�سليم المطلق يعني 

اأن ل يركن المرء اإلى الدنيا اإل بمقدار حاجته، واإل كان ذلك 

خروجاً عن مطلق الت�سليم وتمام الر�سا.

)1)  الم�سدر نف�سه. 
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�سا بق�ساء اهلل والت�سليم لأمره من اأعلى مظاهر الإيمان، 
ِّ
فالر

ك 
َّ

وهما من اأبرز الخ�سال التي يت�سف بها الأنبياء، ومن يتم�س

بهللا يرتِق اإلى قمة الهرم الإيماني ويكون قد ح�سل على لباب 

العلم وجوهر الحكمة.

وفي هذا ال�سدد قيل لأبي عبد اهلل Q: باأّي �سيء يعلم 

�سا بما ورد 
ِّ
الموؤمن اأّنه موؤمن؟ قللال Q: »بالت�سليم هلل والر

.
(((

عليه من �سرور اأو �سخط«

ومثله ما ورد عن ر�سول اهلل P: »ل يكمل عبد الإيمان باهلل 

حتى يكون فيه خم�س خ�سللال: التوكل على اهلل، والتفوي�س 

اإلللى اهلل، والت�سليم لأمر اهلل، والر�سللا بق�ساء اهلل، وال�سبر على 

بللالء اهلل. اإنه مللن اأحب في اهلل، واأبغ�س فللي اهلل، واأعطى هلل، 

.
(2(

ومنع هلل، فقد ا�ستكمل الإيمان«

وفللي النهاية ل بد من القول اإّن هللذه ال�سرائط الثالث اإنما 

هللي موؤ�سرات الإيمان على الم�ستوى النف�سي، لكن يبقى اأنها 

ينبغي اأن تدفع الموؤمن للعمل وفق هذه الحالت، ولذلك نقراأ 

)1)  ميزان الحكمة، ج1، �ص211.

)2)  كنز العمال، ج1، �ص 40.
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فللي بع�س الن�سو�س اأن الإن�سان الموؤمن من جملة الموؤ�سرات 

النف�سية التي يراقبها في ذاته حالتا الخوف والرجاء، اأي خوفه 

من تق�سيره ورجائه قبول اأعماللله، فحالة الخوف والرجاء عند 

اأهللل الإيمان تحفزه لل�سعللي الدوؤوب للعمللل ال�سالح وفعل 

الخيرات ليوؤدي عمله ب�سكٍل اأف�سل يحرز فيه اأ�سمى الدرجات 

واأرفع المقامات.

وبالخال�سة فاإّن حقيقة الإيمان في الجانب النف�سي تتجّلى 

عندمللا يكللون الموؤمن في حالللة نف�سية بين الخللوف والرجاء 

عاماًل وفق مقت�سياتهما. فعن اإمامنا ال�سادق Q: »ل يكون 

الموؤمن موؤمناً حتى يكللون خائفاً راجياً، ول يكون خائفاً راجياً 

.
(((

حتى يكون عاماًل لما يخاف ويرجو«

)1)  الكافي، ج2، �ص 71.
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اإليمان في ُبعده االجتماعي

المحا�ضرة الرابعة

ت�ضدير المو�ضوع:

قال ر�سول اهلل P: »ل يوؤمن عبد 

حتى يحبَّ للنا�س ما يحب لنف�سه من 

.
(((

الخير«

)1)  ميزان الحكمة، ج1، �ص 192.

الهدف: 

�سرح بع�س الجوانب الجتماعية التي ينبغي اأن تتجلى في 

�سخ�سية الإن�سان الموؤمن.
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مة  المقدَّ

 المظاهللر التي تميز مقللام الإيمان مللن �سواه من 
ّ
مللن اأهم

مللا على 
َّ
المقامللات الأخللرى اقترانلله بالعمللل وال�سلللوك �سي

الم�ستللوى الجتماعي وما يرتبط بال�ساأن العللاّم؛ لأن الإيمان 

لي�للس حالة اإنزوائيللة يعتزل فيها الموؤمن بنف�سلله عن �سواه من 

النا�س، اأو مجرد طقو�س وعبللادات يوؤديها المرء بينه وبين ربه، 

بل على العك�س تمامللاً فالموؤمن ي�سعر في اأعماقه اأنه جزء من 

هذا المجتمع وم�سوؤول عن كاّفة الأحداث التي تجري حواله، 

ر فيها ويتخللذ الموقف المنا�سب ب�ساأنها نا�سحاً  ينفعل بها ويوؤثِّ

هاً و�سللوى ذلك من الحالت  داً وناهيللاً ومعتر�ساً وموجِّ وم�سدِّ

التللي تجعل منلله �سخ�سيًة جاذبللة وموؤثِّرة وفاعلة تتللرك اآثارها 

 به.
ُّ
البي�ساء في كل مكان تحلُّ فيه وفي كّل زماٍن تمر
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حماور املو�ضوع

الخير في البعد الجتماعي لالإيمان: وحقيقة اِليمان تظهر 

في المواقف الجتماعية التي تعنى بطبيعة وفطرية التعامل مع 

النا�للس ومداراتهم، والتي ُتظهر مكنون العبللادة التي يمار�سها 

ر 
ّ
الموؤمللن والتي ين�سد منها اإ�سالح نف�سه و�سريرته، ولذلك يعب

القراآن الكريللم بقوللله چ ٻ   ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ 

ل  قالخيللر   ،
چ))) ٺٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ    ڀ  

ي قلب  يرتبط بمطلللق النجوى بل بخ�سو�س النجوى التي تنقِّ

�س األم الفقير فيعينه 
َّ

الموؤمن وتدفعه نحو العمل ال�سالح فيتح�س

 ما فيواجهه بمعروف، اأو يوؤلمه خ�سام 
ٌ
ب�سدقة، اأو ي�ستفزه منَكر

بين النا�س في�سعى لجبره وا�سالحه.

فالموؤمللن يتحّلى بال�سفات الحميدة التي تجعل منه اإن�ساناً قريباً 

وودوداً ومحباً لالآخر منفتحاً على التعاون والتكافل والعمل ال�سالح 

 الجميع، فعن ر�سول اهللP: »الموؤمن ياألف ويوؤلف، ول 
ّ
الذي يهم

.
(2(

خير في من لياألف ول يوؤلف، وخير النا�س اأنفعهم للنا�س«

)1)  �سورة الن�ساء، الآية: 116.

)2)  كنز العمال، المتقي الهندي، ج1، �ص142.
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رضا الله وكمال الدين وغفران الذنوب في البعد االجتماعي:

 :L قللال: قال علي بن الح�سين Q عن اأبي جعفر

»اأربللع من كن فيه كمل اإ�سالمه ومح�ست عنه ذنوبه، ولقي ربه 

عللزَّ وجلَّ وهو عنه را�ٍس: من وفى هلل عزَّ وجلَّ بما يجعل على 

نف�سه للنا�س، و�سدق ل�سانه مع النا�س، وا�ستحيى من كّل قبيح 

عند اهلل وعنللد النا�س، وُح�سن ُخُلقه مع اأهله«. وهذه الم�سائل 

الأربع التي اعتبر الحديث ال�سريف اأن من اجتمعت فيه كمل 

ا�سالمه ونللال مرتبة ر�سا اهلل تعالى ترتبللط بالبعد الجتماعي 

الذي يعنى بطبيعة العالقة بالنا�س.

للا َمللْن وفى هلل عللزَّ وجلَّ بمللا يجعل على نف�سلله للنا�س، 
َّ
اأم

فالموؤمن يللرى عالقته بالنا�س انعكا�ساً لعالقتلله باهلل ومراآة لها 

ب الللى اهلل بالوفاء بالعقود التللي اأبرمها مع الآخرين 
ّ
فهللو يتقر

�سواء كانت تجارية اأو �سخ�سية اأو مالية اأو عائلية اأو �سوى ذلك.

هم وتراحمهم 
ِّ
عن اأبي جعفر Q قال:»الموؤمنون في تبار

وتعاطفهم كمثللل الج�سد، اإذا ا�ستكى تداعى له �سائره بال�سهر 

والحمى«.
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وعللن ر�سللول اهلل P: »الموؤمنون تتكافللاأ دماوؤهم، وهم يد 

على َمللْن �سواهم، وي�سعى بذمتهم اأدناهللم، األ ل ُيقَتل موؤمن 

بكافر ول ذو عهد في عهده«.

واأّمللا �سدق ل�سانلله مع النا�للس فعنوان وا�سع تنللدرج تحته 

عللدة �سفات ُخُلقية حميدة، فالموؤمن ل يظلم النا�س بقول ول 

يغتابهللم ول يغ�ّسهم ول يتهمهم ول يكللذب عليهم ول يقول 

مللا لي�س فيهم، ف�سدق الل�سان خلللٌق رفيع قد يرقى ليكون في 

مقدمللة ال�سفات الأخالقية ليكون عنوان الموؤمن وهويته التي 

بها ُيعرف.

 الإن�سان من كل قبيللح عند اهلل وعند النا�س 
ُ
واأمللا ا�ستحياء

فِلمللا هو معلوم اأن الحياء �سعبة من الإيمان، وَمْن ل حياء له ل 

اإيمان له، وعللن ر�سول اهللP: »الإيمان ب�سع و�سبعون �سعبة، 

فاأف�سلهللا قول ل اإله اإل اهلل، واأدناها اإماطة الأذى عن الطريق«، 

ُن ُخُلقلله مع اأهله فاإ�سارة 
ْ

ا ُح�س
ّ
والحياء �سعبللة من الإيمان. واأم

اإلى م�ساألة مهمللة وهي اأّن اأهل المرء هم تحت رعايته وقدرته، 

والمللرء ب�سكٍل عاّم قادر على ظلمهللم والتعامل معهم بخ�سونة 
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وق�سللوة واأن يتخللذ فيهم القرار الللذي ي�ساء، فعندمللا يعاملهم 

باأخللالٍق ح�سنة فمعنى ذلللك اأّن الُخُلق الح�سن ملكة را�سخة 

في نف�سه بغ�ّس النظر عن الطرف الآخر �سواء كان تحت �سلطته 

وقدرته اأم ل.

ومللن الأمثلللة الأخللرى في هللذا المجللال قللول الر�سول 

اَلكللرم P: »ثالث من اِليمان: اِلنفللاق من اِلقتار، وبذل 

.
(((

ال�سالم للعالم، والن�ساف من نف�سك«

فالإيمان يتجلى عندما ينفق المرء على ذوي الفاقة على رغم 

حاجتلله وعوزه، اأو اأن ين�سف النا�س من نف�سه فيوؤدي لالآخرين 

حقوقهللم الماديللة والمعنوية ولللو على ح�ساب نف�سلله، وين�سر 

التراحللم والتوادد في المجتمع من خالل اإف�سائه لل�سالم، كلُّ 

ذلللك ليوؤكد الدور الجتماعي الكبير الللذي ر�سمته ال�سريعة 

اء لل�سخ�سية الإيمانية.
ّ
الغر

ترك البعد االجتماعي خروج من اإليمان

وتماماً كمللا اأّن للموؤمن �سخ�سيتلله الجتماعية التي تربطه 

)1)  ميزان الحكمة، ج1، �ص 192.
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ة اإخوانه ومطلق النا�س بروابط قوية فاإّن الن�سو�س ال�سريفة 
َّ
ببقي

حللّذرت من البتعاد عن النا�للس اأو ممار�سة اأي فعل من �ساأنه 

اأن يتللرك اآثاره ال�سيئة على تما�سللك المجتمع و�سالبته. فعن 

الإمللام ال�سادق Q: »اأدنى ما يخرج به الرجل من الإيمان 

اأن يواخي الرجل على دينه فيح�سي عليه عثراته وزلته ليعنفه 

)ليعيره - خ ل) بها يوما. وعن ر�سول اهلل P: اأدنى الكفر اأن 

ي�سمللع الرجل من اأخيه الكلمة فيحفظها عليه يريد اأن يف�سحه 

بها، اأولئك ل خالق لهم«.

الإمللام ال�سادق Q: »ل يكللون ] الموؤمن [ موؤمنا اأبداً 

حتى يكللون لأخيه مثل الج�سد، اإذا �سللرب عليه عرق واحد 

.
(((

تداعت له �سائر عروقه«

عنلله P: »الموؤمن مراآة لأخيه الموؤمللن، ين�سحه اإذا غاب 

 .
(2(

عنه، ويميط عنه ما يكره اإذا �سهد«

.
(3(

عنه P: »الموؤمن للموؤمن كالبنيان، ي�سد بع�سه بع�سا«

)1)   ميزان الحكمة، ج1، �ص193.

)2)  ميزان الحكمة، ج1، �ص 48.

)3)  الم�سدر نف�سه، ج1، �ص 208.
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الإمللام الر�ساQ: »ل يكون الموؤمللن موؤمناً حتى تكون 

ة من  ة من نبيه P، و�سنَّ ٌة من ربه، و�سنَّ نَّ ُ
فيلله ثالث خ�سال: �س

ة من  ، واأّما ال�سنَّ
ّ
ة مللن ربه فكتمان ال�سر وليه Q: فاأّما ال�سنَّ

نبيلله  P فمداراة النا�س، واأمللا ال�سنة من وليه Q فال�سبر 

.
(((

في الباأ�ساء وال�سراء«

)1)  بحار الأنوار، ج64، �ص281.
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المحا�ضرة الخام�ضة

اإليمان في ُبعده األخالقي

ت�ضدير المو�ضوع:

 �سئل ر�سول اهلل P: »اأيُّ الموؤمنين 

 
(((

اأف�سل اإيماناً؟ قال:»اأح�سنهم ُخُلقاً« 

)1)  �سرح نهج البالغة، ج11، �ص 218.

الهدف: 

تقديم بع�للس النمللاذج الأخالقية التي يقت�سيهللا الإيمان 

وبع�للس الرذائل التي تتنافى مللع الإيمان من خالل الن�سو�س 

ال�سريفة.
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مة: المقدَّ

تعتبللر الأخللالق الفا�سلللة هي النتيجللة والغايللة الق�سوى 

التللي نن�سدها من اجتمللاع العتقاد القلبي ال�سللادق والقيام 

بالت�سريعللات الواردة في ال�سريعة ال�سمحللاء على اأكمل وجه. 

وهذا يعنللي اأّن اأّي خلل على م�ستللوى الأخالق وال�سلوك ل 

يمكن ت�سحيحه دون الرجوع اإلى الجذور الفكرية والمعتقدات 

الإيمانيللة وكيفية القيام بالواجبات الدينية، وهذا ما نراه ونقراأه 

في كتب الأخالق عند الحديث عن عالج الرذائل وال�سفات 

ال�سيئللة، ول يخفى اأّن بع�س هذه ال�سفللات نراها منت�سرًة بين 

اأهللل الإيمان كالغ�ّس والغيبة والنميمللة والكذب مع اأن ذلك 

يتنافى منافاة كلية مع المعايير التي و�سعتها ال�سريعة لل�سخ�سية 

الإيمانية.

ول �سللكَّ اأّن هنللاك غللزواً ثقافيللاً اأعمللى يعمل ليللل نهار 

م�ستخدمللاً كّل الو�سائل المتاحة ل �سيمللا �سبكات التوا�سل 

الجتماعي والو�سائل الإعالميللة المختلفة ليزرع في النفو�س 

ل �سيمللا النفو�س ال�سابة قيماً جديللدة واأخالقاً غريبة ل تمتُّ 



49

لة. والأكثللر اإيالماً في هللذا الجانب تقديم  اإلللى ال�سريعللة ِب�سِ

البع�س ممن �سحرتهم الح�سللارة الغربية ووقعوا في �سباكها اأو 

ممللن باعوا اأنف�سهم وقيمهم لالآخرين لهذه القيم على اأنها قيم 

اإ�سالميللة وهم يمار�سونها ويدعون النا�س اإلى ممار�ستها ب�سكٍل 

.
ّ

علني

حماور املو�ضوع

اإليمان ومكارم األخالق  

اقت�ساء الإيمللان للعدل: قال تعالىچ ہ ہ ھ 

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

ې ې ېچ)))
وعن ر�سللول اهللP: »ثالث خ�سال َمْن ُكنَّ فيه ا�ستكمل 

خ�سللال الإيمان: الللذي اإذا ر�سي لم يدخله ر�ساه في اإثم ول 

باطل، واإذا غ�سب لللم يخرجه الغ�سب من الحق، واإذا قدر لم 

.
(2(

يتعاَط ما لي�س له«

)1)   �سورة المائدة، الآية: 8.

)2)  بحار الأنوار، ج64، �ص 301.
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الإيمللان واحترام الغير: قللال تعالى: چ وئ ۇئ  ۇئ ۆئ 

ىئی  ىئ  ىئ  ېئ   ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ 
ی ی ی جئ حئ چ))) 

اقت�سللاء الإيمللان لل�سدق :قال تعالللى: چ ڄ ڄ 

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  ڃچ)2) ..

اقت�ساء الإيمان للحياء :قال ر�سول اهلل P:»الإيمان ب�سع 

 :P وقال الر�سول .
(3(

 �سعبة من الإيمان
ُ
و�ستون �سعبة، والحياء

.
(((

الحياء والإيمان قرناء جميعاً فاإذا رفع اأحدهما رفع الآخر«

اقت�سلللاء الإيمان للكرم: فعن الر�سللول اهلل P:»من كان 

.
(((

يوؤمن باهلل واليوم الآخر فليكرم �سيفه«

اقت�سلللاء الإيمللان للحّب: قال الر�سللول P: »ل تدخلوا 

للوا، األ اأدلكم على 
ّ
الجنة حتللى توؤمنوا ول توؤمنللوا حتى تحاب

(((

�سيء اإذا فعلتموه تحاببتم؟ اأف�سوا ال�سالم بينكم«.

)1)   �سورة النور، الآية: 27.

)2)   �سورة التوبة، الآية: 119. 

)3)  كنز العمال، ج1، �ص 64.

)4)  الغدير، ج2، �ص 174.

)5)  الكافي، ج2، �ص 667.

)6)  كنزالعمال، ج9، �ص 114.
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اقت�سلاء الإيمان لل�سبر وال�سكر: قال الر�سول P: »عجباً 

، ولي�س ذلك لأحد اإل للموؤمن؛ 
ٌ
لأمر الموؤمن اإّن اأمره كّله خير

اء �سبر 
َّ
 �سكر فكان خيراً للله، واإن اأ�سابته �سر

ُ
اء

ّ
اإن اأ�سابتلله �سر

(((

فكان خيراً له«.

الثاني: منافاة األخالق السيئة لإليمان الكامل: 

ومن اأمثلة ذلك: 

منافاة ال�سخرية وال�ستهللزاء لالإيمان: قال تعالى: چ ى 

ى ائ ائ   ەئ  ەئ   وئ وئ  ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ   ېئ 
ېئ ىئ ىئ ىئ  ی    یی ی جئ حئ مئ ىئ يئجب حب 

.
خب  مب ىب يبجت حت خت مت ىت يت جثچ)2)

 منافللاة �سوء الظن والتج�س�س والغيبللة لالإيمان: قال تعالى

چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀڀ  ڀ  ٺ 
ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ٿ  ٿ  ٿٿ  ٺ   ٺ  ٺ 

ڤڤ ڤ ڦڦ ڦ  ڦ ڄ  ڄ چ)3) 

)1)  م�ستدرك الو�سائل، ج2، �ص 426.

)2)   �سورة الحجرات، الآية: 11.

)3)   �سورة الحجرات، الآية: 12. 
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Q: »ل يجد 
ّ

منافللاة الكذب لالإيمان:  فعن الإمام علي

.
(((

عبٌد طعم الإيمان حتى يترك الكذب هزله وجده«

منافللاة اإيذاء الجار لالإيمللان: قال ر�سول اهللP: »من كان 

.
(2(

يوؤمن باهلل واليوم الآخر فال يوؤِذ جاره«

 Qالإيمان والورع عللن المعا�سي: عن الإمام ال�سادق

ا الللذي يثبت الإيمان في العبللد: قال: الذي 
ّ
»وقللد �سئل عم

.
(3(

يثبته فيه الورع، والذي يخرجه منه الطمع«

منافللاة الإيمان لحّب ال�سهوات: عللن ر�سول اهللP: »من 

.
(((

كان اأكثر همه نيل ال�سهوات نزع من قلبه حالوة الإيمان«

 :Q اقت�ساء الإيمان للزهد في الدنيا: عن الإمام ال�سادق

»حللرام على قلوبكم اأن تعرف حللالوة الإيمان حتى تزهد في 

.
(((

الدنيا«

)1)  �سرح ا�سول الكافي، ج9، �ص 401.

)2)  كنزالعمال،ج9،�ص49.

)3)  ميزان الحكمة، ج1، �ص 200.

)4)  ميزان الحكمة، ج1، �ص 201.

)5)  ميزانالحكمة،ج1،�ص 201. 
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منافاة الإيمللان للخيانللة: چٿ ٹ ٹ  ٹ ٹ ڤ 

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ  چ))) .

منافاة الإيمان لولية الكافرين: چٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 

ڤ  ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ     ڦ ڄچ)2) .

وقال تعالى: چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پچ)3) .

وقللال تعالللى: چ ی جئ  حئ مئ ىئ يئ جب حب خب 

مب ىب يب جت  حت خت مت   ىت يتجث چ))) .
وقال تعالللى: چ ں ں ڻ  ڻ ڻ ڻ ۀ 

ۀ ہ ہہ چ))) .
 
ّ
منافاة الإيمان للبخل: عن ر�سول اهللP: »ل يجتمع ال�سح

.
(((

والإيمان في قلب عبد اأبداً«

وفللي الختللام نللورد حديثييللن جامعين عللن مولنللا اأمير 

الموؤمنيللن Q يجمع فيه بع�س اللَّفتات الخلقية وال�سلوكية 

)1)  �سورة الأنفال، الآية: 27.

)2)  �سورة التوبة، الآية: 23.

)3)  �سورة الممتحنة، الآية: 1.

)4)  �سورة المائدة، الآية: 57.

)5)  �سورة الن�ساء، الآية: 144.

)6)  كنزالعمال،ج3، �ص 453.
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ه فللي وجهه، وحزنه في 
ُ
لأهللل الإيمان فيقللول: »الموؤمن ِب�ْسر

قلبه، اأو�سع �سيء �سدراً، واأذلُّ �سيء نَْف�ساً، يكره الرفعة، وي�سناأ 

ه، كثير �سمتلله، م�سغول وقته، 
ُّ
لله، بعيد هم

ُّ
ال�سمعللة، طويل غم

بللور، مغمور بفكرته، �سنين بخلتلله، �سهل الخليقة،  �َسكور، �سَ

.
(((

ن العريكة، نف�سه اأ�سلب من ال�سلد، وهو اأذل من العبد«
ِّ
لي

وعنلله Q: »الموؤمللن وقللور عنللد الهزاهز، ثبللوت عند 

المللكاره، �سبور عند البالء، �سكور عنللد الرخاء، قانع بما رزقه 

اهلل، ل يظلللم الأعداء، ول يتحامللل لالأ�سدقاء، النا�س منه في 

 .(2(

راحة، ونف�سه في تعب«

)1)  �سرح اأ�سول الكافي، ج9، �ص137.

)2) ميزان الحكمة، ج1، �ص206.
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اإليمان فرع الوالية

المحا�ضرة ال�ضاد�ضة

ت�ضدير المو�ضوع:

ڍ  ڇ  ڇ  چ  تعالللى:  قللال 

ڈ   ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ 

.
ڈ  چ)))

)1)  �سورة محمد، الآية: 33.

الهدف: 

تو�سيح طبيعة العالقة القائمة بين مفهومي الإيمان والولية 

وبيان بركات هذه النعمة الإلهية.
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مة المقدَّ

من الحقائق ال�سرورية التي يجب العتقاد بها اأن ال�ستقامة 

علللى الولية والتم�سللك بحبلها المتين وعروتهللا الوثقى هما 

الح�سانللة الناجعة في ثبات المرء علللى خط الإيمان في وجه 

مختلللف التحديات والبتللالءات وال�سبهللات المختلفة التي 

تواجلله الإن�سان خللالل م�سيرة حياتلله، فالإن�سللان مهما عظم 

تدينه وتفقهه في الديللن يقف اأمام  الكثير من الم�سائل �سيما 

دة بالفتن حائراً متردداً 
ّ
الهامة منها كال�سيا�سيللة والأجواء الملب

ل ي�ستطيللع اتخاذ القرار المنا�سب مللن القتحام اأو التوقف اأو 

المتنللاع، كما اأنه يعتر�س �سبيله كثير مللن المو�سوعات التي 

يعجللز عن ال�ستدلل عليها وبيان وجوبها اأو حرمتها ما لم يبَق 

م�ستنداً اإلى هذا الفي�س الإلهي والمقام النوراني للولية.
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حماور املو�ضوع

حقيقة الوالية

واأهللل   P النبللي  اإتبللاع  ا�سطالحللاً:  تعنللي  والوليللة 

البيت R والقتداء بهم في �ستى مجالت الحياة ل �سيما 

ال�سيا�سيللة وبالتالي منا�سرتهم علللى اأعدائهم الذين يترب�سون 

 لمن 
ٌ

ال�سللر بهم وبر�سالتهم، فنكون كمللا ورد في الزيارات ولي

 لمن 
ٌ
 لمللن �سالمهم وحرب 

ٌ
 لمن عاداهم و�سلم

ٌ
والهللم وعدو

حاربهللم، فعن اأبي عبللداهلل Q: »اإّنا ل نعللدُّ الرجل موؤمناً 

.
(((

حتى يكون بجميع اأمرنا مّتبعاً مريداً« 

فعن الإمام ال�سادق Q: »اأتى رجل ر�سول اهلل Pفقال: 

يا ر�سول اهلل، اإنللي جئتك اأبايعك على الإ�سالم، فقال له ر�سول 

اهلل P: اأبايعللك على اأن تقتللل اأباك؟قال: نعم، فقال له ر�سول 

اهلل P: اإنا واهلل ل ناأمركم بقتل اآبائكم، ولكن الآن علمت منك 

.
(2(

حقيقة الإيمان، واأنك لن تتخذ من دون اهلل وليجة« 

)1)  الكافي، ج2، �ص 78.

)2)  بحار الأنوار، ج65، �ص 281.



58

والر�سللول P في هذا الحديث يمتحللن ولء هذا الرجل 

في اأعلى درجاته، وهو الولء ال�سيا�سي حتى ولو على ح�ساب 

اأقرب النا�س اإليلله، بل على ح�ساب ال�سخ�س الذي فر�س اهلل 

 P ه واحترامه وعدم الإ�ساءة اإليه، وبذلك تيقن النبي
ّ
علينا بر

.P اأن هذا الرجل ل يتخذ ولياً دون ر�سول اهلل

وعن الإمللام الباقر Q: »ل يبلغ اأحدكم حقيقة الإيمان 

حتى يكون فيلله ثالث خ�سال: حتى يكون الموت اأحبَّ اإليه 

من الحياة، والفقر اأحبَّ اإليه من الغنى، والمر�س اأحب اإليه من 

ال�سحة. قلنا: ومن يكون كذلللك؟! قال: كلكم. ثم قال:اأيما 

نا اأو يعي�س في بغ�سنا؟ فقلت: 
ِّ
 اإلى اأحدكم يموت في حب

ُّ
اأحب

كللم... قال: وكذلك الفقللر...، قلت: اإي 
ِّ
نمللوت واهلل في حب

.
(((

واهلل«

ول �سللّك اأّن هللذه البتللالءات غالباً ما ت�سيللب الأمة في 

ظروف الحرب والمواجهة والتحديات ال�سيا�سية الكبرى التي 

يعمد اأئمة الجور اإلى ال�سغط على اأهل الإيمان بكافة الو�سائل 

)1)  الكافي، ج8، �ص 253.
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الهمجيللة لإبعادهم عللن الولية الحقللة والأئمللة المفتر�سي 

الطاعة.

 واحد 
ٌ
والإيمللان الحقيقي بوليتهم يعنللي الإيماَن باأنهم نور

ل يتعدد ول ينق�سللم ول يتجزاأ، فهم النور وما �سواهم ظلمات، 

فكلهم في المقام �سللواء، واأن الطعن باأحدهم طعٌن بجميعهم، 

وعللدم التولي لأحدهم بللراءة منهم جميعهللم، والتوقف عند 

 :Q اأحدهللم يعني زوال تمام النعمة عنه فعن اأبي عبد اهلل

»اإّنلله ل يجللد عبد حقيقللة اِليمان حتللى يعلم اأّن مللا لآخرنا 

.
(((

لنا«
ّ
لأو

R بركات الوالية وحب أهل البيت

من الطبيعي األ تت�سع المجلدات الكبرى لإح�ساء بركات 

الوليللة على النا�س، لكللن لجاأنا هنا ومراعللاًة لالإخت�سار اإلى 

اختيللار بع�س الن�سو�س التي تحدثللت عن عناوين عامة لهذه 

البركات والتي تنطوي تحتها الكثير من البركات الأخرى.

.
قال تعالى: چ ٿ ٿ ٿ ٹ  ٹ  ٹ ٹ چ)2)

)1)  الخت�سا�ص �ص 268.

)2)  �سورة الجن، الآية: 16.
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وفللي التف�سير عللن الإمام الباقرQ: »لللو ا�ستقاموا على 

وليللة علي بن اأبي طالب اأمير الموؤمنيللن والأو�سياء من ولده 

وقبلوا طاعتهم في اأمرهم ونهيهم لأ�سربنا قلوبهم الإيمان«.

ومن الوا�سح في هذا الحديث اأن الإيمان فرع الولية ومن 

الخطللاأ اإطالق لفللظ الإيمان على من لللم ت�ستقم وليته لأهل 

.R بيت الع�سمة

وقال تعالللى: چ ىئ ی ی ی    ی جئحئ مئ ىئ يئ  

جب حب خب مب ىب چ))) .
»الهللدى   :Q الكاظللم  الإمللام  التف�سيللر عللن  وفللي 

الوليللة....... فمللن اآمن بوليللة موله فال يخللاف بخ�ساً ول 

رهقللا«. اأي ل يخاف ظلماً ول ه�سما، وهذه من البركات التي 

وعدنا اهلل بها في الدنيا والآخرة.

الوالية أوثق عرى اإليمان

وفللي الرواية اأن ر�سللول اهلل P�ساأل اأ�سحابلله: »اأي عرى 

الإيمان اأوثق؟ فقالوا: اهلل ور�سوله اأعلم، وقال بع�سهم: ال�سالة، 

)1)  �سورة الجن، الآية: 13.
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وقال بع�سهم: الللزكاة،... فقال ر�سول اهلل P: »لكلِّ ما قلتم 

ف�سللل ولي�س به، ولكللن اأوثق عرى الإيمللان: الحب في اهلل، 

.
(((

والبغ�س في اهلل، وتوالي اأولياء اهلل والتبري من اأعداء اهلل«

ومثلهللا قول ر�سول اهلل P: »اأوثق عللرى الإيمان: الولية 

.
(2(

في اهلل، والحب في اهلل، والبغ�س في اهلل« 

وهذا يعني اأن الإيمان ل تنعقد عروته وت�ستد اإل بولية اأهل 

البيت R وما �سوى ذلك وهم اإيمان وجهٌل بحقيقة الإيمان 

التي هي من اأكبر النعم الإلهية على الب�سر لو كانوا يعلمون.

كثيرة هللي الرايات التي رفعت رايللة حب علي Q بما 

يمثل من منهللج وخط �سيا�سي وعالمة اإيمان، اأفال يعني ذلك 

اأن من ل يحبه بعيٌد كل البعد عن اأهل الإيمان، واإل ما معنى 

اأن لولك يا علي لما ُعِرف الموؤمنون بعدي، فعن زر بن حبي�س 

قال: راأيت اأميللر الموؤمنين Q على المنبر ف�سمعته يقول: 

»والذي فلق الحبة وبرء الن�سمة، اأنه لعهد النبي P اإلي اأنه ل 

 .
(3(

يحبك اإّل موؤمن ول يبغ�سك اإّل منافق«

)1)  المحا�سن، ج1، �ص 165.

)2)  الكافي، ج2، �ص 126.

)3)  الأمالي، 178.
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وفي الختام نتبللرك بما روي عن ر�سول اهلل P: »من مات 

علللى حب اآل محمد مات �سهيداً، األ ومن مات على حب اآل 

محمد مات مغفوراً له، األ ومن مات على حب اآل محمد مات 

تائبللاً، األ ومن مات على حب اآل محمد مات موؤمناً م�ستكمل 

اِليمان، األ ومن مات على حب اآل محمد ب�ّسره ملك الموت 

بالجنة ثم منكر ونكير، األ ومن مات على حب اآل محمد يزفُّ 

اإلللى الجنة كما ُتَزفُّ العرو�س اإلللى بيت زوجها، األ ومن مات 

علللى حّب اآل محمد فتح له في قبره بابان اإلى الجنة، األ ومن 

مات على حب اآل محمد جعل اهلل قبره مزار مالئكة الرحمة. 

األ ومللن مات على بغ�للس اآل محمد جاء يللوم القيامة مكتوباً 

علللى عينيه اآي�س من رحمة اهلل، األ ومللن مات على بغ�س اآل 

محمد مات كافراً، األ ومن مات على بغ�س اآل محمد لم ي�سم 

.
(((

رائحة الجنة«

)1)  بحار الأنوار ج7، �ص 222.
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المحا�ضرة ال�ضابعة

 بركات االيمان
 في الدنيا واآلخرة)1(

ت�ضدير المو�ضوع:

قال تعالللى : چ ۆئ ۆئ ۈئ           ۈئ 

ىئ  ىئ  ىئ   ېئ      ېئ  ېئ 
حئ   جئ  ی  ی  ی  ی 
پپ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ 
ڀ   ڀ  ڀ   پ  پ 

.
(((

ڀ چ 

)1)   �سورة اإبراهيم، الآيتان: 24 – 25. 

الهدف: 

بيللان موجز لأنواع البللركات الدنيوية التللي يتمتع بها اأهل 

الإيمان من خالل الآيات القراآنية.
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المقدمة 

ل �سللكَّ اأّن ارتباط المرء بربه من خالل الإيمان به وبر�سله 

وكتبلله ومالئكتلله يجعله في كنللف الرعاية الإلهيللة والرحمة 

الوا�سعة وم�سموًل باأنواٍع مختلفة من النعم والبركات التي وعد 

اهلل اأهللل الإيمان بها في القراآن الكريم، فاإّن العبد كلما اقترب 

مللن ربه خطوة اقترب اهلل منه مياًل واأغدق عليه العطاء والجزاء 

باأح�سن ممللا عمل واأكثر مما �سنع، فالإيمان في جوهره تجارة 

رابحللة مع اهلل ورهللاٌن عليه على كافة �سللروف الدهر، ومن هنا 

كان الإيمللان مفتاحللاً يفتح به المرء اأبللواب ال�سماء من الخير 

والبركات وُيغلق به عن نف�سه األللوان ال�سقاء واأ�سكال العذاب 

�سواء في الدنيا اأو الآخرة، فهو ال�سجرة الطيبة التي توؤتي اأكلها 

كلَّ حيٍن باإذن ربها وتظلِّل اأهلهللا بالراحة والطماأنينة وتك�سف 

عنهم ما يخافون ويحذرون، فالإيمان لي�س �سوى انتماء الإن�سان 

لربه وهو اأرقى ما يفعله المرء في حياته.
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حماور املو�ضوع

للع لآيات القللراآن الكريم يجللد اأن اهلل تعالى يحدثنا 
ِّ
المتتب

ز بهللا اأهل الطاعة والإيمان، ويمكن 
ّ
عللن نعٍم وبركات كثيرة مي

تق�سيمهللا اإلى ق�سميللن: »بركات الإيمان فللي الدنيا، وبركات 

الإيمان في الآخرة«.

بركات اإليمان في الحياة الدنيا: 

)- الهداية للحّق: قال اهلل تعالى: چ ې ې ى ى ائ 

، بمعنى اأن اهلل يحيط عباده الموؤمنين 
(((

ائ    ەئ  ەئ چ 
بالتوفيق الدائم وينير لهم طريق الهداية اإذا التب�ست عليهم 

الأمور، فهو يهدي قلوبهم الزائغة اإلى ال�سواب والر�سد، قال 

تعالى:چ ٺ ٺ ٺ  ٺ ٿ       ٿ ٿٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 

 
(2( 

ڤڤ ڤ ڤ   ڦ ڦ چ 

)1)   �سورة الحج، الآية: 54. 

)2)   �سورة التغابن، الآية: 11. 
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2-الحيللاة الطيبللة: قللال اهلل تعالللى:چ ڈ ژ ژ ڑ 

، وهللذه 
(((

ڑ  ک ک ک ک گ گ گگ چ 
ّنللٌة اإلهية ووعد اإلهي لأهل الإيمللان في الدنيا من الن�ساء 

ُ
�س

والرجللال، والمراد بالحياة الطيبة هنا لي�س وفرة الرزق واإنما 

اأن�س الو�سال مع اهلل تعالى .

ٱ ٻ ٻ  ٻ ٻ پ  تعالللى: چ  3- الولية: قللال 

.
(2(

پ پ پڀ  چ  
ومنه قوله تعالى: چ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت  

.
حت خت چ )3)

للب: قللال تعالللى:چ ٱ  ٻ ٻ ٻ   ٻ 
ِّ
)- الللرزق الطي

، اأي اأنزلنا 
(((

پ پ پ پ  ڀ ڀ ڀ چ 
عليهم قطر ال�سماء واأنبتنا لهم نبات الأر�س فالإيمان �سبٌب 

مللن الأ�سباب التللي تفتح خزائن اهلل �سللواء المادية منها اأو 

المعنوية.

)1)   �سورة النحل، الآية: 97.

)2)   �سورة البقرة، الآية: 257.

)3)   �سورة محمد، الآية: 11.

)4)   �سورة الأعراف، الآية: 96.
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 ،
(((

)- العزة: قال تعالى: چ گ گ   ڳ ڳ  چ  

فالعزة كبريللاء اهلل وحده يفي�س بها على عبللاده الذين اتقوا، 

وه بالعبادة دون �سواه، واأيُّ مقام اأ�سمى  هللم بها لما خ�سّ فخ�سّ

واأرفع من اأن يعي�س المرء عزيزاً ويموت عزيزاً؟

)- الن�سر على الأعداء، قللال تعالى: چ ھ ھ ھ ے  

، فاهلل �سبحانه نا�سللر من ين�سره،بل ي�ستحيل 
(2(

ے  چ 
علللى الكرم المطلق اأن يخذل عبللاده، ومن كان اهلل نا�سره 

ه.
ُ
فلن تجد له غالباً يغلب

ويقول �سبحانلله وتعالى: چ ٿ ٹ   ٹ ٹ ٹ 

، وهللذه الآيللة وا�سحللة 
(3(

ڤ ڤ ڤ      ڤ ڦ ڦ چ 
الدللللة باأّن الن�سر لي�س في الآخرة بفوز الموؤمنين بالجنة دون 

�سواهم، بل اإّن اهلل تعالى يمّن الن�سر على الموؤمنين في الحياة 

الدنيا.

)1)   �سورة المنافقون، الآية: 8.

)2)   �سورة الروم، الآية: 47.

)3)   �سورة غافر، الآية: 51.
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وقال �سبحانلله: چ ڭ ڭ  ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ 

، وفللي التف�سيللر اأّن النت�سار هلل معنللاه اأن يبذل 
ٴۇ چ )))

المللرء ق�سارى جهده وي�ستنفد كافة و�سائله في �سبيل اهلل دون 

 
ُ
اأي تللواٍن اأو تراٍخ اأو ت�سويف اأو اإهمللال اأو خوف، فاإذا راأى اهلل

تعالى عبده وقد و�سع كافة اأموره بين يدي اهلل تعالى اأغدق اهلل 

عليه العطاء ومّن عليه بالن�سر والغلبة.

 ،
7- الدفاع عنهم: قال تعالللى: چ ی ی  ی جئ حئ مئىئ چ)2)

في�سرف عنهم كيد الأعداء ويف�سح كيدهم وموؤامراتهم ويك�سف 

حقيقتهم وُي�سّهل لهم ما فيه خيرهم و�سالحهم وين�سر ف�سائلهم .

8- عللدم ت�سليللط الكافريللن: قللال تعالللى: چ ڦ ڦ   ڄ 

، فللاهلل فللي كل الت�سريعات 
(3(

ڄ  ڄ ڄ ڃ چ 
م اأي ولء 

ّ
التي و�سلتنا عللن النبي P والأئمة الأطهار حر

اأو ود اأو مداهنللة اأو اإعانللة اأو اأي �سللكٍل مللن اأ�سكال تقوية 

الكافرين وتقوية �سوكتهم.

)1)   �سورة محمد، الآية: 7.

)2)   �سورة الحج، الآية: 38.

)3)   �سورة الن�ساء، الآية: 141.
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9- التمكيللن وال�ستخالف في الأر�للس: قال تعالى: چ ڤ 

ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڦ   ڦ   ڦ  ڦ    ڤ 
ڇ     چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ    ڃ 
الآيللة  وهللذه   ،

(((

چ  ڌڎ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ   ڇ 
المباركة تعّد الموؤمنين بثالثة اأمور وهي:

اأ- وراثة الأر�س بمعنى اإقامة خالفة اهلل على الأر�س.

ب- تمكين الدين الإ�سالمي في الأر�س لأنه الدين الذي ارت�ساه 

اهلل حيث دّلت الآية على اأّن اهلل ر�سي للنا�س الإ�سالم ديناً.

ج- تبديللل المناخ العاّم من مناِخ خللوٍف وعدم ا�ستقرار 

الى مناٍخ اآمن. 

قال تعالللى: چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ 

ٺ  ٺ   ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  

، وفي هذه الآية اأ�ساف التاأييد 
ٺ ٿ ٿ چ )2)

و�سعة الرزق الحللالل، ول يخفى اأّن الأمن والرزق هما اأف�سل 

البركات الدنيوية التي مّن اهلل تعالى على اأهل الإيمان.

)1)   �سورة النور، الآية: 55.

)2)   �سورة الأنفال، الآية: 26.
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0)- الثبللات عنللد المحللن وال�سدائللد: قللال تعالى: چ ڎ 

گ  ک  کک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ڈژ  ڈ  ڎ 
، فالموؤمللن يللرى اأّن اهلل ل 

(((

گ گچ  
ي�سللدر عنه اإل الخير ويوؤمن بللاأّن ما يريده اهلل اإنما هو لخيره 

وم�سلحتلله، وما يمنعه عنه اإنما يمنعه درءاً لف�ساٍد يعرفه دون 

�سللواه، ولذلك تراه ثابتاً عند المحللن را�سخاً باإيمانه م�سّلماً 

لإرادة ربه.

)1)   �سورة التوبة، الآية: 51.
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المحا�ضرة الثامنة

 بركات اإليمان
 في الحياة اآلخرة)2(

ت�ضدير المو�ضوع:

چ ۓ ڭ ڭ   قال تعالى: 

ۆ  ۆ   ۇ  ۇ  ڭ  ڭ 
ۈ ۈ  ٴۇۋ ۋ ۅ ۅ چ)))

)1)   �سورة الأعراف، الآية: 42. 

الهدف:

بيللان اأهم البركات الأخروية التي وعد اهلل بها الموؤمنين في 

القراآن الكريم.
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مة المقدَّ

كمللا اأّن لالإيمللان بركاتلله في الدنيللا فاإن هنللاك الكثير من 

البللركات الوافرة لالإيمان في الآخللرة والتي يغدقها اهلل تعالى 

على اأهللل الإيمان، فهي حقهم وجزاوؤهم عللن اأعمالهم، ولذا 

هللم اهلل تعالللى بها دون �سواهم من النا�للس، ول يخفى اأن  خ�سّ

بللركات الآخرة اأرفع مقاماً واأ�سد قللوًة وح�سوراً وديمومًة، وهي 

اأ�سد حاجًة لالإن�سان الموؤمن يوم ل ي�سفع له اإل اإيمانه ول ينفعه 

اإل يقينلله ول ُيذلل للله عقبات الآخرة عند نللزع الروح والقبر 

والميللزان وال�سراط والح�ساب والح�سر والأهوال المختلفة اإل 

عمللله واإخال�سه و�سالمللة قلبه، ويمكن الإ�سللارة اإليها بالأمور 

التالية:
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حماور املو�ضوع

)- الخاتمة الح�سنة: قال تعالى: چڭ ڭ  ۇ ۇۆ 

 ،
ۅ چ))) ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ 

فالخاتمللة الح�سنة هللي التحدي الأكبر لأهللل الإيمان في 

وجه مختلف التحديات التي يواجهها في م�سيرته الإيمانية، 

والتللي ُيراهن فيهللا اإبلي�س عن زحزحته عللن هذا ال�سراط، 

فيمللّن اهلل تعالى عليهم با�ستقبللال المالئكة لهم وبال�سالم 

الذي لطالما حلموا به.

پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ   �سبحانلله:چ  وقللال 

ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ   پ 
ٺ   ٺ ٿ   ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ     ٹ 
ڄ  ڄ  ڄ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤڤ  ڤ 

.
ڄچ)2)

)1)   �سورة النحل: 32.

)2)   �سورة ف�سلت، الآيتان: 31-30.
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ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  تعالللى: چ  القول:قللال  تثبيللت   -2

وفللي   ،
(((

چ  ڃڃ  ڃ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڦ 

بع�للس التفا�سير اأن هذه الآية وردت في �سوؤال الملكين في 

القبر، وتلقين اهلل الموؤمن كلمة الحق في القبر عند ال�سوؤال 

وتثبيته اإياه على الحّق فاهلل يثبت الموؤمن حين يقال له في 

القبر: من ربك؟ ومللا دينك؟ ومن نبيك؟ فيقول: ربي اهلل 

.P وديني الإ�سالم ونبيي محمد

والمللراد في الباء في قوله) بالقول الثابت) هو اأن اهلل تعالى 

اإنما يثبتهللم في القبر ب�سبب مواظبتهم فللي الحياة الدنيا على 

هذا القول، وذلك لأنه كلمللا كانت المواظبة على الفعل اأكثر 

كان ر�سللوخ تلك الحالة في العقل والقلب اأقوى، فكلما كانت 

مواظبللة العبد على ذكر ل اإله اإل اهلل وعلى التاأمل في حقائقها 

ودقائقها اأكمللل واأتم كان ر�سوخ هذه المعرفللة في عقله وقلبه 

بعد الموت اأقللوى واأكمل، فالمداومة على ال�سهادة في الحياة 

الدنيا يثبته اهلل عليها في قبره ويلقنه اإياها.

)1)   �سورة اإبراهيم، الآية: 27. 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=132&surano=14&ayano=27#docu
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3- الأمن من الفللزع الأكبر: قال تعالى: چ ڀ ڀ ٺ 

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ ٿ ٿ ٿ 
. وفللي الفزع الأكبر اأقللوال: قيل هو النفخة 

(((

ٹ  چ 
الأخيرة، وقيل اإنلله الموت، وقيل هو اإطباق النار على اأهلها 

فيفزعللون لذلللك فزعة عظيمللة، لأنه لي�س هنللاك اأكبر من 

هللذا الفزع، وعلللى اأي حال فاأهل الإيمللان يلّفهم ال�سكون 

 الفزُع الأكبر.
َ

والطماأنينة يوم ُيرعُب النا�س

)- الخلود في الجنة: قال تعالى عن الموؤمنين:چ ژ ژ 

 ،
گچ)2) گ  ک  ک  ک     ک  ڑ  ڑ 

فالحديث هنللا حديث عن الخلود الذي لي�س بعده اأّي فوٍز 

اأو كرامة.

)- الح�ساب الي�سيللر: قال تعالى: چ چ چ چ  چ  ڇ    

 ،
ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ  ڎ  ڎ    ڈچ)3)

)و�سللوف) من اهلل واجب ل يقبل ال�سك، واإنما يريد ترقيق 

الللكالم. والح�سللاب الي�سير هللو اأن تعر�س عليلله اأعماله، 

)1)   �سورة الأنبياء، الآية: 103.

)2)   �سورة الموؤمنون، الآيتان: 10 - 11. 

)3)   �سورة الن�سقاق، الآيات: 7 - 9.
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ويعللرف اأن الطاعة منها هذه، والمع�سية هذه، ثم يثاب على 

الطاعة ويتجاوز عن المع�سية، فهذا هو الح�ساب الي�سير لأنه 

 فعلت 
َ
ل �سللدة علللى �ساحبه ول مناق�سة، ول يقللال له: لم

هللذا؟ ول يطالللب بالعذر فيلله ول بالحجة عليلله. فاإنه متى 

طولب بذلك لم يجد عللذراً ول حجة فيفت�سح، ثم اإنه عند 

هذا الح�ساب الي�سير يرجللع اإلى اأهله م�سروراً فائزاً بالثواب 

اآمنللاً من العللذاب، والمراد من اأهله اأهللل الجنة من الحور 

العين اأو من زوجاته وذرياته اإذا كانوا موؤمنين.

واأّما قوللله )يحا�سب)فهللو اأن اهلل يحا�سب غيللره بينه وبينه 

والدليللل على اأنه تعالى خ�للسّ الكفار باأنلله ل يكلمهم، فدل 

ذلللك على اأنه يكلم المطيعين والعبد يكلمه فكانت المكالمة 

محا�سبة.

)- النجاة مللن النار: قال تعالللى: چ ڱ ڱ ڱ ں   ں   

، وهللذه الآيللة جللاءت بعللد قوللله 
(((

ڻ    ڻ  ڻ چ 
تعالى )واإن منكللم اإل واردها كان على ربك حتماً مق�سيا) 

)1)   �سورة مريم، الآية: 72.
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َتِرْد النار لكن اهلل ينجي 
َ
فللدل ذلك على اأّن كافة النا�للس �س

الموؤمنين المتقين ويذر اأهل الظلم والكفر جاثين في النار.

7- النللور الللذي يك�سف الطريللق المو�سلة اإلللى الجنة: قال 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ      تعالى: چ 

ٹ     ٿ    ٿ   ٿٿ  ٺ  ٺ    ٺ  ٺ    ڀ  ڀ  ڀ   ڀ 
، وفي التف�سيللر اأن النور الحقيقي هو اهلل تعالى، 

(((

ٹ چ 
واأن نللور العلم الذي هو نللور الب�سيرة اأولللى بكونه نوراً من 

نللور الب�سللر، واإذا كان كذلك ظهر اأن معرفللة اهلل هي النور 

فللي القيامة فمقادير الأنوار يللوم القيامة على ح�سب مقادير 

المعللارف في الدنيا، وعليه فاإن مراتللب هذه الأنوار مختلفة 

- كمللا في الروايللات - فمنهم من ي�سيء له نللور كما بين 

عدن اإلى �سنعاء، ومنهم من نوره مثل الجبل، ومنهم من ل 

ي�سيء له نللور اإل مو�سع قدميه، واأدناهم نوراً من يكون نوره 

على اإبهامه، واإنما قللال: چ  پ پ پ چ  لأن ال�سعداء 

يوؤتللون �سحائللف اأعمالهللم من هاتيللن الجهتيللن، كمااأن 

الأ�سقياء يوؤتونها من �سمائلهم، ووراء ظهورهم.

)1)   �سورة الحديد، الآية: 12.
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8- ا�ستقبللال المالئكة بحفاوة: قال تعالى: چ ڭ ڭ 

ڭ ۇ ۇ  ۆ ۆۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ 
 ،

(((

ىچ  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  
ول �سك اأن يوم الح�ساب يوم قلق وا�سطراب وانتظار، فاهلل 

هم من خالل ما اأعّد لهم من حفاوة 
ّ
يرفللع عن الموؤمنين غم

ال�ستقبال والنعيم والترحيب.

ں  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ڳ  ڳ   ڳ  تعالللى: چ  وقللال 

.
ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀ  چ)2)

0)- األوان مختلفة من النعيم في الجنة:

)- مللن الأزواج المطهللرة: قال تعالللى: چ..  ڦ ڦ ڄ 

.
ڄڄ ڄ ڃ ڃ چ )3)

2- الر�سوان والنعيم المقيم: قال اهلل تعالى: چ ٱ ٻ 

 .
ٻ ٻ ٻ پ پ پ  پ ڀچ)))

)1)   �سورة الزمر، الآية: 73.

)2)   �سورة الرعد، الآيتان: 23 – 24.

)3)   �سورة البقرة، الآية: 25.

)4)   �سورة التوبة، الآية: 21. 
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3- الم�ساكللن الطيبة: قال تعالللى: چ ٴۇ  ۋ ۋ ۅ 

ەئ      ەئ  ائائ  ى  ى  ې  ې    ې   ې  ۉ  ۉ  ۅ 
.

وئچ)))
)- ينللزع اهلل الِغلللَّ من �سدورهم: قللال تعالى: چ ۉ ې ې 

.
ې ې ى  چ )2)

)- النظللر اإلللى وجه اهلل: قللال تعالللى: چ ٻ ٻ ٻ 

.
ٻپ چ )3)

 من ذهب ويلب�سللون ثياباً خ�سراً من �سند�س 
َ
َن اأ�ساور

ْ
للو )- ُيحلَّ

واإ�ستبرق: قال تعالى: چ ڻ  ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ 

ہ    ہ ہ ھ ھ  ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ 
.

ڭ ڭ  ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ  چ )))
7- الرزق المعلوم: قال تعالى: چ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ  ۅۉ 

.
ۉ ې ې ې ې ى  چ )))

)1)   �سورة ال�سف، الآية: 12.

)2)   �سورة الأعراف، الآية: 43.

)3)   �سورة يون�ص، الآية: 26.

)4)   �سورة الكهف، الآية: 31.

)5)   �سورة ال�سافات، الآيات: 41 - 43.
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8- الظالل والعيون والفواكه ال�سهية: قال تعالى: چ ۋ ۋ 

ائ  ائ   ى  ى    ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  
.

ەئ               ەئ چ )))
قال تعالللى: چ ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ     ہ  ھ 

. 
ھ           ھچ)2)

)1)   �سورة المر�سالت، الآيات: 41 ـ 43.

)2)   �سورة ال�سجدة، الآية: 17.
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السعادة أسسها وأسبابها

المحور الثاني

اأبعاد ال�ضعادة في القراآن الكريم.

اأ�ضباب ال�ضعادة )1(.

اأ�ضباب ال�ضعادة )2(.

اأ�ض�س ال�ضعادة في المجتمع الإ�ضالمي.
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مة  المقدَّ

 الإن�سان بالبحث عن مفهللوم ال�سعادة قديماً وحديثاً، 
َّ
اهتللم

دت المناهللج العلمية التللي تناولت هللذا المفهوم وفق  وتعللدَّ

الح�سللارات التللي انتمللت اإليها واختلفللت معاييللر ال�سعادة 

واأركانها من مدر�سٍة اإلى اأخرى، والكل يحاول اأن يثبت اأحقية 

نظريتلله؛ وذلللك لأن ال�سعادة حاجة فطرية ما مللن اإن�سان على 

وجلله الأر�س اإل وهو يبحث من اأعماقه عنها، واإن كان الجميع 

متفقاً على اأن ال�سعادة في تعريفها العاّم هي �سعور داخلي ي�سعر 

بلله الإن�سان بين جوانبلله يتمثل في �سكينة النف�للس، وطماأنينة 

القلللب، وان�سراح ال�سدر، وراحللة ال�سمير والبال  والإح�سا�س 

بالمتعللة والراحة نتيجة ل�ستقامة ال�سلللوك الظاهري والباطني 

المدفوع بقوة الإيمان والمعتقد الذي يوؤمن به. 
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حماور املو�ضوع

اإلسالم يحقق السعادة األبدية لإلنسان: 

لقللد جاء الإ�سالم بنظام �سامل فو�سع لالإن�سان من القواعد 

والنظللم ما يرتب للله حياته الدنيويللة والأخروية وبذلك �سمن 

لالإن�سان ما يحقق له جميللع م�سالحه الدنيوية والأخروية، فقد 

جاء الإ�سالم لي�سع ال�سرائع التي توفر لالإن�سان �سعادته وراحته 

وخيللره كمللا ورد في بع�للس الروايات عن ر�سللول اهلل P اأنه 

، فال�سعادة في المنظور 
(((

قال »جئتكم بخيللر الدنيا والآخللرة«

الإ�سالمي ت�سمل مرحلتين: 

ع الإ�سللالم من الأحكام 
َّ
اأوًل:ال�سعللادة الدنيوية: فقد �سر

للح مللن ال�سوابط ما يكفللل لالإن�سان �سعادتلله في الحياة  وو�سَّ

الدنيللا. حتى ولو كانت هللذه الحياة الدنيا فللي الفهم الديني 

لي�ست �سوى �سبيل ومعبر اإلللى الآخرة،، واأّن الحياة الحقيقية 

التي يجللب اأن ي�سعى لها الإن�سان هي حيللاة الآخرة، قال اهلل 

تعالى: چ ڈ ژ ژ ڑ ڑ  ک ک ک ک گ 

)1)  كنز العمال، ج13، �ص 114.
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ۉ  ې     ې ې ې ى ى ائ ائ  ەئ ەئ   وئ 
ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ      ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۆئۈئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ   وئ 
ی ی جئ     حئ مئ ىئ يئ  جب حب خب   مب ىب يبجت 

.
حت خت مت چ )))

وهذا الربط ل يتحدث عن بع�س اأ�سكال العذاب لل�سقي اأو 

بع�س األوان النعيم لل�سعيللد واإنما يتحدث عن الخلود الأبدي 

لكلٍّ منهما، فال�سعيد هو الإن�سان الذي �سفت �سريرته فا�ستحق 

هللذا الخلللود بينما ال�سقي هللو الذي اأظلمت نف�سلله فا�ستحق 

الخلود في النار. 

وقللد تناول القراآن الكريم بع�س اأهللم الجوانب التي تحقق 

لالإن�سان �سعادته في الدنيا والآخرة، فعلى �سبيل المثال:

)- البعد الروحي لل�سعادة: قال تعالى: چڎ ڎ  ڈ ڈ  

گ    گ  گ  کگ   ک     ک    ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ 

 .
ڳ ڳ ڳ  ڳ ڱ چ )2)

)1)  �سورة هود، الآيات: 105 ـ 108.

)2)  �سورة طه، الآية: 130.
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فللاهلل �سبحانلله ير�سد نبيه P اإلللى اأمريللن اأ�سا�سيين وهما 

ال�سبر على اأقوال النا�س وافتراءاتهم والت�سبيح بحمد هلل تعالى 

في الأوقات المحددة فللي الآية، وجعل اهلل تعالى غاية هذين 

الأمريللن بلللوغ مرتبة الر�سا عنللد العبد، فقللال تعالى )لعلك 

تر�سى)، ولم يقل: لعلي اأر�سى.

وبين الر�سللا النف�سي وال�سعادة عالقة خا�سة، فالر�سا اأ�سل 

ال�سعللادة وركنها الأ�سا�سي  وتدور ال�سعادة معه وتنتفي بانتفائه 

وتزداد وتنق�للس بزيادته ونق�سانه، فاأعلى درجللات ال�سعادة اأن 

تر�سى بما مللّن اهلل عليك وما حققت وبما اأوتيت وبما ابتليت 

به، ولذلك حينما تحدث اهلل على نعمه على ر�سوله P قال: 

، وهولم يقل فت�سعد مع اأن 
چ ڌ ڌ ڎ    ڎ چ )))

المعنى كذلك.

وفللي الحديث عللن علي Q: »�سعللادة المللرء القناعة 

.
(2(

والر�سا

)1)  �سورة ال�سحى، الآية: 5.

)2)  عيون الحكم والمواعظ، �ص284.

http://ar.islamway.net/search?domain=default&query=%22%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A8%D8%B1%22
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فحقيقللة الر�سا كما اأن تقول هلل تعالللى يا رب »اإن اأعطيتني 

قبلللت واإن منعتني ر�سيت، واإن تركتنللي عبدت واإن دعوتني 

اأجبت«.

2- البعللد الجتماعللي لل�سعللادة: قللال تعالللى: چ ڄ ڃ   

، ففللي هللذه الآيللة 
ڃ  ڃ ڃ چ چ چ )))

نجد �سلللوكاً قراآنياً لطبيعة التوا�سللل الجتماعي مع النا�س 

والللذي يف�سي اإلللى الراحة النف�سية وال�سعللادة التي يحلم 

بهللا الكثيللرون على الم�ستللوى الجتماعللي، فقوله تعالى 

)خللذ العفو) اإ�سارة اإلى اأن يتخذ الموؤمن العفو ر�سالًة وقراراً 

دائمللاً في حياته، ومللا ذلك اإل لأن العفو عللن النا�س يزيد 

ي اأوا�سر العالقات الجتماعية 
ّ
م�ساعر الحّب والألفللة ويقو

بيللن النا�س، واأمللا قوله ) واأمللر بالعرف) فاإ�سللارة اإلى هوية 

الموؤمن الذي جعل من المعروف ق�سيًة له فحملها ليمار�س 

بهللا دوره في الحياة وهي بدورها تعطيلله الأهمية والمكانة، 

والأمللر بالعرف ي�ستبطن اأّن المعللروف متجّل في �سخ�سية 

)1)  �سورة الأعراف، الآية: 199.

http://ar.islamway.net/search?domain=default&query=%22%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%22
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الفللرد الموؤمن فتر�سى عن نف�سك، واأما قوله: چ ڃ چ 

، فللالأن الإعرا�س عللن الجاهلين ل ُي�سقطك 
چ چ )))

عن مقامك بين الكرام اإلللى ح�سي�س الجهل والرذيلة، وهذه 

 الأ�سباب الجتماعية الم�سببة لل�سعادة.
ّ
من اأهم

3- البعد المادي لل�سعادة: اإّن ال�سعادة في المنظور الإ�سالمي 

ل تعني اإغفال الجانب المادي بالمطلق فالأ�سباب المادية 

مللن عنا�سر ال�سعادة، نعللم ل ترقى الأ�سبللاب المادية اإلى 

مقام الأ�سباب الروحية لل�سعادة اإل اأنها لها تاأثيرها المحدود 

ودرجتها الثانية بعد ال�سعادة المعنوية.   

وقد تناولت الن�سو�س ال�سرعية ما يفيد ذلك ومنها: 

 قللال اهلل تعالللى: چ ۆ  ۆۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ 

.
ۅ ۅ  ۉ ۉ ې ې ې ې ى ىچ)2)

ڤ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  چ  تعالللى:  اهلل  وقللال   

ڃ  ڃ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ   ڦ  ڦ  ڦ  ڤڦ  ڤ  ڤ 
.

ڃڃچ)3)

)1)   �سورة الأعراف، الآية: 199.

)2)  �سورة النحل، 5 - 6.

)3)  �سورة الأعراف، الآية: 33.
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وعللن ر�سللول اهلل P: »اإّن مللن �سعادة المللرء الم�سلم اأن 

ين، والمركب الهني،  ي�سبهلله ولده، والمراأة الجميلللة ذات الدِّ

.
(((

والم�سكن الوا�سع«

وعللن الإمام ال�سادقQ: »ثالثة مللن ال�سعادة: الزوجة 

الموؤاتية، والولد البار، والرزق، يرزق معي�سة يغدو على �سالحها 

.
(2(

ويروح على عياله«

وعن الإمللام زين العابديللنQ: »من �سعللادة المرء اأن 

يكون متجره فللي بالده، ويكون خلطللاوؤه �سالحين، ويكون له 

.
(3(

ولد ي�ستعين به«

وفللي حديٍث عن ر�سللول اهلل P يبيللن فيه اأهللم اأ�سباب 

ال�سعللادة الماديللة والدنيوية فيقللول P: »من بللات اآمناً فى 

�سربلله معافى فى بدنه، عنده قوت يومه، فقللد حيزت له الدنيا 

 فيلخ�للس اأ�سباب ال�سعادة بثالثللة اأمور اأ�سا�سية 
(((

بحذافيرهللا«

وهي الأمن الجماعي وال�سحة الج�سدية ووفرة الرزق.

)1)   بحار الأنوار، العالمة المجل�سي، ج73، �ص 149.

)2)  بحار الأنوار، العالمة المجل�سي، ج100، �ص 6.

)3)  و�سائل ال�سيعة، ج12، �ص 179.

)4)  م�سباح ال�سريعة، �ص 115.
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أسباب السعادة )1(

المحا�ضرة الثانية

ت�ضدير المو�ضوع : 

قللال تعالللى: چ ڭ ڭ ڭ ۇ 

ۇ   ۆ ۆۈ ۈ ٴۇ ۋ چ)))

)1)  �سورة هود، الآية: 105.

الهدف:

 الأ�سباب التي تجلب ال�سعادة لالإن�سان في 
ّ
بيللان بع�س اأهم

الدنيا والآخرة.
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مة المقدَّ

في حديللٍث عن الإمللام ال�سادقQيبين فيلله اأن تمام 

�سعادة الإن�سان في اأموٍر اأربعة:

اأ- النيللة: اأي اأن يق�سد المرء العمللل ال�سالح وي�سعى له 

�سعيه.

ب- القدرة: اأن يكون هذا الأمر في مقدوره فيما لو �سعى 

له، فال يكون خارج قدرته وا�ستطاعته.

ج- التوفيق: اأي اأن يطلب من اهلل العون والم�ساعدة لأداء 

هللذا العمل، فال ُتنجز الأعمال اإل بت�سديده وتوفيقه، 

عنلله Q: التوفيق مللن ال�سعللادة، والخذلن من 

ال�سقاوة قد ورد عن الإمام علي، عنه Q: »التوفيق 

.
(((

من ال�سعادة، والخذلن من ال�سقاوة«

د- المو�سع المنا�سب لهذا العمل: اأي اأن يجد الم�سداق 

الذي به يكتمل العمل ال�سالح، فلو اأراد ال�سدقة مثاًل 

فال بد اأن ي�سيب الفرد الم�ستحق لها.

وهللذه الأركان الأربعة يلخ�سها الإمللام ال�سادق بقوله: »ما 

)1)  ميزان الحكمة، ج2، �ص 1304.
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كل مللن نوى �سيئاً قدر عليلله، ول كل من قدر على �سيء وفق 

للله، ول كل من وفق اأ�سللاب مو�سعاً له، فللاإذا اجتمعت النية 

.
(((

والقدرة والتوفيق والإ�سابة فهنالك تمت ال�سعادة«

حماور املو�ضوع

)- التعللاظ بالغير: عن الإمام عللليQ: »ال�سعيد من ُوعظ 

، فالمتعللظ بغيره يوّفر علللى نف�سه التجارب 
(2(

بغيره واتعللظ« 

وم�سقتها، فالعاقل يتعظ بكل النا�س فهو يتعظ بال�سادق ليحذو 

حذوه، ويتعظ بما يجري على الكاذب فيبتعد عن الكذب.

2- اإخال�للس الطاعللة: عن الإمام علللي Q: »ال�سعيد من 

، فهللو في الدنيللا م�ستم�سللك باأ�سباب 
(3(

اأخل�للس الطاعللة«

الكمال كلها متوكل على اهلل وحده ل �سريك له، فيرى كل 

ما في هذا الوجود �سغيراً بين يدي من اأخل�س له الطاعة.

3- ال�ستهانللة بالمفقود: عن الإمام عليQ: »ال�سعيد من 

)1)  الم�سدر نف�سه، ج2، �ص 1306.

)2)  تحف العقول، �ص 111.

)3)  عيون الحكم والمواعظ، �ص 47.
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التي يعي�سهللا الإن�سان هي اللحطات التللي يبني بها اآخرته 

من خالل العمل ال�سالح والطاعات والقربات التي يوؤديها.

)- العمللل بالعلللم: عللن الإمللام علللي Q: »اعملللوا بالعلللم 

، لأن من عمل بعلملله كان من�سجماً مع نف�سه، ويرى 
(((

ت�سعللدوا«

علمه حجًة عليه اأمام النا�س في الدنيا واأمام اهلل يوم القيامة فيبادر 

اإلى العمل حتى يرفع حجة العلم عنه فيكون بذلك اأ�سعد النا�س 

لأن �سعادته لأمرين: الأول علمه والثاني عمله بهذا العلم.

وعن الإمام علي Q: »اإن اأحببت اأن تكون اأ�سعد النا�س 

.
(2(

بما علمت فاعمل«

7-تجنللب البطالة والتراخي: فعللن علي Q: »هيهات من 

، فالبطالة مر�س 
(3(

نيل ال�سعادة ال�سكون اإلى الهوينا والبطالة«

قاتللل، فهو م�سيعة للوقت فال ي�سعر المرء بوجوده واإنتاجيته 

ومقاملله الذي جعله اهلل فيه، فال ينظللر اهلل اإليه، وهذا معنى 

مللا ورد في الدعللاء اأن الإن�سان اإذا اآلللف مجال�س البطالين 

)1)  الم�سدر نف�سه. 

)2)  م.ن.

))) غرر الحكم: 2479.
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خذله اهلل، ومثله الت�سوبف فهو من اأ�سر ما قد ي�سيب المرء، 

واأ�سد �سهللام اإبلي�س الذي يوهمك بالنت�سللار عليه واأنه لم 

ي�ستطع اأن يثنيك عللن عملك ال�سالح فيلجاأ اإلى الت�سويف 

والمماطلة حتى يبعدك �سيئاً ف�سيئاً عن هذه الطاعة.

8- مجال�سة العلماء: عن المام علي Q: »جال�س العلماء 

، ففي مجال�ستهم اإنللارة للعقول وتربيللة للنفو�س 
(((

ت�سعللد«

ٌب للثواب وتعميم للف�سل والمعرفة وح�سور المالئكة 
ْ

وَك�س

 لأمر اأهل بيت الع�سمة وامتثاٌل لأوامرهم، 
ٌ
ور�سا اهلل واإحياء

فخيللر المجال�للس مجال�س العلم وهل هنللاك �سعادة داخلية 

ي�سعر بها الإن�سان بعد �سعادة المرء بالتعلم؟

رتَقى اإلى 
ُ
9- الإيمللان: عن المللام علي Q: »بالإيمللان ي

، فالإيمان حبٌل ممدود بين 
(2(

ذروة ال�سعللادة ونهاية الحبور«

ه من خالله عن المعا�سي ويدفعه اإلى 
ُ
الإن�سللان وربه يع�سم

الطاعات وعلى عدم الت�سويف.

وعنه Q: »ع�سم ال�سعللداء بالإيمان«، وخذل الأ�سقياء 

)1)  ميزان الحكمة، ج1، �ص 402.

)2)  ميزان الحكمة، ج2، �ص 1303.
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بالع�سيان مللن بعد اتجاه الحجة عليهم بالبيللان، اإذ و�سح لهم 

.
(((

منار الحق و�سبيل الهدى

عللن الإمللام علللي Q: »ل ي�سعللد امللروؤٌ اإل بطاعة اهلل 

.
(2(

�سبحانه، ول ي�سقى امروؤٌ اإل بمع�سية اهلل«

وعنلله Q - من كتاب له اإلى الأ�ستللر -:اأمره بتقوى اهلل، 

واإيثار طاعته، واتباع ما اأمر به في كتابه من فرائ�سه و�سننه، التي ل 

.
(3(

ي�سعد اأحد اإل باتباعها، ول ي�سقى اإل مع جحودها واإ�ساعتها

0)- الثبللات علللى الوليللة: وبهللا يكتمللل الإيمللان وت�ستحكللم 

عروتلله الوثقى فتنير للله الطريق حيث ل راأي فللوق راأي الولية 

فتفي�للس عليه اأنللواع النعم الإلهية، فعن ر�سللول اهلل  P  لأمير 

الموؤمنيللن  Q: »اإن ال�سعيللد حللق ال�سعيللد مللن اأحبللك 

.
(((

واأطاعك«

وعللن الإمام علي Q: »اأ�سعللد النا�س من عرف ف�سلنا، 

وتقرب اإلى اهلل بنا، واأخل�س حبنا، وعمل بما اإليه ندبنا، وانتهى 

)1)  الم�سدر نف�سه. 

)2)  م.ن. 

)3)  م.ن. 

)4)  م.ن. 
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، وهنا 
(((

عمللا عنلله نهينا، فذاك منا وهللو في دار المقامة معنللا«

عللدة م�سائل يجمعها عنللوان الولء فمعرفة مقللام ومنزلة اأهل 

ب اإلى اهلل بمحبتهم وطاعتهم.
ّ
البيت R والتقر

))- محا�سبللة النف�س: عن الإمللام علي Q: »من حا�سب 

؛ لأن من يحا�سب نف�سه يعمل على اإ�سالحها 
(2(

نف�سه �سعد«

فيتخل�س من �سوائب من علق بها من رذائل و�سيئات ويعمل 

على الرقي بالجانب الإيجابي فيها، وكلما كان الإن�سان اأكثر 

محا�سبللًة لنف�سلله كلما كان اأكثر �سعللادًة، لأن اأيامه ل تبقى 

مت�ساويللة فيوملله اأف�سل مللن اأم�سه، وغده اأف�سللل من يومه 

وهكذا، وهذا عين ال�سعادة.

2)- تزكيللة النف�س: عن الإمام علي Q: »من اأجهد نف�سه 

فللي اإ�سالحها �سعللد«، من اأهمللل نف�سه فللي لذاتها �سقي 

، وهل بعد قول اهلل تعالى وكل ما اأق�سم به في �سورة 
(3(

وبعد

ال�سم�للس �سٌك باأن الفالح والفوز مرهوٌن بتزكية النف�س كما 

اأن الخ�سران المبين مرهوٌن بتركها بال تزكية؟

)))  غرر الحكم: 2990.

)2)  ميزان الحكمة، ج1، �ص 620.

)3)  الم�سدر نف�سه. 
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أسباب السعادة )2(

المحا�ضرة الثالثة

ت�ضدير المو�ضوع:

عللن اأمللر املوؤمنللن Q: »من 

كمللال ال�سعللادة ال�سعي فللي �سالح 

.
(((

الجمهور«

)1)   مو�سوعة اأحاديث اأهل البيت، ج6، �ص91.

الهدف:

ا�ستكمال بع�للس الأمور التي تعتبر اأ�سبابللاً مبا�سرة ل�سعادة 

الإن�سان في الدنيا والآخرة.
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مة المقدَّ

ُيللروى اأّن حكيمللاً �ساأللله بع�للس تالمذتلله اأن يحّدثهم عن 

ال�سعللادة، فطلب منهم اأن يح�سر كل واحٍد منهم بالوناً ويكتب 

، وقللال لهم لنفر�س اأن هذا البالون هو 
ً
ا�سمه عليه ويمالأه هواء

بالللون ال�سعادة، ثللم طلب منهم اأن يجعلوا هللذه البالونات في 

غرفة ففعلوا، عندئللٍذ قال لهم: فلين�سد كٌل منكم �سعادته )اأي 

ادخلللوا الغرفة وليجلب كل واحد منكللم البالون الذي كتب 

ا�سملله عليلله)، فدخللل التالميذ اإلللى الغرفة مجتمعيللن واإذا 

بالبالونات تتطاير من بين اأيديهم وهم يتعثرون بع�سهم ببع�س، 

ولللم يفلح اأحد من العثور على بالونه الخا�س وياأتي به، فاأمرهم 

الحكيللم بالخروج ثم طلب منهللم اأن يدخلوا ثانيًة ولياأخذ كل 

واحد البالون الذي يكون قريبللاً منه ويعطيه ل�ساحبه، هنا كان 

الأمر �سهاًل و�سرعان ما اأخللذوا جميعها وراحوا يتبادلونها فيما 

بينهم حتى ح�سل كٌل منهم على بالونه الخا�س، وهنا قال لهم 

الحكيم: اعلموا اأّن المرء اإذا طلب �سعادته لنف�سه فاإنه ل ي�سل 

اإليها واإنما اإذا طلبها عن طريق اإ�سعاد الآخرين ظفر بها.
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حماور املو�ضوع

3)- الروؤيللة التوحيديللة: اأي اأن يرى اهلل فللي كل ما ياأتيه من 

اء، فعن الإمام علي Q: »ثالث من حافظ 
ّ
اء اأو �سر

ّ
�سللر

عليها �سعللد: اإذا ظهرت عليك نعمة فاحمللد اهلل، واإذا اأبطاأ 

عنللك الللرزق فا�ستغفللر اهلل، واإذا اأ�سابتك �سللدة فاأكثر من 

، فال�سعادة هنا في اللجوء 
(((

قول: »ل حول ول قوة اإل باهلل«

اإلى مللن بيده الملك وملكوت كل �سلليء، فال تبطره نعمة 

ول تعميلله قلة الللرزق ول تحبطه الم�سائللب، ولذلك ربط 

الحديللث ثالثاً بثالث، ربط النعمة بالحمد وربط قلة الرزق 

بالإ�ستغفار وربط ال�سّدة بالحمدلة والحوقلة.

 
ُّ
))- عللدم الكراهية والبغ�س: عللن الإمام علي Q: »خلو

، فال يخفى 
(2(

ال�سدر من الِغّل والح�سد مللن �سعادة العبد«

اأّن الرذائللل الُخُلقية تتعب �ساحبها فمن اأ�ساء الظّن بالنا�س 

مثللاًل بقي متحيراً متردداً في التعامل معهم، ومن امتالأ قلبه 

)1)  ميزان الحكمة، ج2، �ص 1303. 

)2)  ميزان الحكمة، ج2، �ص 1304.
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ح�سللداً وغاًل �سللاءت معاملته مع الآخريللن، ولذلك كانت 

ن 
َّ
اأنُف�س الموؤمنين في الجنة خالية من هذه الأمرا�س كما بي

 تعالى ذلك بقوله: چ ۉ ې ې ې ې ى  ى ائ 
ُ
اهلل

.
ائ ەئەئ چ )))

))- الكرم والجود: عن الإمام علي Q: »ال�سخاء اإحدى 

�س اآلم النا�س 
َّ

، لأن الكريم �سخ�للس يتح�س
(2(

ال�سعادتيللن«

وي�سعللر بمعاناتهم، كما اأنه يمتلك ثقافللة اأّن اهلل ابتاله بهذا 

المال ليرى كيللف يخلفه فيه، وهو يتو�سللم الأجر والثواب 

من خالله يق�سي به حوائج النا�س ويرفع عن نف�سه بع�س ما 

اأظلمها، فالكللرم �سفٌة حميدة تنطوي تحتها خ�سال كمالية 

كبرى من �ساأنها اأن ي�سعر �ساحبها بنعيم ما هو عليه.

))- كتمان الأ�سرار: عن الإمام علي Q:»الكتمان طرف 

ْن كانت اأ�سراره اأو حتى اأموره الخا�سة 
َ
، فم

(3(

من ال�سعللادة«

لي�ست بين جنبيه وحده ا�سطرب باله وخ�سي �سوء التف�سير 

)1)   �سورة الأعراف، الآية: 43.

)2)  ميزان الحكمة، ج2، �ص 1304. 

)3)  الم�سدر نف�سه. 
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اأو �سوء الن�سر وبات مرهوناً لحتمالت الآخرين واأمزجتهم، 

بللل بات جزء مللن حياته بيد غيللره فُت�سلللب بذلك راحته 

�ساً في اأفكاره، بينما ترى الكتوم بعيداً 
ّ
و�سعادته ويبقى م�سو

عللن هذه الأوهام مرتاح البال في كافة �سوؤونه ول يرتهن اإل 

لعقله وقراره.

7)- دوام العبادة: عن الإمام عليQ: »دوام العبادة برهان 

، لأّن دوامها دليل الأن�س بين اهلل وعبده، 
(((

الظفر بال�سعادة«

الإن�سان اإذا ا�ستاأن�س باأمر ل يقلع عنه لأن به �سعادته، وبالتالي 

فمن يترك العبادة والطاعة هو من لم يتذوق حالوة الإيمان 

والرتباط باهلل تعالى، ومن هنا كان الأنبياء والأولياء كثيري 

ات والفرائ�للس اإلى الحّد 
ّ
التعبللد مواظبين علللى الم�ستحب

الذي تراهللم يتعاملون معه كالواجبات، وهذا لي�س اإل للذة 

الأن�س التي يعي�سونها من خالل العبادة.

 :Q8)- فعللل الخيرات والعمل ال�سالح: عن الإمام علي

 ،
(2(

»درك ال�سعللادة بمبادرة الخيرات والأعمللال الزاكيات«

)1)  ميزان الحكمة، ج2، �ص 1305.

)2)  الم�سدر نف�سه. 
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والمبللادرة هنللا تعني اأّن مللن ي�سعر بال�سعللادة ي�سعى لن�سر 

ال�سعللادة فللي المجتمللع وي�سعده اأن يللرى الآخللر �سعيداً 

فيبللادر اإلللى ما ي�سعللد الآخرين من خالل فعللل الخيرات 

التللي يحتاجها النا�س والعمل ال�سالح الذي ينفع المجتمع 

�سبحون بذلك اأكثر �سعادًة.
ُ
في

9)- ح�سن العاقبة: عن الإمام عليQ: »ّن حقيقة ال�سعادة 

اأن يختللم للمرء عمله بال�سعادة، واإن حقيقة ال�سقاء اأن يختم 

، فح�سن العاقبة ميزان الآخرة، فويٌل 
(((

للمرء عمله بال�سقاء«

للذيللن ح�سنللت اأعمالهم في الدار الدنيللا وكانوا من عداد 

تهم الدنيا 
ّ
تهم الأمانللي وغر

ّ
الموؤمنيللن والمجاهدين ثللم غر

بمنا�سبهللا واأموالها فباعوا �سمائرهللم لالأعداء وانقلبوا على 

اأهلهم وذويهللم، بل وعلى اإمامهم و�سيدهللم، فهوؤلء اأتع�س 

النا�للس فللي الدنيا بمللا اآلوا اإليلله واأ�سقاهم فللي الآخرة بما 

يعاقبون به.

)1)  ميزان الحكمة، ج2، �ص 1305. 
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 :Q20- تللرك الدنيللا والعمللل لالآخرة: عن الإمللام علي

، فاإن من جعل 
(((

»اأ�سعد النا�س من ترك لذة فانية للذة باقية«

ه اهلل عا�س لذة الثواب والح�سنات التي يزرُعها ليوم 
ّ
اأكبر هم

الح�ساد الأكبر.

وعنلله Q: »اأ�سعد النا�س بالدنيا التللارك لها، واأ�سعدهم 

.
(2(

بالآخرة العامل لها«

)2- معا�سللرة كرام النا�س: عن ر�سول اهلل P: »اأ�سعد النا�س 

، فمللن خالط �سغار النا�س عا�س 
(3(

مللن خالط كرام النا�س«

�سفا�سللف الأمور، واأم�سى حياته في القيل والقال، واأّما من 

خالط كللرام النا�س عا�س عظائللم الأمور وكبارهللا واأم�سى 

حياتلله حاماًل للق�سايللا الكبرى، والإن�سان فللي هذه الحياة 

الدنيللا هو خال�سة ما يحمل ومللا يعطي من اأولويات وكيف 

يرتبها وينظمها في حياته.

)1)  ميزان الحكمة، ج2، �ص 1305. 

)2)  م.ن. 

)3)  الم�سدر نف�سه. 
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22- الزهللد في اأمللور الدنيا: عن الإمللام عليQ: »اأعظم 

، وكاأنَّ الزهد زاد ال�سعادة 
(((

النا�س �سعللادة اأكثرهم زهللادة«

تزيد بزيادته وتنق�سه بنق�سانه، وهل بعد الزهد بما يعني عدم 

تعلُّق القلب بكثرات الحياة الدنيا �سعادة، فاإن الم�سكلة كل 

الم�سكلة التي يعي�سهللا المرء في حياته هي اأزمة تعلق قلبه 

بم�ستهيات الدنيا، واأما اإذا زهد فيها فاإنه يدخل اإلى ال�سعادة 

من اأو�سع اأبوابها.

ح القراآن بذلللك قال تعالى: چ ائ 
ّ
23- ذكللر اهلل: ولقد �سر

ېئ  ۈئ   ۈئ   ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  
، والإعرا�للس هنا يعني الن�سغال 

ېئ ېئ  ىئ ىئ چ )2)
بغيره، فهو لما تعلق قلبه باأمور الدنيا �سغلته عن ذكر اهلل فلم 

يعد ذلك اأولويًة في حياته فاأعر�س عنه.

.
قال تعالى: چ ىت يت    جث مث ىث چ )3)

)1)  م.ن، ج2، �ص 1306.

)2)  �سورة طه، الآيتان: 123 – 124.

)3)  �سورة الرعد، الآية: 28.
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ت�ضدير المو�ضوع:

ٺ  ٺ  چٺ  تعالللى:  قللال   

.
ٺ ٿ چ )))

)1)   �سورة اآل عمران، الآية: 110.

 أسس السعادة
 في المجتمع اإلسالمي

المحا�ضرة الرابعة

الهدف: 

ها في المجتمع ال�سالمي 
ُ
ر  الأركان التي ينبغي توفُّ

ّ
 بيان اأهم

لينعم اأفراده بال�سعادة.
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مة  المقدَّ

مللن الطبيعي عند الحديث عن مجتمللٍع �سعيد اأن نتحدث 

عن جملة مللن المعايير التي ترتبط بال�سللاأن العاّم والتي تترك 

اأثارها على الفرد والمجتمع، وما تعي�سه الكثير من المجتمعات 

اليوم من تخبط وا�سطراب بات اأ�سبه بحال المري�س المحت�سر 

ف على اأ�سباب 
ّ
الذي ل يقوى على رد الحياة اإليه، وما لم نتعر

وو�سائللل واآليات �سعادة المجتمع فاإننا لن نتمكن من رفع هذه 

الحالللة المر�سية اإلى حالة �سحية، و�ستظللل الدنيا تتخبط في 

دياجير وظلمات وم�ساكل اأ�سواأ من الم�ساكل التي كانت الدنيا 

تتخبط فيها اأيام الجاهلية الأولى قبل ظهور الإ�سالم، وها نحن 

اليوم اأمام جاهلية ثانية في كثيٍر من عناوينها الكبرى وال�سغرى 

اأ�سللواأ من الجاهلية الأولى حيث تف�ست اأوبئة الأنانية، والأثرة، 

والتفللاوت الطبقللي، وتللوارث الحكللم عند بع�للس العائالت 

والتع�سب للغة والقرابة والن�سب.
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حماور املو�ضوع

عالج الإ�سللالم م�ساألة �سعادة المجتمع من جذورها واأر�سى 

الأ�س�للس الكفيلللة ل�سعللادة الإن�سللان وعمارة الأر�للس وو�سع 

الحلللول المنا�سبة لأي �سكٍل من اأ�سللكال التعدي على هذه 

الأ�س�س، بللل وقّدم النمللوذج العملي في هللذا المجال، هذا 

النموذج الذي ما زالت اأنواره �ساطعًة اإلى يومنا هذا، وما زالت 

الب�سرية تكدح في �سبيللل الو�سول اإلى �ساطئ ال�سعادة الذي 

 Q واأهل بيت الع�سمة P اأر�سدنللا اإليه ال�سالم عبر نبيه

منذ ع�سرات ال�سنين.

وفي هذا المجال يمكن الوقوف على الأ�س�س التالية:

) - مبللداأ الإيمللان: فالمجتمللع ال�سليللم هللو المجتمع الذي 

يوؤمللن بمحورية اهلل في هذا الوجود ويبني عقيدته على هذا 

الأ�سا�للس، فهو المجتمع الموؤمن بللاهلل ور�سله واأنبيائه وكتبه 

واليوم الآخللر، ولأن الكفر بهذه الأ�سللول الإيمانية يجعل 

الإن�سللان ل يقد�س �سيئاً �سوى م�سالحلله الخا�سة ولو على 

ح�ساب الآخرين.
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2 - العبوديللة هلل تعالى: قال تعالللى: چ ڀ ٺ  ٺ ٺ 

، فالعبللادة لي�سللت 
ٺ ٿ ٿ ٿ چ )))

اً باهلل تبارك وتعالى، بل هو �سلوك  �سلوكاً فردياً وارتباطاً خا�سّ

عللام تقوم به الأمة ويتجلللى في �سلوكهللا واأفعالها، ولذلك 

اعتبللره اهلل تعالى نتيجًة اأولى لمجللرد التمكين في الأر�س 

ژ  ژ   ڈ  ڈ  ڎ  ڌڎ  فقللال چڌ 

، اأي انتقلللوا بعبادتهللم مللن المقام الفردي 
ڑ چ )2)

الى المقام العام الذي يرتبط بالمجتمع والأمة.

3 - طاعللة الر�سول P والأئمة الأطهللار R: بمعنى اأداء 

البيعة لالإمام الذي يمثللل ا�ستمرارية خّط النبي P، وهو 

راأ�س ال�سلطة والحاكم الللذي يجب الولء له، والذي يدور 

ح�سللاب النا�س يوم القيامة مداره، قال تعالى: چ ۈئ ېئ 

اإن  بللل   ،
(3( چ  یی  ی  ی   ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ 

حقيقللة طاعة اهلل تعالى والر�سول اإنمللا تتجلى بطاعة الإمام 

)1)  �سورة الأنبياء، الآية: 92.

)2)  �سورة الحج، الآية: 41.

)3)  �سورة الن�ساء، الآية: 59.
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 المفتر�للس الطاعة في زمانك وع�سللرك، ولهذا قال تعالى: 

، ولي�س بنبيهم.
چ  ڻ ڻ ڻ ۀ  ۀہ چ )))

) - مبللداأ الأخوة: قال تعالللى: چ ۈ ٴۇ ۋ      ۋ 

، بللاأن يحب كل فللرد لغيره ما يحب لنف�سه 
ۅ ۅۉ چ )2)

ت عليها  وُيراعي الجميع كافة الحقوق والواجبات التي ن�سّ

ال�سريعة بين بع�سهم البع�س، وال�سريعة اعتبرت اأّن التهاون 

بحقوق الأخوة تهاون في الدين، ولذلك جاء الإ�سالح في 

الآيللة المتقدمة متفرعاً على الأخللوة وكاأنه اأراد اأن يقول اإّن 

هذه الحقوق اإذا اأ�سابها اأي خلل فعلى الجميع تدارك ذلك 

من خللالل الإ�سالح ليبقللى المجتمع مجتمعللاً متما�سكاً 

وقوياً.

) - اأ�سالللة التعاون: قال تعالللى: چ ەئ وئ وئ ۇئۇئ 

، فللال يخفى اأن الكثير من 
ۆئ ۆئ  ۈئ ۈئ    ېئېئ چ )3)

الق�سايا الكبرى من البر والعمل ال�سالح ل يقوى فرد على 

)1)  �سورة الإ�سراء، الآية: 71.

)2)  �سورة الحجرات، الآية: 10.

)3)  �سورة المائدة، الآية: 2.
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اإنجازهللا والقيام بهللا، فدعت ال�سريعة اإلى �سللرورة التعاون 

بين اأفللراد المجتمع لإنجللاز مثل هللذه الق�سايا من خالل 

�سات المدنية والجمعيات الأهلية وما �سابه.
َّ

الموؤ�س

)- مبللداأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: وعدم التراخي 

في هذا المبداأ الللذي حّذرنا ر�سول اهلل P من مغبة عدم 

اللتللزام به، ولكللي تت�سكل الأمللة الواحدة التللي ذكرها 

اهلل تعالللى في قوللله چ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 

.
ٿ     ٿ ٹ ٹ  ٹ ٹڤ چ )))

7 - اأ�سالللة الم�ساواة: ويكون الجميع فيه اأخوة مت�ساوين اأمام 

القانون، فال يوجد مللن هو فوق القانون مهما عال �ساأنه، فاإن 

حا�سب فيلله ال�سعيف دون القوي مجتمع 
ُ
المجتمع الذي ي

حا�سب 
ُ
عّلم اأبناءه اأن يكونوا ذئاباً �سارية، والمجتمع الذي ي

ُ
ي

فئة دون فئة وقوماً دون قوم هو مجتمع جاهلي.

8- اأ�سالللة الم�سوؤوليللة والجزاء: وذلك بللاأن يتحمل الإن�سان 

م�سوؤوليللة اأفللكاره واأعماللله واأقواله، وبكلمللٍة اأو�سح تفعيل 

)1)  �سورة اآل عمران، الآية: 110.
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قانون الثواب والعقللاب وذلك باأن يجازي كل اإن�سان بعمله 

اإن خيراً فخير، واإن �سراً ف�سر وله اأجره بدون ا�ستغالل اإن�سان 

لإن�سان اآخر.

9 - اأ�سالللة العدالة: فللاإن لكلٍّ حقه ال�سيا�سللي والجتماعي 

والقت�سادي وحقوقه الأخرى، فهذه الحقوق لي�ست حكراً 

على فئٍة اأو عائلة اأو اأ�سحللاب النفوذ والمال اأو الذين باعوا 

اأنف�سهم لمن هم خارج حدود الوطن.

0) - اأ�سالة احترام الإن�سان في كل �سوؤونه: والمراد هنا حرمة 

مه اهلل عن �سائللر المخلوقات والكائنات، 
ّ
الإن�سللان الذي كر

و�سّخللر له كل ما في الوجود بغ�س النظر عن دينه اأو قناعاته 

اأو تفكيره، فله الحق في ممار�سة �سعائره الدينية والعقائدية، 

والإن�سان له حرمته وله حقوقلله المدنية من التعلم والطبابة 

والعمللل وال�سمانللات الجتماعية التللي يكت�سبها بمجرد 

الإن�سانية.

)) - اأ�سالللة الف�سيلللة: اأي التخلق بالأخللالق الح�سنه فكراً وقوًل 



116

، ولذلك 
وعماًل. قللال �سبحانلله: چ ڦ ڄ ڄ  ڄ ڄ       ڃ چ )))

�سددت ال�سريعة على مللكارم الأخالق و�سلة الرحم والأخالق 

الأ�سريللة والتكافللل الجتماعللي والتعاون و�سواها مللن الأفعال 

الأخالقية التي ت�سمو بالمجتمع اإلى م�ساآّف المجتمعات الراقية.

وبكلمٍة اأخيرة اإّن ال�سالم اأمرنا اأن ن�سل من قطعنا واأن نحبَّ 

من كرهنا واأن نحترم من ي�سمر لنا ال�سوء واأن نتودد اإلى الجميع 

با�سم الأخوة ل با�سم الح�سابات والأر�سدة المالية واأن نح�سن 

الظللن بالنا�س ختى يح�سنوا الظن بنللا واأن نتعاون بدل الأنانية 

واأن نحمل بع�سنا البع�للس على ال�سحة ول ن�سكك بالآخرين 

ول نف�سللد حياتنا باتهام بع�سنا البع�س اأو بتعيير بع�سنا البع�س 

اأو با�ستغابللة اأحدنا لالآخر، فاإن المجتمعللات قيم ومبادئ قبل 

اأي �سيء اآخر ومهما عال �ساأن اأي مجتمع من المجتمعات فاإنه 

كتب لهذا 
ُ
مللا لم تبقى الأخالق والقيم الإن�سانيللة رائدة فلن ي

المجتمع البقاء والإ�ستمرار.

)1)  �سورة ال�سعراء، الآية: 89.
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فل�ضفة الحجاب في الإ�ضالم.

�ضبهات وردود حول مو�ضوع الحجاب وال�ضتر.

اأدلة وجوب الحجاب.

المراأة والجمال في الت�ضور الإ�ضالمي.

اأ�ضباب ال�ضتخفاف ببع�س الأحكام ال�ضرعية 

عند الن�ضاء.

اأحكام بع�س اأ�ضكال المخالفات الرائجة.

�ضرورة الحجاب والمواجهة.

الحجاب في ميزان الشرع والفكر

المحور الثالث:
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ت�ضدير المو�ضوع:

ۇۆ  ۇ  ڭ  چ  تعالى:  قال 

ۋ  ٴۇ   ۈ  ۈ  ۆ 
ۉ     ۉ  ۅ  ۅ  ۋ 
ى  ې  ې  ې 
ى ائ  ائ ەئ ەئ وئ 
ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ    ۇئ  وئ 

.
ۈئ ېئ ېئ چ )))

)1)   �سورةالن�ساء، الآيتان: 13 ـ 14.

 فلسفة الحجاب في االسالم

المحا�ضرة الأولى

الهدف:

بيللان بع�س جوانب الروؤية ال�سالمية التي جعلت الحجاب 

اأمراً واجباً على المراأة.
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مة المقدَّ

اإّن النظللرة الدقيقة لق�سية الحجاب وال�سفور ب�سكٍل عاّم ل 

يمكن الحكم عليها اإل بعد الطالع الكامل على النظرة الدينية 

ل لنرى اأّي الفكرتين اأولى  والنظرة الغربية ب�سكٍل دقيق ومف�سَّ

بالتبني، وبالتالي اأّي الفكرتيللن فيها �سالح الفرد والمجتمع؛ 

لأّن هذه الق�سيللة ترتبط باأ�سل عالقة الرجللل بالمراأة وترتبط 

بدور كلٍّ من الرجل والمراأة في الحياة وكيفية التكامل بينهما، 

لمللا هو وا�سح اأنهمللا واإن ا�ستركا في الإن�سانيللة اإل اأنهما على 

الم�ستللوى الج�سدي والف�سيولوجللي والعواطف والأحا�سي�س 

يتباينان تبايناً كبيللراً، وبالتالي ل بد من فهم المعنى الحقيقي 

للحجللاب اأوًل؟ وما هي فوائده العامللة والخا�سة على م�ستوى 

الفرد والمجتمع؟ وما هي الأخطار التي يدراأها؟ وهل هو مجرد 

زي من الأزياء كما يحاول البع�س الترويج له اأم هو ر�سالة حياة 

واإيمان بدوٍر تاريخي ومف�سلي للمراأة؟ 
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حماور املو�ضوع

معنى الحجاب

ل �سللّك اأّن الحجللاب ك�سللواه من الأمللور الت�سريعية التي 

 ظاهللري يبينه علم الفقلله وله اأبعاد 
ً
عهللا الإ�سللالم له معنى

ّ
�سر

�س في علللم التربية والأخللالق، فالمعنىالحقيقي 
ّ
باطنيللة ُتدر

والباطنللي للحجاب في الإ�سالم يتعدى حللدود الظاهر الذي 

ي�سيللر اإلى �سرورة �ستر المللراأة لج�سدها واأن ل يظهر منه �سوى 

وجههللا ويديها، فالحجاب في الإ�سالم هو وعاء العفة والطهارة 

ولبا�س التقوى والدرع الح�سينة الذي يبعد المراأة عن مواطن 

ال�سبهات والتهم.

الخلفية الفكرية لفرض الحجاب

    من هنا فاإّن دعوة الإ�سالم اإلى الحجاب هي في حقيقتها 

 جانب المفاتللن والمحا�سن في المللراأة واإق�ساوؤه عن اأّي 
ُ
�ستللر

تعامللٍل معهللا ليبقللى حقيقة التعامللل معها قائمة علللى البعد 

العلمللي والعقلي والكفاءة والتجربة تماماً كما الرجل، وبكلمٍة 

اأو�سللح اأن تبقى المللراأة كاإن�سان قبل اأن تكللون اأي �سيٍء اآخر 
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فالحجاب دعوة اإلى حفظ كرامة المراأة واحترام اإن�سانيتها، واإّن 

ما اإطالقلله بدون اأي قيد اأو 
ِّ
اأزمللة ال�سفور في هذا الم�سمار �سي

�سابطللة فتح اأمللام المتاجرين بالب�سر فر�سللة ال�ستهانة بكرامة 

المللراأة وا�ستثمار ج�سدها من حيللث اأرادت اأم لم ترد، ففتحوا 

لذلللك ال�سركات و�سرفللوا مليارات من الأمللوال على ج�سد 

المراأة وتزيينه، بل والأخطر من ذلك اأّنه راجت بع�س الثقافات 

فللي الآونة الأخيرة لتربط بين قيمة المللراأة وج�سدها متغافلين 

عللن اأي بعد اآخر لها، بللل ل نبالغ اإذا قلنا اإننا اليوم اأمام عملية 

واأٍد للمللراأة قد ل تقلللُّ ب�ساعة عن عمليات الللواأد التي كانت 

تمار�للس في الجاهلية، لكللْن مع فارق، وهو اأّن الللواأد الجاهلي 

ا الواأد 
ّ
كانللت تدفن فيه المراأة ويو�سع بذلك حللداً لحياتها، اأم

المعا�سر فتدفن فيه كرامة المراأة مع بقائها على قيد الحياة ول 

هما اأفظع جريمًة بحق المراأة.
ّ
اأدري اأي

 والحجللاب فللي عمقلله هللو اإق�سللاء الجانللب الفتنوي في 

المجتمع من كال طرفيلله اأي الرجل والمراأة لأّن الإ�سالم اأراد 

نت ذلك 
ّ
األ تفتتللن المراأة بغيرها واأل يفتتللن غيرها بها كما بي
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اآيللة غ�ّس الب�سر فللي القراآن الكريم حيث قللال تعالى: چ ڇ 

ڈڈ  ڎ  ڎ  ڌڌ   ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  
گ  گ  گ  ک    ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  
، ومن الوا�سللح اأّن الآية ت�سير الى اإبعاد 

گ ڳ چ)))
الجانب الفتنوي عندهما ك�سبيل لتزكية النفو�س وطهارتها.

 اإّن الحجاب لي�س �سجناً للمراأة ُت�سجن فيه طاقاتها وقدراتها 

ره، 
ّ
ولي�للس قبراً ُتدفللن فيه اإمكاناتها كما يحلللو للبع�س اأن ُي�سو

بللل هو في حقيقته �ستر ما من �ساأنه اأن ُيبعد المراأة عن م�سارها 

الذي ر�سمه اهلل لها لُتطلق العنان للقيام بواجباتها الجتماعية 

وال�سيا�سيللة والتربوية بعيداً عن جاذبية الج�سد ونظرات التلذذ 

والريبللة والتغني بمفاتنهللا والتغزل بمحا�سنهللا... فالمراد من 

الحجللاب تاأكيُد اإن�سانيتها من خللالل الحجاب، ليتعامل معها 

فللي المجتمللع باعتبارها اإن�سانللاً، بحيث تخرج اإلللى المجتمع 

كاإن�سللان، وتحترم كاإن�سان، وتنللال الوظيفة بجدارتها ل بمفاتن 

الأنثللى لديها، ولتحظللى بمكانتها من خالل عقلهللا وكفاءتها 

ودورهللا الفاعل ل بما تملكه من عنا�سللر الإغراء في ج�سدها 

)1)   �سورة النور، الآيتان: 30 ـ 31.
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ول بمفاتنهللا التي تبرز بها اإلى ال�سللارع اأو ال�سوق، اأو تطُلّ بها 

من خالل �سا�سات التلفزة.

الحجاب وتوفير األمن األخالقي

والحجاب عامٌل واقعي من عوامل تحقيق الأمن الأخالقي 

بين النا�س بمعنى دراأ خطللر فو�سى العالقات غير الم�سروعة، 

فروح الإن�سان موؤّهلللة لالإثارة ب�سكل كبير. ومن الخطاأ اأْن نظنَّ 

ة على الإثارة محللدودة بحدٍّ خا�ّس، 
ّ
للة الللروح الإن�ساني

ّ
اأّن قابلي

 مللن الرجل والمراأة ل 
ّ
تهداأ بعللد تجاوزه. فكما اأّن الب�سر ل اأعم

ل ي�سبعللون من الثللروة والجاه، كذلك الأمللر بالن�سبة للعالقة 

الخا�سة بينهما، فالطلب الالمحدود ل يمكن تلبيته �سواء اأردنا 

اأم لم ُنرد، وهو تواأم مع لون من الإح�سا�س بالحرمان، وعدم نيل 

ة.
ّ
الأماني بدوره يوؤّدي اإلى ا�سطرابات واأمرا�س نف�سي

والإ�سللالم اإذ اأدرك �سللرورة اإ�سبللاع هذه الحاجللات وتلبية 

هللذه الرغبللات اأراد لها اأن ت�ستقيم في القنللوات المحددة لها 

بعيللداً عللن الع�سوائية والفو�سللى، ففتح لإ�سباع هللذه الغريزة 

د   الللزواج ال�سرعي واأطلللق العالقة بينهمللا دون قيد واأكَّ
َ

بللاب
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عليلله وعالج ق�سايللا الأ�سرة بال�سكل الللذي ل ي�سقط فيه اأحد 

طرفيلله في محرمات الزنا وال�سذوذ الجن�سي كما هو الحال في 

بع�س المجتمعات الأخرى، ومن هنا كان الت�سدد في مو�سوع 

ال�ستقرار الأخالقي من خالل تحريم اأ�سبابه كال�سفور والخلوة 

ن والتبرج وما �سابه.
ّ
والتزي

وقللد ورد  فللي الحديث عللن ال�سيد الم�سيللحQ: »اإّن 

مو�سى نبي اهللQ اأمركم اأن ل تزنوا واأنا اآمركم اأن ل  تحدثوا 

.
(((

اأنف�سكم بالزنا ف�سال عن اأن تزنوا«

  وفي الحديث عن الإمام ال�سادقQ: »النظرة �سهم من 

.
(2(

�سهام اإبلي�س م�سموم فكم من نظرة اأورثت ح�سرة طويلة«

وتتحللّدث روايات اأخرى عن النبللي P والأئمة من اأهل 

البيت R عللن اأّن لكِلّ جارحٍة حظاً من الزنا »فزنا العينين 

.
(3(

النظر وزنا الفم القبلة وزنا اليدين اللم�س«

)1)   و�سائل ال�سيعة، ج20، �ص319.

)2)   الم�سدر نف�سه، ج20، �ص191.

)3)   الم�سدر نف�سه.
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الحجاب درع المرأة 

 اإّن من لوازم الحجاب وال�ستر عند المراأة اأنها تاأمر المجتمع 

اأن يتعامل معهللا وفق هذه الثقافة التي يعرف الجميع قواعدها 

ومعادلتها �سللواء الملتزم بها اأم غيره فالمللراأة المحجبة تقول 

م نظرات 
ِّ
للمجتمع بلبا�سها ل ب�سوتها اإني اأرف�س التحر�س واأحر

ال�سللوء والريبة ول اأقبل باأي اختللالط غير م�سروع واإني ل�ست 

ج�سداً ُيفتتللن الناظر بمحا�سنه ول اأوافللق على العالقات غير 

الم�سروعللة والأحاديللث المبتذلة، فهي بذلللك تملك حماية 

اإ�سافية اأمام الآخرين ل تملكها المراأة ال�سافرة.

وهنا اأنا ل اأنكر اأن المراأة ال�سافرة ت�ستطيع اأن تو�سح للمجتمع 

بل�سانها و�سلوكها ما تبينه المحجبة بلبا�سها كما ل اأنكر اأّن �سوء 

�سقط الحجاب عن دوره في 
ُ
التطبيق عند بع�للس المحجبات ي

حماية المراأة اإل اأننا ل نتحدث هنا عن التطبيق الخاطئ واإنما 

ئ وحاجته 
ِّ
نتحللدث عن رادعية الحجاب عن ال�ستغالل ال�سي

لجهد اإ�سافي تبذله المراأة المحجبة حتى تقع فري�سة الطامعين، 

فيما الأ�سل في ال�سفللور هو عدم الرادعية وحاجته اإلى جهود 
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اإ�سافية لحماية المراأة قد ل ترقى اإلى م�ستوى رادعية الحجاب 

وتوفيره الحماية لها. 

 ثقافة اإلسالم في المجتمع
ُّ

الحجاب وبث

اإّن المللراأة المحجبة وبما تقوم به من دوٍر كبير على مختلف 

الأ�سعدة التربوية وال�سيا�سية والجتماعية و�سواها تثبت للعالم 

باأ�سللره اأّن الحجللاب لي�س حاجزاً عللن قيام المللراأة بواجباتها 

ولي�للس عبئاً ترزح المراأة تحت وطاأته، بل باإمكانها اأن يكون لها 

الللدور والدور الريللادي في كثير من ال�ساحللات؛ وقد قراأنا في 

التاريللخ القديم عن ن�ساء محجبات �سمدن اأمام اأب�سع الجرائم 

ال�سيا�سية وفي التاريخ الحديث الم�ساديق التي اأبهرت العالم 

ما في اإيللران ولبنان وبع�س 
ِّ
عللن دور المراأة في التغييللر ل �سي

�ساحات المواجهة في الحروب الناعمة وال�سلبة.

اإّن اهلل يجللزل الثواب والح�سنات على المراأة المحجبة ما 

دامت ترتللدي حجابها اأمام الناظر الأجنبي، فتبقى في حال 

اأداء التكليف ونيل الح�سنللات في كّل خطوٍة تخطوها حتى 

رجوعها اإلى منزلها لأنها تقدم بذلك القدوة والنموذج الذي 
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ثاب ليل نهار 
ُ
ينبغللي القتداء به؛ فمثلها مثل الجريح الذي ي

مللا دام متاأثراً بجراحلله وكذلك المراأة فهللي توؤجر على كل 

خطللوة تخطوها محجبللًة وتحّفها مالئكللة الرحمة حتى تنزع 

حجابها. 

الحجاب وحماية الحياة الزوجية واألسرية

 ل �سللّك اأن اأجواء ال�سفور فللي المجتمع �ست�ساهم في تزايد 

عن�سر الإثارة التي تدفع الرجل اإلى التعلق بن�ساء اأخريات يرى 

ا يعطل 
ّ
فيهللن بع�س الجوانب التي لم يعد يراهللا في زوجته  مم

حميمية العالقة مع زوجته وي�سرفها الى جهاٍت اأخرى ت�ستهويه 

اأكثللر كما اأنه يفتللح الباب اأمام فر�س جديللدة من التودد الذي 

ها �سيئاً ف�سيئاً نحو اأجواء 
ّ
بات معطللاًل بينها وبين زوجها مما يجر

الثقة والوّد الوهمية الجديدة، وهذا من �ساأنه اأن ُي�سعف العالقة 

بينهما فتنعدم الثقة بالآخر لتحّل مكانها الأنانية فتظهر الم�ساكل 

الزوجيللة �سريعاً وتتبعهللا الم�ساكل الأ�سرية ممللا يو�سل الأمور 

اأحيانللاً اإلى الطالق ال�سرعي اأو بالحد الأدنى اإلى طالق توافقي 

مع بقائهما تحت �سقٍف واحد، وما اأكثره في زماننا الحا�سر.  
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وهذا الأمللر يزداد تفاقماً كلما ازدادت حللدة ال�سفور، فمن 

الطبيعللي اأن تكون الأ�سرة في المجتمللع المتفلت والمتهتك 

والذي ل ُيراعي اأّي لون من األوان ال�سوابط اأكثر انهياراً ودماراً، 

وهذا مللا ت�سهده المجتمعات الأخرى التللي باتت تتفلَّت من 

اأ�سللل فكرة بناء الأ�سللرة لكونها تجربًة غير نافعللة، وفي الواقع 

 �سروري ويجللب اإ�سالح المجتمع لأجله؛ 
ٌ
اأن بنللاء الأ�سرة اأمر

لأن الأ�سللرة فللي المجتمع المتهتك كمن ُيلقللي بجواهره في 

الم�ستنقعات الآ�سنة. 

   وهللذا كله مللن الطبيعي اأن ُيخفف الحجللاب من حدته، 

لأنه ل ي�سّكل مفتاحاً نحللو الإثارة وبالتالي نحو العالقات غير 

الم�سروعللة بللل يحافظ على الإثللارة �سمن قنواتهللا المحددة 

ز احترامها بين  في�ساهم بذلك في تقوية الروابللط الأ�سرية وُيعزِّ

الطرفين.
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المحا�ضرة الثانية

شبهات وردود حول موضوع 
الحجاب والستر

ت�ضدير المو�ضوع: 

قال تعالللى: چ ں ڻ ڻ 

ڻڻ  چ.

الهدف: 

الإجابة عن بع�س ال�سبهات المعا�سرة المطروحة في محاربة 

مو�سوع الحجاب وال�ستر.
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مة المقدَّ

في اإطار الحملة على مو�سوع ال�ستر والحجاب الذي تفر�سه 

ال�سريعللة الإ�سالمية على المراأة الم�سلمللة والتي تالقي - مع 

الأ�سللف - تجاوباً في بع�س مجتمعاتنللا الإ�سالمية حتى بات 

اإنح�سار الحجللاب وحلول ال�سفور اأو ال�سفللور المقنع الذي ل 

يفللي بغر�للس ال�ستر ال�سرعي ظاهللرًة من جملللة الظواهر التي 

يجب الوقللوف عندها والإجابللة عن الأ�سئلللة وال�ستفهامات 

وال�ستنكارات التي يطرحها البع�س في وجه ق�سية الحجاب، 

وخطورة هذه الظاهرة ل تكمن في كونها تمّثل م�ساراً انحدارياً 

للحجاب فللي مجتمعاتنا ما ي�سللّكل ابتعاداً وانحرافللاً �سلوكياً 

عللن تعاليم الدين، بل تكمن الخطورة في كون هذه ال�سبهات 

اء وتنزع عنه 
ّ
المطروحة ت�سلخ الحجاب عن تعاليم ال�سريعة الغر

�سفة التكليللف وتعتبره في اأح�سن حالته زيللاً كبقية الأزياء، 

وفي اأ�سواأ حالتلله مظهراً من مظاهر التخلُّف والبعد عن الفهم 

الحقيقي للدين.
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حماور املو�ضوع

 اأوًل طللرح بع�للس ال�سبهللات والأ�سئلة التي 
ّ
 ومللن المهللم

ما المطروحة 
ِّ
يطرحها بع�س المعار�سين للحجللاب وال�ستر �سي

في الآونة الأخيرة والتي يعمل بع�س القراآنيين الجدد ومدعي 

الحداثة والتنور على الترويج لها.

ال�سوؤال الأول: لماذا فر�س اهلل الحجاب على المراأة؟

ال�سوؤال الثاني: األي�س الحجاب فللي اأ�سله التاريخي مجرد 

عادة من العادات العربية ولي�س تكليفاً دينياً؟

ال�سللوؤال الثالللث: ولماذا هللو فر�س على المللراأة فقط دون 

الرجل؟ 

ال�سللوؤال الرابع: ماذا لو كان لبا�س الرجل مورداً لالإثارة، األ 

فر�س عليه الحجاب كحال المراأة؟
ُ
ينبغي اأن ي

د نف�سها 
ّ
ال�سللوؤال الخام�س: لماذا يجب على المللراأة اأن تقي

بالحجاب كي ل يطمع فيها الرجل؟ األي�س المفرو�س اأن يكون 

القيد على الرجل في المورد الذي يخ�سه؟

اأّل يمثل الحجاب ا�سطهاداً للمراأة، وتقييداً لحريتها؟
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األ يدخللل الحجللاب في اإطللار ممار�سللة المللراأة لحريتها 

ال�سخ�سيللة التي لها اأن ترتديلله ولها اأن تمتنللع؟ وبالتالي فاإن 

فر�سه تجاوٌز �سريح لحريتها وبالتالي امتهاناً لكرامتها.

وفللي مقاربللة ق�سية الحجللاب ل بد مللن التمهيللد بجملة 

مللن المقدمات قبل الو�سللول اإلى الإجابة عن هللذه الأ�سئلة 

المتقدمة:

 اأوًل: لماذا اعتبرتم اأّن الحجاب يحتاج اإلى دليل دون ال�سفور 

مع اأنهما �سواء في المراأة؟ وبالتالي لنا اأن ن�ساأل ما هو دليلكم 

علللى ال�سفور؟ ولماذا علينا اأن نتقبله مع اعتقادنا اأنه ي�سكل 

امتهانللاً لكرامة المراأة كما ترون اأنتللم اأّن �ستر المراأة امتهاٌن 

قال في ذلك اإّن اهلل خلق المراأة بال حجاب لأن 
ُ
لهللا؟ ول ي

 عراة ل ي�سترهم �ساتر.
ً
اهلل خلق الخلق كله رجاًل ون�ساء

ثانياً: اإّن ال�سرع المقد�س حّدد ما ينبغي للمراأة �ستره وما يجوز 

ُحه لق�سيللة الحجاب كان وفللق �سوابط وقيود 
ْ
اإبللرازه، فطر

�سمح 
ُ
محددة، اأما اأنتم فلنا اأن ن�ساألكم ما هي الحدود التي ي

فيها للمراأة باإبللراز مفاتنها؟ واأنتم تعلمون اأّن هذا ال�سوؤال ل 
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اإجابة للله في ح�سارتكم المزعوعللة وكٌل يعمل على هواه، 

فاأجزتم المراأة حرية اإبللراز مفاتنها حتى التعري الكامل بل 

هنللاك ما هو اأ�سللواأ من التعري، وهذا ُيخالللف كافة الحدود 

التي يوؤمن بها العقل.

ثالثللاً: لماذا يحق لكللم اأن تحاججونا با�سللم الح�سارة الغربية 

واعتبارهللا ميزاناً ومقيا�سللاً واأيُّ فعل ُيخالفهللا يجب تقديم 

غاتلله، في�سللاأل البع�س ما هللو دليلكم على 
ّ
تبريراتلله وم�سو

الحجللاب فانظروا اإلى الح�سارة الغربيللة ل تلتزم به، ولي�س 

لنا الحق اأن نحاججكم با�سم الح�سارة الإ�سالمية واعتبارها 

الميللزان والمقيا�للس، ولنللا اأن ن�ساألكم ما هللو دليلكم على 

ال�سفللور فيما الح�سللارة الإ�سالمية تمنعلله وترف�سه، فنخن 

نعتقد اأن ما �سوى الح�سارة الإ�سالمية يحتاج لدليل وبرهان، 

لماذا تعتبرون اأن ما طرحه فال�سفتكم على �سواب ول يحق 

لنللا اأن نّدعي اأن مللا طرحه الأنبياء والر�سللل على �سواب؟ 

علماً اأن اهلل لم ياأمر عباده باأمر اإل وفيه م�سلحتهم ولم ينَهُهم 

عن اأمٍر اإل وفيه مف�سدتهم.
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المعيار في موضوع الستر

والمعيللار الذي ينبغي التوافق عليه كونلله ين�سجم مع مبداأ 

كافة الح�سارات على اختالفها هللو م�سلحة المجتمع والنا�س 

كافللًة �سواء الذكللور اأو الإناث، فهل الم�سلحللة العامة تق�سي 

بال�سفور اأو بال�ستر، بعيداً عن عدد المحجبات وعدد ال�سافرات 

فللي العالم وبعيللداً عن مواقعهم في الحيللاة؟ بل ينبغي بحث 

الم�ساألللة بعيداً عن الواقع ثم مقاربللة الواقع بعد تحديد النظرة 

ال�سحيحللة لهذه الم�ساألة، واأما مقاربة المو�سوع تحت تاثبرات 

الواقع و�سغطه فلن يكون نقا�ساً حيادياً، بل ل �سك اأّن تاأثيرات 

الواقللع �سيترك اآثاره على النقا�س ويجرنا الى تنازلت �سخ�سية 

لة. وت�سويات فردية ل تمت اإلى البحث العلمي ِب�سِ

وفللي الرّد علللى ال�سللوؤال الأول نقللول اإّن كاًل من الرجل 

والمللراأة هو اإن�سللاٌن قبل اأن يكللون رجاًل اأو اإمللراأة، ول بد من 

التعامل مع اأّي منهما بما ل يخللّل باإن�سانيته، فالإ�سالم احترم 

اإن�سانيللة المراأة و�سانها اإذ فر�س عليهللا اأن ل تكون نهماً لعيون 

الرجللال وغرائزهم التللي ل يحدها حّد، وقد �سدق من قال اإنه 
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لو علمللت المراأة باأي عين ينظر الرجللل اإليها لغطت ج�سدها 

بدرٍع من حديد.

ونحن ل نتحدث في هذا المقام عن العفة والطهارة الباطنية 

اإذ الجميللع متفق على كونها اأ�سا�ساً في المراأة، لكن ن�ساأل هل 

كرامللة المراأة وحرمتهللا اأن تتحول اإلى لللذة ج�سدية فح�سب 

وج بها طلباً للربح ال�سريع 
ّ
واأن يتعامل معها الإعالم ك�سلعللة ُير

والوفير؟!

 اإّن المراأة باأ�سل تركيبتهللا التي خلقها اهلل عليها وبطبيعتها 

الأنثوية هللي مورد اإثارة بكامل ج�سدهللا ومفاتنها وهو ما لي�س 

متحققللاً في الرجل الذي ينبغي اأن يخالللف طبيعته الذكورية 

حتللى يكون مورد اإثارة؛ ومن هنللا وجب على المراأة اأن ُتراعي 

م ال�سرع 
ّ
�ستللر ج�سدها ولم يوجب على الرجللل ذلك، نعم حر

المقد�س على الرجل اأي نوع من اأنواع الإثارة للمراأة وا�ست�سكل 

الفقهاء فللي لبا�سه وحركاته وت�سرفاته التي مللن �ساأنها اأن تثير 

المراأة.
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اأّمللا عّلة اخت�سا�س حكم ال�ستر في الإ�سالم بالن�ساء فهو اأّن 

ل اأمر خا�للسّ بالن�ساء. فالرجل ين�سد ج�سد 
ُّ
الميللل نحو التجم

المراأة بقلبه وهي تن�سد قلبه بج�سدها، ومن هنا ين�ساأ ميل المراأة 

اء نزوعها ل�سيد قلوب الرجال.
ّ
نحو الظهور الأنيق جر

ة ُتريد اأْن تجلب قلب الرجل  فالمللراأة بحكم طبيعتها الخا�سّ

ج والتزين �سلوكان 
ُّ
وتجعللله اأ�سيراً لالرتباط بها. لذا فاإّن التبللر

ر لهّن.
ّ
ان بالن�ساء، وحكم ال�ستر مقر خا�سّ

وفللي الرد على ال�سوؤال الخام�س نقول اإن المراأة بما ت�سكل 

مللن عن�سر اإثارة وجللب عليها ال�ستر، ومللن الطبيعي اأن يكون 

العللالج متجهاً للمراأة بما ت�سكل من �سبٍب مبا�سر ل اأن يكون 

العللالج متجهاً للرجل الذي هو الجهللة المنفعلة والنتيجة بل 

وال�سحيللة اأحياناً، بل اأكثر من ذلك اإن اهلل خلق المراأة واأرادها 

عن�سر اإثارة بكامل ج�سدها ومفاتنها لكن �سمن قنوات �سرعية 

محددة في ال�سرع ولي�س ب�سكٍل مباح اأمام كّل الناظرين.

ا فيما يرتبط بم�ساألللة مخالفة الحجاب للحرية ال�سخ�سية 
ّ
اأم

واأّن حقها في الحجاب وال�سفور �سواء فنقول اإن هذا الأمر واإن 



139

يكللن من الأمور التي ل ت�سّلمون بهللا، اإل اأّن م�ساألة الحجاب 

اأمر مرتبط بالم�سلحللة العاّمة وب�سالح المجتمع وهو لي�س اأمراً 

�سخ�سيللاً فهللو لي�س ارتياداً لقهللوة حتى تختار مللا ين�سجم مع 

 ل�سيارة حتى تختار ما يحلو لك، بل هو 
ً
مزاجك، ولي�س �سللراء

م�ساألة عامة لها عالقة بف�ساد المجتمع و�سالحه، هذا المجتمع 

الذي تحكملله جملة من الأخالقيات التللي ل ي�سمح ال�سرع 

بتجاوزها، ولي�س من حرية المراأة اأن تقدم على اإف�ساد المجتمع 

 المراأة 
َ

اِر�س
َ
تحللت �سعار الحريللة ال�سخ�سية، ولذا ل بللد اأن ُتم

- كمللا الرجل - حريتها في اإطللار هذا المناخ الجتماعي، اأّما 

الحرية المطلقة والمجردة عن كل قيد، فهذه اأقرب اإلى التفلت 

منها اإلى مفهوم الحرية.

 وهنا نوؤكد ما قلناه �سابقاً اأنكم لماذا ترف�سون اأن تخرج المراأة 

عارية اإلللى ال�سارع، اأولي�للس كون ذلك يخد�للس الحياء العاّم 

ويثيللر غرائز المجتمع ب�سكٍل م�سطللرب؟ اإن نف�س هذا المبداأ 

يدعونا اإلى المزيد من ال�ستر درءاً لأي �سلوكيات م�سطربة في 

المجتمع، وهذا من جملة ما يعاني منه الغرب حقيقًة.
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وبكلمللٍة مخت�سللرة اإّن الحرية ال�سخ�سية للمللراأة تقف عند 

حد التعدي علللى حريات الآخرين وتهللدد اأمنهم الأخالقي 

والروحي والمعنوي.
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الهدف:

 بيللان بع�للس الأدلللة ال�سرعية مللن الكتللاب وال�سّنة حول 

مو�سوع وجوب الحجاب.

ت�ضدير المو�ضوع: 

ں  ں  ڱ  چ  تعالللى:  قللال 

ۀ    ڻ  ڻ  ڻ  ڻ 
ۀ ہ ہہ ہ ھ ھ ھ ھ 

.
ےے ۓ  ۓ ڭ ڭ چ )))

)1)   �سورة الأحزاب، الآية: 59.

أدلة وجوب الحجاب

المحا�ضرةالثالثة:
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مة: المقدَّ

لعّل اإحدى اأخطر الم�سائل التي تهدد الحجاب وتدعو اإلى 

التفلُّللت من قيللوده �سعف العتقاد بوجوبلله النا�سئ من عدم 

الثقافة الدينية القوية لمبداأ الحجاب، والتي تعجز عن ال�سمود 

في وجلله اأعا�سير الغزو الثقافي و�سمومه القاتلة التي ينفذ فيها 

من بع�س فجوات هذا العتقللاد المزلزل ليحدث فيه فجوات 

�سرعللان ما تهدد هللذه الثقافة وتعمل علللى تقوي�سها؛ لذا فاإّن 

 الم�سائللل التي يجب العمل عليها هللي تقوية الثقافة 
ّ
مللن اأهم

الدينية بمو�سوع الحجللاب واأدلته ال�سرعية �سواء القراآنية منها 

للة عن اأهللل بيت الع�سمة R وحتللى العقلية وما 
َّ
اأو المروي

يدخللل في اإطار التجربللة والإح�ساء والمعلومللات وغيرها من 

الأدلللة الوجدانيللة والعرفية التللي توؤكد �سللرورة ال�ستر، وهذا 

كله ينبغللي اأن تحيط به الأخت المحجبة حتى يكون التزامها 

بالحجاب التزاماً را�سخاً بل و�سعاراً ورمزاً يقتدى به.
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 وفي مقللام ال�ستدلل على وجوب ال�ستللر وفق الموازين 

ال�سرعيللة يمكللن الوقوف على جملللة من الأدلة الللواردة في 

الكتاب وال�سّنة.

اأوًل: من القراآن:

  ا�ستمللل القراآن الكريم على عللدة اآيات تدّل على وجوب 

الحجاب نذكر بع�سها:

 )- قوله تعالى: چ ک ک   گ گ گ گ 

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ   ڱ ڱ ڱں ں ڻ 
ڻ ڻڻ  ۀ ۀ  ہ ہ ہ ہ ھ 
ۈئ  ۆئ  ۆئ  ے...  ے  ھ  ھ  ھ  

 .
ۈئ    ېئ ېئ ېئ ىئىئ چ )))

 ومو�سع ال�ستدلل في هذه الآية هو فقرتان:

 الأولى:  قوله: چ ڳ ڳ      ڳ ڱ   ڱ ڱ ڱں چ، فاإّن 

في تف�سير الزينة التي نهى اهلل عن اإبدائها راأيين:

)1)   �سورة النور، الآية: 31.
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 الللراأي الأول:  اأي موا�سللع الزينللة، فتكون دللللة الآية على 

ة، وهذا التف�سير 
َ
ا�ِسللر

َ
لزوم �ستر مفاتللن الج�سد وا�سحة وُمب

توحللي به بع�للس الروايات كرواية الف�سيل، قللال �ساألت اأبا 

عبللد اهلل Q عن الذراعين من المللراأة، اأهما من الزينة 

التللي قللال اهلل تبللارك وتعالللى چ ۀ ۀ  ہ ہ 

ہ چ، قللال: نعم،  وما دون الخمار من الزينة، وما 
دون ال�سوارين«.

ومللن الوا�سللح اأن الإمام ي�سيللر اإلى الموا�سللع التي يجب 

�سترها  عندما قال »ما دون الخمار«، يعني ما ي�ستره الخمار من 

الراأ�للس والرقبة، وكذلك قوله: »ما دون ال�سوارين«  اأي ما دون 

الكفين، فت�سمل ال�ساعدين والع�سدين.

للة المعروفة التي 
ّ
 الراأي الثانللي: اأن ُيللراد بالزينة الزينللة الخارجي

ت�سعهللا الن�سوة على اأج�سادهن، والنهي عن اإظهار الزينة مالزم 

للنهي عن اإظهار موا�سعها، لأّن  ك�سف الزينة متالزم مع ك�سف 

موا�سعها، ولعّل هذا الراأي بعيد للزوم اأن يقول اهلل تعالى حينئٍذ 

) اإل ما اأظهرن منها )، ولي�س چ ڱ   ڱ ڱ ڱں چ.
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الثانيللة:  قوللله تعالللى: چ ں ڻ ڻ ڻڻ  چ، فاإّن 

 جمع خمار، وهي اأغطية الراأ�س، والجيوب هي فتحة 
َ
للر

ُ
الُخم

القمي�س، والمراد بها اأعلى ال�سدر.

ومن الوا�سح اأّن هذه الآية ل تتحدث عن وجوب الحجاب 

بللل تعتبره اأمراً مفروغاً منه بل تاأمللر بمراعاة بع�س ال�سوابط - 

ولعلهللا من الأمور التي كانت منت�سرة فللي تلك الآونة - فتاأمر 

الن�سللاء باإلقائلله علللى الجيوب، ما يعنللي اأّنها تفر�للس الخمار 

موجوداً.

ثالثاً:اإن الآيات القراآنية تعالج ما قد تتعر�س له المراأة المحجبة 

اأو يعّلمها بع�س الأ�سول والقواعد التي تجب مراعاتها حفظاً 

ة والطهارة ف�ساًل عن ال�ستر، وذلك  لمقام الحجاب في العفَّ

يت�سللح من خالل التاأمل في جملة من الآيات القراآنية، من 

قبيللل قوله تعالللى: چ ڤ ڤ ڤ  ڤ ڦ ڦ ڦ 

  فاإن كانت المراأة ماأمورة �سرعاً اأن تراعي التزان 
ڦ چ )))

والعفللة في اأ�سلللوب وكيفية تخاطبها مللع الرجال الأجانب  

)1)   �سورة الأحزاب، الآية: 32.
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فكيف �سي�سمح ال�سللرع الحنيف بك�سف مفاتنها التي هي 

اأ�سد وقعاً في اإغراء الرجال واإثارتهم من مجرد الكلمات؟

والخ�سوع بالقول يت�سمن عللدة اأ�سكال من لحن القول اأو 

التغنج بالكالم اأو اإطالة الكالم من غير طائل والتي ُيفهم منها 

الرغبللة في الحديللث اأو تمرير بع�س الكلمللات ذات المعاني 

دة اأو بع�س النللكات اأو الإبت�سامات الالفتة اأو القهقهة  المتعللدِّ

وغيرها من الأمور التي تدعو الرجل اإلى الطمع بهذه المراأة.

ونحللوه في الدللة قوله تعالى: چ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ    

، فللاإذا كان �سللرب الأرجل بالأر�س 
ېئ ېئ ېئ ىئىئ چ )))

بمللا يعني من حركة غير مبا�سللرة تهدف اإلى َلْفِت نظر الرجال 

واإثارتهم محرماً، والحركة غيللر المبا�سرة هنا موؤداها اأن الرجل 

اإذا �سمع �سوت الخلخال اأو اأي زينٍة اأخرى قد يتبادر اإلى ذهنه 

ل عنده نوعاً من الإثارة الخيالية، اأفال يعني هذا  �سورًة ما ُت�سكِّ

م 
ّ
بال�سرورة اأن الحركة المبا�سرة التي ت�ستهدف الإثارة اأمر محر

�سرعاً.

)1)   �سورة النور، الآية: 31.
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ت�ضدير المو�ضوع:

 قال تعالى: چ ڑ ڑ        ک 

.
ک ک چ )))

)1)   �سورة الق�س�ص، الآية: 25.

 المرأة والجمال
ر اإلسالمي  في التصوُّ

المحا�ضرة الرابعة: 

الهدف:

بيان بع�للس المفاهيم الخاطئة التي يتللم بثها حول مو�سوع 

المراأة والجمال.
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مة المقدَّ

مللن المفاهيللم الخاطئللة التي يحللاول البع�للس الت�سوي�س 

بهللا داخل مجتمعاتنللا الإ�سالمية وتقديمهللا كقيمة اجتماعية 

اأّن جمال المللراأة رهٌن بجمال ج�سدها واأّن المللراأة اإذا اأرادت 

الظهور ب�سكٍل جميل فعليها الهتمام بجمال ج�سدها اهتماماً 

اً كبيراً من اأدوات الزينة والمالب�س 
ّ
بالغاً، وقّدم لهذه الفكرة كم

والأزيللاء والك�س�سوارات و�سواها مللن اأجل �سرف المراأة عن 

اأّي قيمللة اأخرى ترتبط بجمالها الروحي والأبعاد المعنوية لها، 

وهذا من اأخطر ما قد ي�سيب المجتمع، لأّن اقتناع المراأة بهذه 

القيمة �سيجعلها تتخلى عن قيمها الحقيقية والمعايير الحقيقية 

للجمللال، علماً اأّن جمال الج�سللد ل يجذب اإل ج�سد الرجل 

وهللو جذب اآني عابر يرتبللط باللحظة، واأمللا الجمال الحقيقي 

للمللراأة فهو الجمال الروحللي والمعنوي الللذي يجذب عقل 

 له بقاوؤه وا�ستمراره. 
ّ

الرجل وقلبه وبالتالي فهو جذب
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قراءة قرآنية حول الموضوع

 اأن نَلفت النظر بدايللًة اإلى اأنلله عندما تتحدث 
ّ
مللن المهللم

ال�سريعللة الإ�سالمية عن حرمللة الزينة وخروج المللراأة متزينة 

خللارج بيتها اإنما هو فللي الواقع عن حرمة ربط جمللال المراأة 

بزينتها؛ لأّن الزينة تعني جمال الج�سد ول تعني جمال المراأة، 

وما اأراده الإ�سالم هو اإبراز جمال المراأة في جانبه الإن�ساني ل 

في جانب ال�سكل والظاهر.

 نبي اهلل �سعيللب Q حين ورد مو�سى 
ْ

وفي ق�سللة ابنَتي

Q المللاء وكانتا تريدان ال�سقاية ثللم دعوته من قبل اأبيهما 

اإلللى البيت فوائللد كثيرة فيما يرتبللط بجمال المللراأة وتربيتها 

واختالطهللا بالرجال وحدود التوا�سللل معها و�سوى ذلك مما 

يمكن تلخي�سه بالأمور التالية:

اأوًل: في القراآن الكريم ي�سف اهلل جمال المراأة عندما يحّدثنا 

عللن ابنة نبللي اهلل �سعيب التللي اأر�سلها والدهللا لتدعو نبي 

اهلل مو�سللى Q اإلى لقاء اأبيها، فهل حللّدث القراآن عن 
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طولهللا و�سكلها واأناقتهللا ولبا�سها وكل ما للله عالقة بجمال 

الج�سللد، بالعك�س تمامللاً فالقراآن الكريم ربللط بين جمالها 

وعفتهللا وطهارتها اإذ قال تعالللى چ ڑ ڑ        ک ک 

.
کچ )))

 وهللذا الو�سف و�سللف لجمالها ل و�سللٌف لم�سيتها، واإل 

لقال تعالى )تم�سي بحياء)، فهو اأراد اأن يقول اإّن الحياء عالها 

وظهر عليها بكامل وجودها ل بخ�سو�س م�سيتها، واإل فاإن كلمة 

)جاءتلله) تغني عن كلمللة )تم�سي)  في اللغة، لكللنَّ ما اأراده 

اهلل اأن ُيعّلمنللا اإياه هللو كيف يكون جمال المللراأة من الناحية 

الم�سمونيللة، اأي اأن الحياء تجلى لي�س في م�سيتها فح�سب بل 

في تمام مجيئها.

ثانيللاً: وهنللا فائللدة تربوية مهمللة تظهر من منللاخ الآيات وهي 

 اهلل �سعيباً 
َّ

�سرورة متابعة اأمللور الفتيات في البيت، لأن نبي

لما رجعت ابنتللاه �سريعاً �ساألهما عن �سبللب ذلك فاأجابتاه 

بمللا جرى معهما واأن رجاًل �سقللى لهما، وهذا يعني �سرورة 

)1)   �سورة الق�س�ص، الآية: 25. 
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متابعة اأدق التفا�سيل في حياة الفتاة من الناحية التربوية.

ثالثللاً: هي ر�سولة اأبيها ولي�ست متحدثللًة معه من تلقاء نف�سها، 

ولو لم يكن الأمر كذلك لدعته حين �سقى لهما ولي�س بعد 

رجوعها اإلى بيت اأبيها.

رابعللاً: اإن الدعللوة محددة ولي�سللت دعوة مطلقللة، فهي دعوة 

خا�سة ليجزيه اأجر ال�سقاية.

خام�ساً: اإّن العبارة توؤكد بو�سوح اأن هذه المراأة لم تتحدث مع 

ا يزيد عن المعنى الذي اأرادت اإي�ساله، 
َّ
نبللي اهلل مو�سى عم

فهي لم تدخل معه باأحاديث جانبية ومقدمات وا�ستطرادات 

حول المو�سوع.

�ساد�سللاً: اإّن هذه القيود المتقدمللة تك�سف عن اأن الأ�سل في 

 
ّ
الدين لي�س توا�سل المراأة مع الرجل، واإنما التوا�سل هنا تم

لعللذر وهو اأن اأباها رجٌل عجوز ول ي�ستطيع المجيء بنف�سه، 

وبالتالي فاإن هذا التوا�سل كان ا�ستثنائياً ولي�س عادياً.

�سابعاً: ما ورد في التفا�سير اأن مو�سى Q قال لها اأن يم�سي 

اأمامهللا وتم�سي خلفه عند ذهابهما الللى بيت اأبيها حتى ل 
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ي�سطللر الى النظر اإليها با�ستمرار، بل اأكثر من ذلك فاإنه قال 

لهللا اإذا اأخطاأ الطريق اأن تلقي بح�ساة نحو التجاه ال�سحيح 

ول تكلملله لعدم ال�سطرار اإلى ذلللك ما دام هناك اإمكانية 

ال�ستدلل على الطريللق دون اللجوء اإلى الحديث لما هو 

وا�سللح اأن �سوت المراأة كلبا�سها �سللكٌل من اأ�سكال الفتنة 

والريبة.

 وفللي الآيللات المتقدمة ما يعللزز ذلك حيث قللال تعالى: 

ٹ  ٿ   ٿ     ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  چڀ 
ڄ  ڄ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڤ  ڤڤ   ڤ  ٹ  ٹ  ٹ 
ڇ    ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ   ڃڃ  ڄ  ڄ 

.
ڇ چ)))

ثامناً: اإن هاتين المراأتين اتخذتللا مكاناً دون القوم تنتظران اأْن 

ينتهي النا�س من �سقاية اأغنامهم حتى يت�سنى لهما القتراب 

من المللاء، وهذا يعني اأنهما لم يقتربا من الماء حر�ساً على 

عدم الختالط بالرجال، ولو اقتربتا لكان باإمكانهما ال�سقاية 

لكنهمللا قالتللا چ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ چ  اأي ل ن�سقي 

)1)   �سورة الق�س�ص، الآيتان: 23 – 24.
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حتللى ينتهي الجمع مللن ال�سقايللة فن�سقي لغنمنللا، ولعل 

مو�سى اأكبر فيهما ذلك فقام و�سقى لهما. 

تا�سعللاً: من الوا�سللح اأن البيئة التي كان يعي�للس فيها نبي اهلل 

�سعيللب Q كانت بيئة �ساغطة لما هو معلوم اأّن مو�سوع 

ال�سقايللة هو مو�سوع يومي وهاتان الفتاتللان عليهما النتظار 

يوميللاً حتللى ي�سللدر الرعاء ولم يفكللر اأحد مللن النا�س اأن 

ُيخفف عنهما هذا الجهللد احتراماً لأبيهما النبي Q اأو 

على الأقل احتراماً لكبر �سّنه، مما يك�سف اأن القيم كذلك 

ي نبي اهلل مو�سللى لهذا الأمر اإل  كانللت مفقودة، ومللا ت�سدِّ

دليللل على ذلك، ومع ذلللك فاإن هذه البيئللة ال�ساغطة لم 

اً من هاتين الفتاتين تر�سخ لهذا الواقع لتتنازل عن 
ّ
تجعل اأي

�سيٍء من القيم والمبادئ التي تقتنع بها.

عا�سللراً: مللا يوؤكللد اأّن الجمال الللذي يجعل الرجللل يفكر 

بالللزواج هللو الجمال الروحللي اأوًل قول نبللي اهلل �سعيب 

Q لمو�سللى  Q چ ۇ     ۇ ۆ ۆ ۈ    ۈ   

ٴۇ  چ، لأن كلتيهمللا تتمتعللان بهذا الجمللال الروحي 
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وبالتالللي فكلتاهمللا جديرتان بالزواج مللن نبي اهلل مو�سى 

Q، يبقى واإن كان هناك حق في اختيار اإحداهما اإل اأن 

الجدارة مرهونة بالجمال الروحي اأوًل وكاأنه يريد اأن يقول 

له »ختر اأي واحدٍة منهما فكلتاهما جديرتان بهذا الزواج«، 

واأما الجمللال الج�سدي والظاهري فلم ينكر ال�سالم دوره 

فللي الرغبة الج�سديللة عند الرجل اإل اأنه يقللع في المرتبة 

الثانية.

اأحللد ع�سر: اإّن ما يزيد في عّفة المللراأة وعدم لجوئها لإبراز 

ج�سدها �سعي الأهل لتزويجها خالفاً لبع�س من يتوهم اأّن ذلك 

ا ُيرخ�ّس الفتاة واأنهم يجعلونها في معر�س الطلب، واأّن على 
ّ
مم

ال�ساب اأن يبذل الغالي والنفي�س وي�سعى بكل ما اأوتي من قوة 

ليفوز بهللا، والحال اأن ذلك ل ي�ساهم في بقللاء الفتاة متجلببًة 

بجلبللاب العفة والطهارة في نف�س الزوج، بللل اإّن �سعي الأهل 

 بها عامل م�ساهم في حفاظ الفتاة على 
ٌ
ن هو جدير

ّ
لزواجها مم

قيمتها المعنوية وعدم اللجوء اإلى الو�سائل الرخي�سة ا�سطياداً 

للرجل.



157

ول يخفللى اأن الظاهللر مللن كالم النبي �سعيللب Q اأّن 

حديثه مللع النبي مو�سى Q كان بح�سللور الفتاتين لما هو 

وا�سح مللن الفللرق بيللن چ ۇ     ۇ ۆ ۆ ۈ    ۈ   چ  

وهللو معنى تام يح�سن ال�سكللوت عليه، وبين قوللله )اإني اأريد 

اأن اأنكحللك اإحللدى ابنتي هاتيللن) والذي يظهللر منه ح�سور 

الفتاتين لأن كلمة )هاتين) ت�ستعمل للحا�سر ل للغائب، وهذا 

ل يخد�للس في الحياء لأن الكالم من�سرف اإلى المجال الذي 

ارت�ساه اهلل ولي�س اإلى اأي �ساحٍة محرمٍة اأخرى.

اإثنا ع�سر: اإن مما يزيللد في الجمال الروحي للفتاة ابتعادها 

فا 
ّ
عن الجوانللب ال�سخ�سية في الحديث فهاتان الفتاتان لم ُيعر

عللن نف�سيهما باأنهما اإبنتا النبي �سعيب Q، اأو يحدثانه عن 

حللال ا�سطهاد النا�س لهمللا واأنهم ل ي�سمحللون لهما بال�سقي 

حتللى ينتهوا جميعاً، بللل هما لم تطلبللا الم�ساعدة من مو�سى 

Q، لما هو وا�سح من قولهما چ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ چ 

اإنهما اتخذتا قرار النتظار حتى يفرغ الجميع حر�ساً على عدم 

مخالطللة القوم، بل اإّن جّل مللا قالتاه اإّن اأباهما �سيٌخ كبير وهذه 
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اإ�سارة تحمللل �سيئاً من تبرير خروجهما لهللذه المهمة كونهما 

فتاتين ملتزمتين، فهما تجيبان عن �سوؤال افترا�سي قد ُي�سكك 

بعفتهما لوجودهما عند تلك البئر من اأجل ال�سقاية.
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مة المقدَّ

 على ترويج 
ّ
اإّن اأهللم �سوؤال يواجهلله الطرف الآخر الم�سللر

ثقافة ال�سفور هو لماذا كل هذا الإ�سرار على اإبراز مفاتن المراأة 

والمتاجرة بج�سدها وت�سليع المراأة باأب�سع اأ�سكال الفجور؟ لماذا 

كل هللذه البرامج التي ل ُتظهر من المراأة اإل جمال ج�سدها؟ 

ون علللى وجود عن�سر 
ّ
ولمللاذا كل هللذه الدعايات التللي ت�سر

المللراأة الفاتنة فيها حتى ولو كان مو�سوعها اأجنبياً عن مو�سوع 

المللراأة؟ ولماذا كل هللذه الأفالم المنت�سرة فللي العالم والتي 

تحاولللون الرفع من �ساأن هذه الأفللالم بت�سمينها م�ساهد مثيرة 

واأحياناً اإباحية؟ ولماذا ولمللاذا......... األ�ستم اأنتم من جعلتم 

المراأة �سحية و�سلعة، األ�ستم اأنتم من تعاطيتم مع المراأة بطريقة 

ا�ستهالكية؟ األ�ستم اأنتم من هدرتم كرامتها على ح�ساب امتالء 

جيوبكم واأر�سدتكم؟ األ�ستم اأنتم من عطلتم الجوانب العلمية 

والمعنوية والأخالقية للمراأة حتى جعلتموها ج�سداً بال روح؟ 

ثللم رفعتم بعد ذلك �سعارات الحرية للمراأة ت�سلياًل وزوراً واأنتم 

اأكثر النا�س اإجراماً بحقها بل اأنتم قاِتلوها واقعاً وحقيقًة. 
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حماور املو�ضوع

ا ل�سّك فيه اأّن اأ�سباب النحراف عن ال�سوابط ال�سرعية 
ّ
ومم

كثيللرة ومتعددة وتختلللف باختالف البيئة والظللروف والبالد 

وحتللى الأ�سخا�س، لكن ما يهمنا هنا هللو ت�سليط ال�سوء على 

 مجتمعاتنا الإ�سالمية. 
ُّ

بع�س هذه الأ�سباب العاّمة والتي تم�س

ما ما يرتبط بمو�سوع 
ِّ
)- �سعف الح�سانة الإيمانية والثقافية �سي

الحجللاب: واأعني هنا عللدم التركيز على الأبعللاد الثقافية 

والمعنويللة والروحيللة وغيرها عند المللراأة المحجبة، فلي�س 

المطلوب اأن نلزم بناتنا بارتداء الحجاب دون اأن ن�سرح لهنَّ 

معنى الحجاب واأبعاده واأهدافلله، اأو نقدم لهنَّ اأدلة �سعيفة 

�ساآبه ب�سرورة مراعاة البيئة والمناخ الذي نعي�س فيه، وحتى 

ل نكون عر�سللة ل�ستفهامات الآخريللن وا�ستنكاراتهم وما 

�سابه من الأمور التي ُتبقي الحجاب اأمراً متزلزًل في النفو�س 

ل ريٍح ثقافية. 
ّ
نزع مع اأو

ُ
قد ي

2- التاأثللر بالثقافات الدخيلللة على مجتمعاتنا: فللال �سّك اأّن 

ج لها داخل المجتمع الم�سلم تحت 
ّ
رو

ُ
ال�سفور جزء من ثقافة ي
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عناوين تبهللر المراأة وتجذبها كمو�سللوع الحرية والم�ساواة 

وتقديللم النمللاذج الالفتة في عالم الغللرب لزحزحة المراأة 

الم�سلمة عللن قيمها وتراثها وعللادات المجتمع الإ�سالمي 

 .Q وعن و�سايا الر�سول الأكرم والأئمة الأطهار

3- التعلُّللق باآيات واأحاديث العفو والرحمة والتوبة دون �سواها 

مللن الآيللات والأحاديث: وهللذا من الأمللور الخطيرة لأنه 

ل تبللرر فيه المللراأة لنف�سها عدم �سترهللا بال�سكل ال�سرعي 

وج لثقافة دينية هي فللي الواقع ل عالقة لها 
ّ
فح�سللب بل ُتر

بجوهللر الدين، فكيف ُيعقللل اأن ياأمر الإ�سللالم بواجٍب ما 

ويفر�سلله ثم بعد ذلك يت�سامح مللع المتجاوزين عنه، بل اإّن 

في ذلك تدميراً للمبادئ والأ�سول من جذورها. 

عات العامة لغير حاجة كالأ�سواق 
ُّ
)- ارتياد المراأة اأماكن التجم

والمقاهللي العامللة : وهذه مللن الظواهر التللي انت�سرت في 

الآونة الأخيرة حيث بللات الخروج اإلى ال�سوق ل للت�سوق 

�سكل �سرورة حياتية وعماًل 
ُ
والجلو�للس في الأماكن العامة ي

مفرو�سللاً يجللب اللتللزام به، وهللذا ُيخالف المنللاخ العاّم 
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لل�سريعة الللذي اأو�سى بعللدم خروج المراأة اإلللى الأماكن 

العامة اإل ل�سرورة.

 الهتمام بمجالت الأزياء والمو�سة: وال�سوؤال هنا: 
ُ

�للس
َ
)- َهو

هل واقعاً هذه المجالت بما تختزنه بريئٌة من الترويج لثقافة 

معينة؟ وهل هللذه ال�سركات العالمية التللي تنفق مليارات 

ج في 
ّ
الللدولرات على هذه الأزياء وهي تبتغي الربح ل ُترو

الوقت ذاته لمفاهيم جديدة عن مفهومي الحجاب وال�ستر؟ 

األ�سنللا في معر�س التاأثر �سيئاً ف�سيئللاً بهذه الثقافات الغريبة 

حين نجد في اأنف�سنا هو�ساً لقتناء هذه المجالت.

للل اأوليللاء الأمللر اأو الأزواج لم�سوؤولياتهم، فال 
ُّ
)- عللدم تحم

تجللد المراأة من اأحدهم ن�سحاً اأو اإر�ساداً اأو اعترا�ساً على ما 

ترتديلله: ولو كان هذا الأمر �سهاًل ومللن الأمور التي يمكن 

التهاون فيها فلمللاذا اأمرنا به اهلل بقوله چ ۈ ۈ ٴۇ ۋ 

ۋ  ۅ  ۅ ۉ ۉ  ې چ، والالفُت هنا اأن 
الخطاب موّجلله للموؤمنين وذلك لأّن الحفاظ على اإيمانهم 

في وجه التحديات الم�ستمرة يحتاج لهذا النوع من التنبيه 

والتحذير الم�ستمر.
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7- �سللوء ع�سرة بع�للس الأزواج لزوجاتهللم اأو هجرانهم لهّن: 

فالبيللت هو الح�سللن الدافئ الذي يجللب اأن ينعم الجميع 

فيه بالراحة، كما نهت ال�سريعة الرجل اأن يكون اأهله اأ�سقى 

النا�س بلله، فعندما تكون هذه البيئللة والحا�سنة مما يجلب 

التعا�سللة وال�سقاء للمراأة فمن المتوقللع اأن يكون ذلك �سبباً 

لخللروج المراأة عن ال�سوابللط ال�سرعية اإلى مكاٍن تن�سد فيه 

راحتها و�سعادتها.

8- م�ساحبللة رفيقات ال�سوء: واأعني هنللا ال�سديقات التي ل 

تجمعنا معهللنَّ ثقافة م�ستركة ولي�س هنللاك م�ساحة واحدة 

حول الكثير من المفاهيم الدينية والمجتمعية، وت�ستدُّ هذه 

الم�ساألللة في الن�ساء اللواتي ل يملكن اإيمانللاً قوياً واعتقاداً 

را�سخللاً بحيث يكون احتمال التاأثير فيهللنَّ احتماًل كبيراً، 

نعم ل مانع من انفتاح الطبقة الرا�سخة في العتقاد واليمان 

علللى اأي امراأة اأخرى من اأجللل هدايتها واإقناعها بالمفاهيم 

الدينية والإيمان بال�سرع الحنيف.

9- الت�سجيللع والثناء من بع�س من ل خالق لهم: حيث يلجاأ 
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بع�للس الن�سوة اإلى التغرير بالمراأة من خالل مدحها والثناء 

عليها واأنها جميلة وحرام عليها اأن ت�ستر ج�سدها واأن الإيمان 

بالقلب ولي�س بالأفعال و�سوى ذلك من العبارات المع�سولة 

التللي قد توؤثر في بع�س �سعاف الإيمان فتن�سلخ عن مبادئها 

لح�ساب �سغو�سات الواقع الجتماعية والحياتية.

0)- اإعطللاء م�ساحة كبيرة من الوقت لالأمللور الدنيوية: وهذا 

ب الغفلة ومللا ينتج منها من طللول الأمل ون�سيان 
ِّ
ممللا ي�سب

الموت وال�ستخفاف بالأمور التي تربط المراأة بالآخرة مما 

ُيفقد المراأة ح�سانتها تباعاً. وهنا اأ�سير اإلى م�ساألة مهمة وهي 

اأّن الأمور الدنيوية اليللوم باتت من الكثرة بحيث ت�ستهلك 

وقت الإن�سان وزيادة وتحجب عنه اأنوار الآخرة اإذا ا�ست�سلم 

لإغراءاتها.

ات: والمراد 
َّ
ما الم�ستحب

ِّ
))- عللدم الهتمام بالعبادات ل �سي

ه وبين 
ّ
هنللا اأّن هناك فارقاً بين موؤمن جعللل الآخرة اأكبر هم

ه، والقراآن الكريللم �سريح بقوله 
ّ
اآخللر جعل الدنيا اأكبللر هم

 

چ وئ ۇئ   ۇئ ۆئ ۆئۈئ چ، فهللو ُيحدثللك عللن اأمٍر 
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وكاأنللك قللد ن�سيتلله اأو تكاد فيقللول لك اإنلله ل ينبغي لك 

 الحاجة اإلى اإحياء 
ّ

اأن تن�سللاه بالمطلق، واليوم نحن باأم�للس

المجال�للس الح�سينيللة والمنا�سبللات الدينيللة والأعمللال 

ال�سالحللة والإ�ستعانللة بالنذورات الم�ستحبللة الماأثورة عن 

اأهل بيت النبي P وقللراءة الأدعية والزيارات وغيرها من 

الم�ستحبات التي تزخر بها كتب الأدعية والزيارات لتكون 

جزءاً من حياتنا اليومية.

2)- الغيرة والمقارنة ببع�س الن�ساء الأخريات: وهذه الم�ساألة 

مللن الم�سائل القاتلة في حياة الإن�سان عامًة والمراأة خا�سًة، 

فالمللراأة التي تق�سي وقتهللا تقارن منزلها بمنللزل الآخرين 

واأثاثهللا باأثاثهم وحديقتها بحديقتهم ولبا�سها بلبا�سهم ونمط 

ج عندها لهيب  حياتها بنمط حياتهم و�سوى ذلك �سوف توؤجِّ

الح�سد والمناف�سة غير الم�سروعة والغرق في ظلمات الدنيا 

فقدها دورها ور�سالتها واأجمل قيمها.
ُ
وغرورها، وهذا ي
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المحا�ضرة ال�ضاد�ضة:

الهدف:

مات الرائجة اليوم للمراأة والتحذير 
َّ
 بيان بع�س اأ�سكال المحر

من فتنة ال�سقوط فيها. 

ت�ضدير المو�ضوع: 

ېئ  ۈئ   ۈئ  ۆئ  چۆئ 
ی  ی  ی    ىئ   ىئىئ  ېئ  ېئ 
.

ی جئ حئ مئچ)))

)1)   �سورة النور، الآية: 31.

 أحكام بعض أشكال
 المخالفات الرائجة
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مة المقدَّ

ل �سللكَّ اأّن محافظة المراأة على حجابهللا و�سترها ال�سرعي 

ما في الوقت الراهن الذي 
َّ
يات التي تعي�سها �سي من اأكبر التحدِّ

يللات المتنوعة التي تريد حللرف المراأة عن   كثللرت فيه التحدِّ

نتها  اء وح�سَّ
ّ
المدار الذي ر�سمته لها ال�سريعللة ال�سالمية الغر

�سات 
َّ

به، وقللد ا�ستنفر اأعداء الأمللة لهذه الغايللة اآلف الموؤ�س

الإعالمية والثقافية والتجاريللة لخرق جدار ال�سوابط ال�سرعية 

والنيل من ح�سانتها الإلهيللة ووفق مخططات مدرو�سة تهدف 

بعد ب�سللع �سنين الى تحويل الحجاب اإلللى زيٍّ كبقية الأزياء 

فاقداً لروحيتلله متنكراً لخلفيته الفكريللة والثقافية ل يرمز اإلى 

عقيدة ولي�س له اأي دللة وبالتالي ي�سهل الق�ساء على حجابها 

و�سترها.
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حماور املو�ضوع

اإل اأنلله وبعيداً عن مختلف الإغللراءات الهادفة والتي تغزو 

�س 
ُّ
اقة فمن المفيد التعر

َّ
بالدنللا تحت عناوين لفتة وجاذبة وبر

ل للبع�س اأنهللا مطابقة 
َّ
لبع�للس هذه المفللردات التي قللد ُيخي

للموازيللن ال�سرعيللة اإل اأنها في الواقع بعيللدة كلَّ البعد عنها، 

م بع�س النمللاذج التي جمعناهللا من و�سط  ونحللن هنا �سنقللدِّ

للراً عند بع�س الفتيات الملتزمات  المجتمع والتي راجت موؤخَّ

حتى باتت غير م�ستهجنة.

ويمكن تق�سيم هذه الموارد اإلى ثالثة اأق�سام اأ�سا�سية:

)- ما يرتبط باللبا�س.

2- ما يرتبط بالزينة.

3- ما يرتبط بالتوا�سل.

 : ما يرتبط باللباس
ً
 أوال

وقبللل الدخول في تفا�سيل المخالفات الرائجة اليوم ل بد 

من التذكير بالأمور التالية:

ة المراجع والفقهاء  اأوًل: اإّن الحجاب ال�سرعي وفقاً لفتاوى كافَّ
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  )- لب�س الثياب الف�سفا�سة المطرزة.

فتة:  والإ�سالم  2- لب�س الثيللاب الف�سفا�سة ذات الألوان الالَّ

اعتمد في ذلك �سابطة اأ�سا�سية وهي اأن ل يكون اللون لفتاً 

بمعنى اأن يكون عنواناً لالإثارة والريبة عند الناظر.

3-  لب�للس الألب�سة الق�سيرة وال�سيقة: فال�ستر لي�س اأمراً خا�ساً 

بالراأ�س في المفهوم الإ�سالمي كما يحاول البع�س الترويج 

للله، بل له عالقة بتمام البللدن، فال �سكَّ اأّن ما ترتديه بع�س 

الن�ساء من األب�سللة �سيقة م�سافاً اإلى حجاب الراأ�س يخالف 

ال�سوابط ال�سرعية. 

)- لب�للس الحجللاب الذي ل ي�ستر تمللام ال�سعر: بحيث يظهر 

بع�سه اأو يظهر اأعلى ال�سدر: وحرمة ذلك وا�سحة للمخالفة 

 .
ال�سريحة لقوله تعالى:چ ں ڻ ڻ ڻڻ   چ)))

)- عللدم لب�للس الجللوارب عند الخللروج اأو لب�للس الجوارب 

ال�سفافة.

)1)   �سورة النور، الآية: 31.
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)- حجاب المو�سة اأو »ال�سفور المقنع« : وهي ظاهرة انت�سرت في 

مجتمعاتنا الإ�سالمية، حيث ت�سعى بع�س الفتيات اإلى ارتداء 

حجاب هو في الحقيقللة اأقرُب اإلى ال�سفور منه اإلى الحجاب، 

اأو ُقْل هللو حجاب مخفف يكاد اأن ُيالم�للس ال�سفور اأو �سفوراً 

عاً، وهو حجاب تجمع فيه المحجبة براأيها بين ال�سغوطات  مقنَّ

الحياتية والواقعية التي تعي�سها وبين قناعتها الفكرية بالحجاب 

وتربيتها على ذلك، فال تنجللرف مع ال�سغوطات فتذهب الى 

ر الكامل من الحجاب،، ول تتخلى - 
ُّ
اإ�سهار ال�سفور، والتحللر

براأيها - عن قناعتها الفكرية وتربيتها الدينية.

يبقى اأن ن�سير اإلى م�ساألة وهي اأّن ال�سوابط ال�سرعية للبا�س 

ل تعنللي باأّي �سكٍل من الأ�سكال جمود اللبا�س ال�سرعي على 

زيٍّ محدد، بل يمكن التنويع بكل تفا�سيله �سواء لجهة ال�سكل 

اأو اللون اأو نوع القما�للس اأو ُمراعاًة ل�سن الفتاة و�سكلها و�سوى 

خرجه عن 
ُ
ذلك لكْن بمللا يتالءم مع ال�سوابللط ال�سرعية ول ي

رجى منه.
ُ
الهدف الذي ي

ُله. ط البدن وتف�سِّ
َّ

7- لب�س الكعب العالي والأحزمة التي تتو�س
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: ما يرتبط بالزينة 
ً
ثانيا

)- و�سع المناكير وبع�س الك�س�سللوارات كالرمو�س والأظافر 

ال�سطناعية.

2- لب�س النظارات ال�سم�سية بق�سد الزينة.

3- التبرج اأمام الن�سللاء غير الموؤتمنات: وذلك كالح�سور في 

الأعرا�س.

)- ظهور ما زاد عن الكفين اأثناء بع�س المعامالت في الأ�سواق.

)- اإبراز مفاتن الج�سد اأمام الن�ساء: وهذا ما يح�سل اأحياناً في 

الم�سابح اأو �سهرات الأعرا�س الخا�سة بالن�ساء.

)- اإظهار لب�س الخاتم.

7- خروج المراأة متعطرة ومتزينة.

نة للب�سرة 
ّ
لو

ُ
8- ا�ستعمللال اأدوات التجميل: كاأنواع البودرة الم

وكحللل العينين وو�سع بع�س الألوان علللى ال�سفاه، نعم ل 

ب  للب�سرة التذ  يرى الفقهاء مانعاً في ا�ستخدام بع�س المرطِّ

ه الب�سرة ول يبقى منه اأيُّ اأثر ظاهر.
ُ
ل ت�ستوعب

9- تطويل الأظافر.
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0)- لب�س العد�سات الال�سقة بق�سد الزينة.

))- اإجراء بع�س العمليات التجميلية غير ال�سرورية.

: ما يرتبط بالمعامالت
ً
ثالثا

والمراد هنا �سرورة التنبه اإلى مخاطر هذه الت�سرفات والتي 

قد يكللون بع�سها لي�س محرمللاً، كما قد يكللون البع�س الآخر 

مرده اإلللى �سرية المللراأة وباطنها، واإن كان التاأمللل في المناخ 

العللاّم لن�سو�س ال�سريعة الإ�سالمية يللرى اأن هذه ال�سلوكيات 

من الأمور التي ينبغي الحذر منها واجتنابها.

ث ب�سكل غير لئق مع اأ�سحاب المحاّل. )- التحدُّ

2- المزاح اأو التحدث بنكات م�سحكة مع غير المحارم.

3- م�سافحة غير المحارم.

ات.
ّ
)- المرا�سلة يبن ال�سباب وال�ساب

)- المكالمات الهاتفية بين ال�سباب والفتيات.

)- جلو�للس المراأة مللع الأقارب غير المحللارم ك�سهرها اأو اأخ 

زوجها.

7- الخلللوة مع غير المحارم: ول نقول هنا بالحرمة بل ل �سك 
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اأن هذه الخلوة �سواء في ال�سيارة اأو الم�سعد اأو غير ذلك هو 

دخللول اإلى �ساحة فتنة قد تقللع وقد ل تقع، اإل اأّن الح�سانة 

الروحيللة تقت�سي عللدم ا�ست�سهللال ذلك وتكللراره كي ل 

ي�سكل مقدمة للوقوع في الخطاأ.

8- الجلو�س في الأماكن العاّمة وتدخين النرجيلة.

9- المزاح والتحدث ببع�س النكات الم�سحكة مع الآخرين.

0)- ركوب الدراجة النارية اأو الهوائية.

))- م�سغ اللبان ) العلكة ) اأمام النا�س.

2)- ال�سللراخ وال�سوت العالللي وال�سوت الملحن: وهذه من 

الأمور التي يجب على الفتاة المحجبة تفاديها حتى لو كان 

ذلللك في قراءة القللراآن اأو مجال�س العللزاء الخا�سة بالن�ساء 

والتي قد ي�سل ال�سوت فيها اإلى م�سامع الرجال.

3)- القهقهللة اأمام النا�س: وهو اأمر وا�سللح الدللة على كونه 

�سبهة ومحّل ريبة وفتنة للرجال.
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المحا�ضرة ال�ضابعة:

 ضرورة العالج والمواجهة

ت�ضدير المو�ضوع: 

 الأكرم P:  »كيللف بكم اإذا 
ّ

عللن النبي

ف�سللد ن�ساوؤكللم وف�سللق �سبابكم ولللم تاأمروا 

بالمعللروف ولم تنهوا عن المنكر؟! فقيل له: 

 
ّ
ويكللون ذلك يا ر�سللول اهلل؟! قال: نعم و�سر

من ذلك! كيف بكم اإذا اأمرتم بالمنكر ونهيتم 

عن المعللروف؟! قيل: يا ر�سللول اهلل ويكون 

 من ذلك! كيف بكم 
ّ
ذلك؟! قال: نعللم و�سر

اإذا راأيتم المعروف منكراً والمنكر معروفاً؟!

 الهدف: 

تبيللان بع�س الأمللور العالجيللة الم�ساهمة فللي تعزيز ثقافة 

الحجاب والحد من انت�سار ال�سفور.
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مة المقدَّ

 اأولويات العمللل الديني اليوم معالجة 
ّ
ل �سللّك اأّن ِمن اأهم

الق�سايا التي تعتبر اأكثر األماً ووجعاً على الم�ستوى الجتماعي 

والأخالقي العاّم، و�سرورة المعالجللة لق�سية ال�سفور وال�سفور 

للع وغيرهما من اأ�سكال الإنحراف عن ال�سوابط ال�سرعية  المقنَّ

للحجللاب ل تعني الت�سكيك ب�سريرة المللراأة ال�سافرة والطعن 

فللي عفتها من الناحيللة الفردية والجانللب ال�سخ�سي للق�سية، 

بل ت�سكل معالجًة لبع�س الأبعللاد العامة والمجتمعية لل�سفور 

وم�ساهمتة في النحدار على الم�ستوى الإيماني للمجتمع من 

والدفاع عن الحجاب الذي اعتبره ال�سرع رمزاً لكرامة المراأة، 

وبالتالي �سرورة ت�سافر الجهود وا�ستثمار كافة الو�سائل المتاحة 

لالإنت�سار لهذه الق�سية الدينية التي ترتبط بال�ساأن العاّم.
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حماور املو�ضوع

)- التوعيللة الدينيللة: وذلك مللن خالل النت�سللار للحجاب 

ع  بالكلمللة وبالق�سة وبالموقف بو�سائل الإعللالم، واأن ن�سجِّ

المحجبللات ونعزز مللن ثقتهّن باأنف�سهللّن وحجابهّن كي ل 

ي�سعللرن اأّن الحجللاب بالن�سبللة اإليهن هو عللبء اأو تكليف 

يمتثلنلله بدون وعللي اأو رغماً عن اإرادتهللّن، واأن نكِثّف من 

الندوات حول فل�سفة الحجاب وهدفه، واأن نكرم المحجبة، 

د بناتنللا على الحجللاب منذ ال�سغللر، واأن نعتبر اأن 
ّ
واأن نعللو

الحجللاب هو ق�سيللة اإ�سالمية، واأّن حماية هللذا الرمز وهذا 

الواجب ال�سرعي هو من م�سوؤولياتنا.

 نحن اليوم باأم�للس الحاجة لإعادة بناء العالقة الروحية من 

جديد من خالل الرجللوع اإلى كتب الأدعية والزيارات واإقامة 

العالقة القوية مع اأئمة اأهل البيت و�سرورة قراءة القراآن والتركيز 

علللى ال�سوم الم�ستحللّب ونوافل ال�سالة والهتمللام بالأذكار 

والأوراد و�سواها من الأمور التي ت�سّكل حماية لإيماننا و�سياجاً 

لواجباتنا وح�سانًة للقيم والمبادئ التي نوؤمن بها.
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2- تعزيز القيم الأخالقية: كالحياء والعفة والغيرة التي توازن 

بين البعللد الروحي والمعنوي للحجاب والبعد الظاهري له 

بحيث تكون المراأة المحجبة هللي المظهر الأكمل لعن�سر 

المللراأة، وهنا اأ�سيللر باخت�سار اإلللى بع�للس الن�سو�س التي 

تحدثت عن هذه الموارد:

اأ- الغيرة: في الحديللث عن الإمام ال�سادق Q: »اإّن 

م 
ّ
 كلَّ غيور ولغيرته حر

ُّ
اهلل تبارك وتعالى غيور يحللب

الفواح�س ظاهرها وباطنها«.

ب- العفة: ففللي الحديللث عللن ر�سللول اهلل P »خيللر 

.
(((

ن�سائكم العفيفة«  

.
(2(

وعنه P اأي�ساً »اإن �سعادة المرء الزوجة ال�سالحة« 

ج- الحياء: ففي الحديث عن ال�سادق Q: »ل اإيمان 

.
(3(

لمن ل حياء له« 

)1)      و�سائل ال�سيعة، ج20، �ص30.

)2)   ميزان الحكمة، ج2، �ص1187،

)3)   الكافي، ج2، �ص106.



181

وفللي حديث اآخر »الحيللاء والإيمان مقرونان فللي قرن فاإذا 

.»
(((

ذهب اأحدهما تبعه �ساحبه

 3- تفعيل مبداأ الأمر بالمعللروف والنهي عن المنكر: وذلك 

بللاأن انت�سارنا وانحيازنا للحجاب ورف�سنللا لل�سفور، فاإن عدم 

اعترا�سنللا علللى ال�سفور ت�سجيللع لهنَّ على ذلللك وتوهين 

للمحجبللة على التزامها، وهذا ما اأ�سار اإليه الحديث ال�سابق 

الذي اأراد النبي الأكللرم اأن يقول لنا اإياكم اأن تتركوا الأمر 

بالمعللروف والنهي عن المنكر، واأ�سواأ مللن ذلك اأن اإياكم 

اأن تاأمللروا بالمنكر وتنهونا عن المعروف، واأ�سواأ منه اأن تروا 

المعروف منكراً والمنكر معروفاً.

 نعم اإّن هذا المبداأ ينبغي اأن يكون وفق الأ�ساليب المحببة 

والجاذبة من الأ�سوة والرفق واللين ومراعاة الظروف والأ�سخا�س 

والنفتللاح على الجميع وتعريفهم ِبقيم الدين واأخالقه ال�سامية 

وتقديللم النمللاذج الكبرى فللي تاريخنا ال�سالمللي الما�سي 

والحا�سر.

)1)   الوافي، ج4، �ص435.
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اإّن من اأكبر الأخطاء التي تف�ّست في بيئتنا الإ�سالمية اليوم اأننا 

اأ�سبحنللا نعتبر الكثير من المنكللرات التي يمار�سها البع�س جزءاً 

من حريتهللم ال�سخ�سية ولي�للس لنا اأن ن�ستنكللر عليهم ذلك، بل 

وفتحنا على هوؤلء وفق منظومللة الم�سالح والمنافع الحيويَّة حتى 

باتت العالقة ِبهم جزءاً من حياتنا اليومية، بل ل اأبالغ اإذا قلت اإّن 

البع�للس منا وبدل اأن يترك ب�سمللة تاأثير في تلك المجتمعات فاإنه 

ترك ب�سمة تغيير في �سلوكه وت�سرفاته بل وفي قناعاته واعتقاداته.

 في مجال التاأثير 
ّ
)- توفيللر البيئة الإيمانية: فالبيئة عن�سر مهم

والإنفعللال به خا�سة للنا�سئة والذيللن هم في فترة المراهقة 

والإنتقللال مللن مرحلللة عمرية اإلللى مرحلة اأخللرى. وكّلما 

ازدادت م�ساحللة ال�سفور اأكثر كلمللا ازدادت ن�سبة انت�ساره 

�سيئللاً ف�سيئاً؛ لأّن م�ساحة بيئته تزداد وتكبر، ومن هنا وجب 

ل م�سوؤولياتنا بجدية عالية ومراقبة البيئة الخا�سة باأهلنا 
ُّ
تحم

وعيالنا من خللالل اإبعادهّن عن اأجللواء الختالط ومراقبة 

ال�سديقات واختيارهّن بدقللة والطالع على الأن�سطة التي 

يقمن بها في البيت اأو المدر�سة.
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للل الأهل لم�سوؤولياتهللم الدينية: من �سرورة المراقبة 
ُّ
)- تحم

اتهللنَّ والتنبيه 
َّ
الدائمللة لحجاب البنللات  وت�سويب �سلوكي

الإيجابللي الدائللم بمعنى بيللان الجهات الإيجابيللة لل�ستر 

والنواحللي ال�سلبيللة لأي تجللاوز للحللّد ال�سرعللي، وتاأمين 

الق�س�س والمجالت المفيدة والمتابعة الحثيثة في المدر�سة 

والبيللت، وتوفير الف�سل بين غللرف البنات وغرف ال�سباب 

 التوا�سل 
ّ
فللي المنزل والطالع على الأ�سخا�س الذين يتم

معهم خا�سة مع �سهولة التوا�سل اليوم وتوفير مئات البرامج 

ال�سريعة التي تمنحك �سرعة التوا�سل مع من ت�ساء في كافة 

اأنحللاء العالم كالفي�س بوك والتويتر والأن�ستغرام و�سواها من 

البرامج والتللي ل يخفى على ذي ُلّب اأّن هذه البرامج كّلها 

تحت النظر والمراقبة، وتجعل اأ�سرارنا واأ�سرار اأولدنا وبيوتنا 

ي كاّفة  في جعبة الآخرين قبل اأن نطلع عليها باأنف�سنا، وتق�سِّ

اأ�سرارهللّن والتعامل معهّن بمحبة ورفق ولين اإلى غير ذلك 

مللن الم�سوؤوليات الملقللاة على كاهل الأبويللن فيما يرتبط 

بالتربية الدينية و�سالح اأبنائهم.
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ل الأزواج لم�سوؤولياتهم: وذلك من قبيل توفير الأمن 
ُّ
)- تحم

الأخالقي داخل الأ�سرة �سرورة المعاملة بالح�سنى كما ورد 

في م�سامين الأحاديللث األ يكون اأهلك اأ�سقى النا�س بك 

وملء الفراغللات بالأمور المفيدة وعدم اإف�ساح المجال من 

تلف الوقت على �سبللكات النترنت والوات�س اأب والفي�س 

بوك خ�سيللة الإنجراف وراء الف�سللاء الفترا�سي الم�سموم 

والبتعاد عن العالم الواقعللي، و�سرورة معالجة كافة الأمور 

العالقة بين الزوجين بالكلمة الطيبة وديمومة التودد وتبادل 

الم�ساعللر الجميلللة حتى يبقللى الجو الأ�سري بحللراً كبيراً 

اإذا ت�سلللل اإليه اأي اأمر غريب عنه وعللن ثقافته فاإن الأمواج 

العاتيللة �سرعان مللا تواجهه وتقذف به الللى ال�ساطئ البعيد 

وتلقيه خارجاً.
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ال�ضباب وم�ضكلة النتماء والهوية )1(

ال�ضباب وم�ضكلة النتماء والهوية )2(

م�ضكلة الفقر والبطالة

م�ضكلة غالء المهور وارتفاع تكاليف الزواج

المحور الرابع

مع الشباب في مشاكلهم
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المحا�ضرة الأولى:

الشباب ومشكلة االنتماء 
والهوية )1(

ت�ضدير المو�ضوع:

 قللال تعالللى: چ ۇ ۆ ۆ 

.
ۈ ۈ ٴۇ چ )))

)1)   �سورة الكهف، الآية: 13.

الهدف:

بيان القواعد العامة لبناء ق�سية النتماء عند ال�سباب.
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المقدمة 

يعتبر النتماء من اأهم العنا�سر التي ت�ساهم في بناء �سخ�سية 

الإن�سللان ب�سكٍل عللاّم ولل�سبللاب ب�سكٍل اأخ�للسّ لطبيعة هذه 

المرحلة العمرية، وهي القاعدة الأ�سا�سية التي يجب تر�سيخها 

حتى يمكللن اأن ُينطَلق منهللا للبناء عليها وال�سيللر نحو الأمام 

ة وجوده يعي�س على   بكافَّ
ُّ

ُقُدماً، ومن دون النتماء يبقى ال�ساب

هوام�للس الجماعللات الأخرى، واليوم اإحللدى اأكبر الم�ساكل 

التي يعاني منها �سباب اليوم هي الهوية الم�سطربة اأو المتزلزلة 

في مقابل الهويات المتعددة التي يرى نماذجها العملية والتي 

يتاأثر ببع�س اأفكارها، فيحاول اأن ي�سوغ منها هويًة تنا�سبه، اأو اأنه 

يرى فيها ذاته وكماله بل و�سخ�سيته الم�ستقبلية. وهذا النتماء 

ل يوجللد عنللد المرء وليد لحظللة، بل هو نتيجللة تراكم جهود 

�سخمة، وهو بحاجة اإلى توجيٍه م�ستمر ومراقبة دائمة وت�سويب 

 �سليماً ل لب�س فيه.
ً
من اأهل العلم والمعرفة حتى يبقى انتماء
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حماور املو�ضوع

ل �سللّك اأّن النتمللاء حاجة فطريللة عند الإن�سللان وخا�سًة 

ال�سبللاب الذي يرى �سللرورة انتمائه اإلى جماعللة يكون جزءاً 

منها وتعبللر عن حاجاته وطموحاته وتن�سجللم مع خ�سو�سيات 

ع�سللره على م�ستوى العلوم والمعارف من جهة وعلى م�ستوى 

التحديات المختلفة و�سبل مواجهتها من جهٍة ثانية.

ومللن هنا فاإّن هناك قاعدتيللن اأ�سا�سيتين يجب البدء منهما 

والبنللاء عليهما قبل الحديث عن اأّي بناء على م�ستوى الأبعاد 

المختلفة؛ لأنه ما لم تكللن قاعدة البناء قاعدة �سلبة ومحكمة 

د   على الرمللل، وبالتالي فاإنه مهدَّ
ً
فللاإّن البناء عليها �سيكون بناء

بال�سقوط والإنهيار، وهاتان القاعدتان هما:

)- تعميق النتماء.

2- تعزيز النتماء.

: تعميق االنتماء 
ً
أوال

وفللي مقام الحديث عللن هذا الجانب يمكللن العمل على 

النقاط الثالث التالية:
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)- تقويللة الروؤية التوحيدية: بمعنى تعزيز ح�سور اهلل في حياة 

ال�سباب وما يترك ذلك من اأثر في �سالمة عقيدته وتح�سينه 

يات، فال يكون هذا الح�سور ح�سوراً �سكلياً،  في وجه التحدِّ

بللل ح�سور يبعللُث الللروح في نف�سلله فيحمل هللذه الروؤية 

ئ ويعمل 
ِّ
كروؤية ثوريللة يتمرد من خاللها على الواقللع ال�سي

لإ�سالحه، وهذا ما ُيفهم من قوله تعالى: چ ٱ ٻ 

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

 .
ٹ      چ )))

وهذه الروؤية تتطلَّللب التركيز على القراآن والمفاهيم القراآنية 

للق ب�سيرة الأنبياء والأولياء لفهمها بطريقة واعية كمنهج 
ُّ
والتعم

ديني اإيماني في مواجهة �ستى اأنواع ال�سرك وم�ساريع ال�ستكبار 

واأن ل يكون هذا الح�سور ح�سوراً باعثاً على الحياد والإنطواء.

2- تمتين وتر�سيخ الق�سية: فلل�سباب دور هاّم في انتمائهم اإلى 

الحللق في هذا ال�سللراع الن�ساني والح�سللاري والتاريخي، 

فهم لي�سوا فئًة حيادية اأو غير مبالية، ولي�سوا فئة متلقية وغير 

)1)  - الأنبياء، 60-58.
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فاعلللة اأوغير  منتجة، بل هم العمدة وعليهم الرهان بعد اهلل، 

ولأن النتمللاء حاجللة فطريللة فيجب المبللادرة اإلى تر�سيخ 

الوعللي عندهم بالق�سايا ال�ساخنة على امتداد العالم وتقوية 

ب�سيرتهللم بما يجللري حولنا؛ ولأّن هذه الفئللة يراهن عليها 

الجميللع كان من ال�سللرورّي العمل عليها قبللل اأن ي�سبقنا 

اإليهم غيرنا وي�سوغ لهم انتماءات وهمية وُمُثاًل عليا �سناعية 

لة. ل تمت اإلى العقيدة والأخالق ِب�سِ

3- تمتين النتماء للم�سروع: اأي اأنه بعد و�سوح الق�سية يجب 

اأن تتبنللى فئللة ال�سباب الم�سللروع التغييري بكافللة اأبعاده 

الثقافية والفكرية والع�سكرية لما ي�سكل ذلك من بعد ديني 

واإن�سانللي، واأن تكون في �سلبلله فهم �سباط الحرب الناعمة 

وقللادة الحرب الع�سكريللة وال�سد المنيع فللي وجه الحرب 

النف�سيللة والحللرب الإعالمية، �سيما وقد �سهللدت �ساحتنا 

تجللارب رائدة على م�ستوى التغييللر والمقاومة وكان عن�سر 

ال�سباب هو العن�سر الحا�سم والأ�سا�سي فيها.

ول يخفللى اأّن النخراط بهذا الم�سللروع يعني ا�ستنفار هذه 
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ال�سريحة على العلم والمعرفة والإيمان والأخالق والهوية وبناء 

المجتمع و�سد ثغراتلله وتحمل الم�سوؤوليات الج�سام من اأجل 

 وتوفير اأ�سباب ال�سعادة 
ّ

النهو�س بالمجتمع نحو الكمال والرقي

له.

: تعزيز االنتماء 
ً
ثانيا

والمراد هنا اأنلله ل بد من ت�سخي�س الم�سكلة التي يواجهها 

ال�سبللاب ب�سللكٍل مبا�سر، وال�سللوؤال المركزي هنا هللو: لماذا 

نللرى �سبابنا اليللوم منتمياً ومفاخراً بهويته ثللم ل يكون �سلوكه 

واأولوياته ُمتطابقًة مع هذه الهوية؟ اأين الخلل القائم بين النظرية 

والتطبيللق؟ وهل هللذه الم�سكلللة ثقافية اأم تربويللة اأم بنيوية؟ 

وهللل اإّن �سبابنا ُجرفوا في الغزو الثقافي والحرب الناعمة التي 

ي�سنها الغللرب باأقذر اأ�سلحتهللا واأخذت منهم هللذه المفاهيم 

 عندنا تتنازعُه اأ�سكال متناق�سة 
ُّ

الم�سممة ماأخذها فبات ال�ساب

مللن الثقافات، فعقله في مكان، وقلبلله وعواطفه في مكاٍن اآخر 

وعاداته و�سلوكياته في مكان ثالث.

وفللي الت�سخي�س الدقيق لهذه الم�سكلة نرى اأّن هناك فجوة 
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كبيرة في بنللاء ال�سخ�سية ال�سبابية تجعلنللا نميل ب�سكٍل قوّي 

اإلى اأّن طبيعة الم�سكلة هي م�سكلة �سلوكية.

ه نحو م�سارين 
ُّ

واإذا كانت الم�سكلة كذلك فال بد من التوج

اأ�سا�سيين:

الأول: تحديللد الموا�سفات المعيارية التي تمكننا من تحديد 

الخلللل، ثم نحللدد المطلوب، ثم نعمل علللى العالج لردم 

الهوة بين ما هو قائم وما هو مطلوب.

ومللن الطبيعي اأن ل يكللون العمل ع�سوائيللاً على مختلف 

ال�سفللات رغم اأهمية اأّي �سفة كماليللة في بناء ال�سخ�سية، بل 

المطلوب العمل على خ�سو�س ال�سفات الأ�سا�سية والتي هي 

محّل حاجة وابتالء.

ويمكللن تق�سيللم هذه ال�سفللات اإلللى ق�سمين: مللا يرتبط 

بالمعرفية وما يرتبط بالنمطية وال�سلوك. 

اأما المعرفية فت�سمل المعرفللة الفقهية والمعرفة المفاهيمية 

والطللالع على الثقافللة العامة والوعي الجتماعللي والمعرفة 

العلمية الأكاديمية.
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واأّمللا النمطيللة ال�سلوكيللة فتعني تقويللة البعللد الإن�ساني، 

فت�سمل الأخالق الجتماعيللة من قبيل الأخالق في الأ�سرة 

والعمل، كما ت�سمل مكارم الأخالق كالوفاء بالعهود وال�سدق 

وال�سراحللة وال�سفافيللة والقناعة والعفة والإنفتللاح على الآخر 

وال�سالمة البدنية واحترام الوقت.

 الثاني: تحديللد اأهم ال�ستراتيجيات لجتيللاز هذه المراحل 

 البدء بالعللالج: ونعني 
َّ
نحللو الهللدف المطلللوب ومن َثللم

بهللا مختلف اأبعللاد ال�سخ�سية ال�سبابية التللي يجب العمل 

عليها والتي ُت�سللكل بمجموعها نموذج ال�سخ�سية ال�سبابية 

الإيمانيللة المن�سودة، وهذا المحور ما �سنبينه بالتف�سيل في 

المحا�سرة القادمة.
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المحا�ضرة الثانية:

الشباب ومشكلة االنتماء 
والهوية )2(

ت�ضدير المو�ضوع:

ې  ۉ  ۉ  چ  تعالللى:  قللال   

ائ  ائ  ى  ى  ې   ېې 
ۆئۆئ  ۇئ  ۇئ   وئ  ەئوئ  ەئ 
ىئ  ىئ  ىئ  ېئ     ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ 

.
یچ)))

)1)   �سورة �سباأ، الآية: 46.

الهدف: 

بيللان اأهم اأبعللاد ال�سخ�سية الإيمانية لل�سبللاب التي ينبغي 

التركيز عليها.
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مة المقدَّ

ل يخفللى اأّن التعامل مع �سريحة ال�سبللاب �سواء الذكور اأو 

قة ودقيقة ومعرفة 
َّ
الإناث يجب اأن يخ�سع لدرا�سات علمية معم

تف�سيلية بكاّفة اأبعاد وجوانب هللذه ال�سخ�سية، واأنَّ اأيَّ �سلوك 

 لفترات طويلللة؛ بمعنى اأّن 
ّ
تجاههللم له اآثللاره التي قد ت�ستمللر

الجهللة التي يجب اأن تعمل علللى اإدارة هذا الأمر والأخذ بيد 

ال�سباب اإلى �سواطىء الأمن والأمان والإبداع يجب اأن تكون 

فئة واعية فاهمللة لطبيعة وتركيبة هللذه ال�سريحة المحددة من 

ه 
ّ
الناحيللة العمرية مخافة اأن نف�سد حيللث نريد الإ�سالح ون�سو

م اأننللا نبني في الطريق  حيللث نريد الترميم وندمللر ونحن نتوهَّ

ال�سحيللح. فالم�سوؤولية كبيرة وج�سيمة ولهللا تبعاتها في الدنيا 

علللى م�ستوى بناء هذه ال�سخ�سية ومللا نجنيه في الآخرة على 

م�ستللوى الأجر والثللواب اإن اأح�سّنا العمللل واأتقّناه اأو نح�سد 

�سيئات ما اقترفت اأيدينا اإن اأ�ساأنا التعامل مع هذه الأمانة.
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حماور املو�ضوع

التعليم والتدريب 

�سرورة تر�سيخ الأهميللة الكبرى التي تحتلُّها ق�سية التعليم 

بمختلف اأ�سكاللله، فالتعليم يمثِّل الركيللزة الأ�سا�سية لإعداد 

وتاأهيل ال�سبللاب ب�سكل عاّم، وبالتالي فللاإّن التخلُّف والتبعية 

رهينتا الجهللل، والواقع العالمللي ي�سهد اليوم بهللذه الحقيقة 

الدامغة، فالعلم ي�ساهم في:

)- بناء قدراتهم العقلية والذهنية والنف�سية.

2- غر�س القيم والثقافة والمعتقدات.

3- ُيك�سب ال�سباب المهارات والقللدرات والخبرات العلمية 

والمهنيللة والحياتيللة التي تمكنهللم من بنللاء �سخ�سياتهم 

الفردية والجماعية.

 في حّل م�ساكلهم الجتماعية على وجه الخ�سو�س.
ُ
)- ُي�ساهم

هللم للعمللل والإنتللاج وبناء ح�سللارة مجتمعهم الذي  )- ُيِعدُّ

ينعمون فيه بالحياة الكريمة.
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الثقافة والمعرفة

 موؤ�ّسللرات الوعي 
ّ
تعتبللر الثقافللة الدينيللة والعامة مللن اأهم

والب�سيللرة لدى فئة ال�سباب ل �سيما ما يرتبط بالأمور الحياتية 

 واجب على �سريحة 
ٌ
المعا�سرة، فالثقافة في ع�سرنا الحا�سر اأمر

ال�سبللاب لأنهللا الم�ساحللة البتالئية الكبرى التللي ُتبث فيها 

ال�سبهات والإ�سكالت.

ومللن هنا فاإنه مللن ال�سروري التركيز على قللراءة المقالت 

المفيللدة والكتللب النافعللة ومطالعة كافللة الكتابللات العلمية 

المعا�سللرة ل �سيمللا في المجللالت الموؤثرة فللي تغيير الواقع 

والإجابة عن التحديللات الثقافية التي ي�سّنها الأعداء، واعتبار 

اً مللن مكونات الثقافة عنللد ال�سباب، 
ّ
نللاً اأ�سا�سي

ّ
المطالعللة مكو

واإيللالء الطالع علللى الثقافة الغربيللة اهتماماً خا�سللاً وفهمها 

بكافللة تفا�سيلها وبيان اأفخاخها ومخاطرها و�سرورة التمييز بين 

المنظومة العلمية وال�سلوكيللة لح�سارتنا الإ�سالمية والح�سارة 

الغربية.
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العلماء والمساجد

تعتبر الثقافة الم�سجدية الثقافللة الأكثر اأ�سالًة والأقوى في 

عالللم التربية وبناء ال�سخ�سيللة الإيمانية عنللد النا�س ل �سيما 

عنللد �سريحة ال�سباب لأنها تربط هللذه ال�سريحة بطائفة العلماء 

والمبّلغيللن الذين يمتلكون هذه العلللوم والمعارف ال�سرورية، 

ومللن هنللا ل بد من التركيللز على محورية الم�سجللد في حياة 

ال�سباب وبنللاء العالقة الخا�سة بين ال�سللاب من جهة والعاِلم 

والم�سجد من جهٍة اأخرى.

 اأن ُتقللام الحلقات الفقهيللة وجل�سات 
ّ
كمللا اأنه من المهللم

الوعللظ وال�سهرات العلميللة الثقافية في الم�ساجللد والمنازل 

واإ�سللراك ال�سباب في التح�سير لهذه البرامج وت�سنيفهم �سمن 

 بالعمل الم�سجدي وال�ساأن العاّم، واإقامة الجل�سات 
ّ
لجان تهتم

الحواريللة مع ال�سبللاب والتركيز على المو�سوعللات الح�سا�سة 

والإبتالئيللة والهتمللام بالأ�سلللوب والعر�س واحتللرام الراأي 

الآخر وعللدم التع�سب اأو الإ�ساءة حفظللاً لنجاح هذه البرامج 

وا�ستمراريتها ب�سكٍل دوري.



200

المدّونات السلوكية

ول نبالللغ اإذا قلنللا اإّن الم�سكلللة ال�سلوكيللة عنللد ال�سباب 

اأ�سبحللت ظاهللرة متف�سية ل تقت�سر على اأفللراد واإل لما كانت 

م�سكلللة اأ�ساًل، واإّن الهوة القائمة بين النظرية والتطبيق تحتاج 

ق النظرية من جانب تجنباً لل�سطحية اله�سة 
ّ
لمعالجة واعية ُتعم

وتجللذب ال�سباب نحللو التطبيق مللن جانٍب اآخللر من خالل 

النماذج ال�سلوكية العالية المرتكزة على �سيرة العلماء وق�س�س 

ال�سهداء وروايات المجاهدين.

نللات ال�سلوكية مظهر من مظاهر الح�سارة والرقي في 
ّ
والمدو

اأي مجتمع وعامللل الجذب الأ�سا�سي واأقللوى نقاط القوة في 

قة 
ّ
اأي مجتمع، ومن ال�سروري قراءة هذه المدونات بطريقة معم

ومت�سلة ببع�سها البع�س ل على �سكل مفاهيم مجردة ومبعثرة 

ل ُت�سّكل اأي حافز نحوها.

وهذه المدونات ال�سلوكية يمكن اأن تنق�سم اإلى ق�سمين:

ق�سم عاّم ي�سمل كافة ال�سباب من اإخوة واأخوات

ق�سللم خا�للسّ وهذا الق�سللم ينق�سم اإلى نوعيللن نوع خا�ّس 

بالأخوة ونوع خا�ّس بالأخوات.
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سالمة البدن

)- اعتبللار �سالمللة البللدن وعافيته مقدمة �سروريللة لكل غاية 

جليلللة �سواء على م�ستوى خدمللة النا�س اأو الدفاع عنهم اأو 

الم�ساركة بالأن�سطة والأعمال التطوعية.

�سللات ال�سبابية ل �سيمللا الريا�سية  2- �سللرورة تو�سيللع المتنفَّ

والترفيهيللة وتنويللع وتحديللث ن�ساطاتها، ومللن المفيد هنا 

بنللاء القرى الريا�سية لأنواع الريا�سللة المختلفة مثل ت�سلق 

الجبال، واألعاب القوى والقفز بالمظالت… اللخ.

البناء الروحي

ويكت�سللب هللذا المحللور اأهمية خا�سللة على �سعيللد بناء 

ال�سخ�سيللة الإيمانيللة لل�سبللاب لمللا للمعنويات وعلللو الهمة 

والعزيمللة وال�سجاعللة والت�سحيللة والتفانللي والإيثللار من دور 

فاعل في توازن ال�سخ�سيللة الإيمانية وبلورة مفهوم العطاء عند 

ال�سبللاب من خللالل النماذج الموؤثرة ل �سيمللا كربالء و�سيرة 

ة الأطهار.
ّ
الأئم

اإّن الرفللاه المللادي والعي�للس الرغيد والإنفللاق بال ح�ساب 
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لي�سللت من الأمللور التي ينبغي اأن يجعلها ال�سللاب اأكبر همه، 

بللل المطلوب تاأميللن العي�س الكريللم في هذه الحيللاة الدنيا 

للل الم�سوؤوليللات الج�سللام التي يبني 
ُّ
والإن�سللراف نحو تحم

ال�ساب من خاللها اآخرته.

اإّن كثيللراً مللن الأمرا�س التي يعاني منهللا �سباب اليوم من 

التوتللر والقلق وال�سهر غير المجدي وعدم التوازن والميل نحو 

العنف والأذى والتفاخر بالمظاهر كّلها من الأمور التي يمكن 

التخلُّ�س منها من خالل بناء جاّد للبعد الروحي والمعنوي في 

حياة ال�سباب. 

اإّن هذه الأمرا�س وغيرها لي�ست �سوى نتيجة طبيعية لالإنبهار 

بثقافللة الغرب الذي يبللثُّ المفاهيم البراقة فللي مجتمعنا مما 

يجذب ال�سباب نحوها لكن �سرعان ما يتبين بطالنها وه�سا�سة 

ني عليه هذا البناء فينهللار عند اأول ا�ستحقاق 
ُ
القواعد التللي ب

�ساب 
ُ
ليبقللى �ساحبه فري�سللة ال�سياع والتوتُّر كمللا �سرعان ما ي

ال�سباب بردات فعل قا�سية قد توؤدي بحياته اأو اإ�سابته باأمرا�س 

م�ستع�سية.
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التطوع والخدمة العامة

والمراد بهذا المحور هو تنمية روح الم�سوؤولية لدى ال�سباب 

والمبللادرة الى فعللل الخير والعمللل ال�سالح وتفجيللر الطاقة 

ال�سبابيللة في الأمللور النافعة والمفيدة للمجتمللع، واأّن �سالح 

المجتمللع لي�للس حكراً على فئللة دون اأخرى، بللل يجب على 

يات ال�سعبة  للل هذه الم�سوؤولية ومواجهللة التحدِّ
ُّ
الجميع تحم

واإنجللاز الق�سايا الكبللرى بدون انتظار اأي اأجللرة اأو بدل، واإنما 

العمل بروحية التقرب اإلى اهلل والنجاة يوم القيامة. قال تعالى: 

چ ٺ ٿ  ٿ ٿ ٿ  ٹ ٹ  ٹ ٹ ڤ ڤ  ڤ 

.
ڤ ڦ ڦ        ڦ  ڦ      ڄ  چ )))

المقاومة

 م�سروع �سبابي واأرفع ق�سية حا�سرة تحقق 
ّ
وتعتبللر اليوم اأهم

الذات والنتماء وتنتج التفاعل وال�سراكة في �سناعة الم�ستقبل 

الفكري وال�سيا�سي والجتماعي لالأمة.

)1)   �سورة الإن�سان، الآيتان: 8 ـ 9.
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والمقاومللة لي�ست حكللراً على حمل ال�سللالح بل يتعدى 

مفهللوم المقاومللة ذلك لي�سمل كاّفللة جوانب العلللم والثقافة 

وخدمة النا�س وبذل الوقت والمال والجهد.

والمقاومة في المفهوم الإ�سالمي تكت�سب �سفة الجذب بما 

تختللزن من مفاهيم رائدة علللى الم�ستوى الأخالقي والروحي 

للمجاهديللن وال�سهللداء ب�سللكل اأ�سا�سي قبللل الحديث عن 

الكمالت الأخرى من عّدة وعتاد وعديد وتحقيق انت�سارات، 

بل يجب تكريللم هوؤلء ال�سباب الذين كتبللوا بدمائهم �سبيل 

التحللرر والنعتاق من ت�سلُّط الأعللداء. قال تعالى: چۇ 

ۉ  ۉ   ۅ  ۅ   ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ 
وئ  ەئەئ  ائ  ائ  ى  ى   ې  ې  ې  ې 
.

وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ  ۈئ ۈئ ېئ  ېئ ېئ ىئچ)))

)1)   �سورة الأنفال، الآية: 60.
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المحا�ضرة الثالثة:

مشكلة الفقر والبطالة

ت�ضدير المو�ضوع: 

عللن النبللي الأكللرم P: »الّلهم 

اإني اأعوذ بك مللن الكفر والفقر، فقال 

.
(((

رجل: اأيعدلن؟ قال: نعم«

)1)   كنز العمال- ج6، �ص493.

الهدف:

 عر�للس لبع�للس اأوجه التعامل مللع اأزمة الفقر مللن الناحية 

الدينية وبع�س �سبل عالجاتها.
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مة  المقدَّ

دُّ الفقر م�سكلة اجتماعية بل ومن اأهم واأخطر الم�سكالت  َ
ُيع

التي توؤثر في كافة مناحي الحياة وتزداد خطورتها يوماً بعد يوم 

على فئة ال�سباب مللن الجن�سين، �سيما التي تعاني من البطالة 

فللي الغالب بحيث تتللرك اآثللاراً �سلبية في نف�سيللات ال�سباب 

وتحرمهم من العي�س الكريم وبالأخ�ّس في �سفوف الخريجين 

من المعاهللد والجامعات وتجعلهم يلجاأون اإلى اتباع طرق غير 

�سويللة فللي العي�س ت�سر بهللم وبالمجتمع، ول يخفللى ما لتاأثير 

�سللالح اأو ف�ساد هذه ال�سريحة علللى �سالح المجتمع وف�ساده، 

ونحن اليوم باأم�س الحاجة من اأي وقت �سابق في ع�سر العولمة 

وانفتاح العالم على بع�سلله البع�س اإلى دراأ اأخطار هذه التقنية 

التللي تدخل اإلى بيت كل �ساب وتبرمجلله وفق م�ساريع الغير 

وتبعده عن الخّط الذي اأراده اهلل له. 
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حماور املو�ضوع

نظرة اإلسالم إلى الفقر

للع للروايات التي تحدثت عن الفقر يرى اأنها على 
ِّ
اإّن المتتب

طائفتيللن: منها ما مدح الفقللر واأعلى �ساأنه ومنها ما ذّمه وح�ّس 

من قيمته.

اأّمللا روايات مدح الفقللر فاأ�سارت بالم�سمون اإلللى اأّن الفقر 

فخللر ر�سول اهلل وزين عند اهلل يوم القيامة  وهو مخزون عند اهلل 

بمنزلللة ال�سهادة يوؤتيه اهلل من ي�ساء والفقراء اأ�سدقاء اهلل والفقر 

راحة واأّن من اأحب ال�سالمة فليوؤثر الفقر، وفي روايٍة عن ر�سول 

اهلل P - لمللا �سئل عن الفقر قال: »خزانللة من خزائن اهلل«، 

قيللل - ثانياً-: يا ر�سول اهلل ما الفقللر؟ فقال: »كرامة من اهلل«، 

اً 
ّ
قيل - ثالثا -: ما الفقر؟ فقال P: »�سيء ل يعطيه اهلل اإل نبي

.
(((

مر�ساًل اأو موؤمناً كريماً على اهلل تعالى«

واأّما روايللات ذم الفقر فاعتبرته الموت الأكبر و�سواد الوجه 

فللي الدارين ومللن قوا�سم الظهللر وهو مذلة للنف�للس، مده�سة 

)1)   ميزان الحكمة، ج3، �ص2443.
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للعقل، جالب للهموم والقبر خير منه.

وعللن الإمام علي Q - لبنه الح�سن Q -: »ل تلم 

اإن�ساناً يطلب قوته، فمن عدم قوته كثرت خطاياه، يا بني! الفقير 

حقير ل ُي�سمع كالمه، ول ُيعللرف مقامه، لو كان الفقير �سادقاً  

ي�سمونه كاذباً، ولو كان زاهداً ي�سمونه جاهاًل. يا بني ! من ابتلي 

بالفقللر فقد ابتلي باأربع خ�سال: بال�سعف في يقينه، والنق�سان 

في عقله، والرقة في دينه، وقلة الحياء في وجهه، فنعوذ باهلل من 

.
(((

الفقر«

وفللي مقام الجمع بيللن هاتين الطائفتين مللن الروايات قال 

 ي�ستعمل على اأربعة اأوجه:
ُ
العلماء: الفقر

الأول: وجود الحاجة ال�سرورية، وذلك عامٌّ لالإن�سان ما دام في 

دار الدنيا بل عامٌّ للموجودات كّلها، وعلى هذا قوله تعالى: 

 ،
ۀ ہ ہ ہ ہ   ھھ ھ ھ  ے   ےچ)2) چ 

وهللذا الفقللر بح�سب وجللود الإن�سللان ولي�س الم�سللار اإليه 

بالروايات.

)1)   ميزان الحكمة، ج3، �ص2441.

)2)   �سورة فاطر، الآية: 15.
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والثاني: عدم المقتنيللات، وهو المذكور في قوله: چ ڱ 

 - قوللله  اإلللى   – ڻ    ں  ں  ڱ  ڱ 
ڻ  چ   ،

((( چ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ    
. وهللذا النوع من الفقر 

ڻ  ڻ ۀ چ )2)

لي�س ممدوحللاً اأو مذموماً بالأ�سل بل بح�سب تعامل المرء 

 كان ممدوحاً واإْن لم ي�سبر كان مذموماً كما 
َ
للر

َ
ب معه، فاإْن �سَ

ورد عن النبي P: »يا مع�سر الفقراء! اأعطوا اهلل الر�سا من 

.
(3(

قلوبكم تظفروا بثواب فقركم واإل فال«

الثالث: فقللر النف�س، وهو ال�سر المعني بقوله P: »كاد الفقر 

، وهو المقابل بقوله: »الغنى غنى النف�س«، 
(((

اأن يكون كفرا«

والمعني بقولهم: »من ُعللِدَم القناعة لم يفده المال غنى«. 

وهذا الفقر هو الفقر المذموم في الن�سو�س.

 اأغنني 
َّ
الرابللع: الفقر اإلللى اهلل الم�سار اإليه بقوللله P: »اللهم

بالفتقار اإليك، ول تفقرنللي  بال�ستغناء عنك«، واإياه ق�سد 

)1)   �سورة البقرة، الآية: 273.

)2)   �سورة التوبة، الآية: 60.

)3)   المحجة البي�ساء، ج7، �ص330.

)4)   ميزان الحكمة، ج3، �ص2441.
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، وهو 
بقوله تعالى: چ ڍ ڌ      ڌ    ڎ ڎ   ڈ  ڈ   ژ چ )))

الفقر الممدوح في الروايات.

م من ماله �سيئاً يحت�سبه  وفي الحقيقة اأن الفقير هو َمْن لم يقدِّ

عنللد اهلل، فاإّن الغنى والفقر بعد العر�للس على اهلل فال فقر بعد 

الجنة، ول غنى بعد النار.

في مقام العالج

اإّن عللدم الهتمللام والتجاهل عن تنامي بع�للس الم�ساكل 

الجتماعيللة والقت�ساديللة والتربويللة والتي اأخللذت بالتو�سع 

والنت�سللار م�ستهدفللاً اآثارهللا ال�سلبيللة المجتمللع ب�سكل عام 

وال�سبللاب على وجلله الخ�سو�س �سوف يللوؤدي اإلى ا�ستفحال 

وتعقللد هذه الم�ساكل بحيث ي�سعب بعد ذلك ال�سيطرة عليها 

ومعالجتها. ولننظر اإلى المنحرفين من الأ�سر الفقيرة ومحدودة 

الدخل وهم ي�سكلون ن�سبة كبيرة من ال�سباب، فاإذا ا�ستمر هذا 

الو�سللع على ما هو عليه فاإنلله �سوف يدفع كثيراً منهم اإلى اتباع 

طرق غير �سوية في الحياة ت�سر بهم وبالمجتمع.

)1)   �سورة الق�س�ص، الآية: 24.
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)- البعد الديني لأزمة الفقر: ل �سّك اأنه وكما اأ�سارت الروايات 

اإلى �سرورة ح�سن التدبيللر والقت�ساد وعدم الت�سبه باإنفاق 

اأ�سحللاب الأموال، وما ورد مللن اأّن البر و�سدقة ال�سر و�سلة 

ل  الرحم وثقافة الحت�ساب عند اهلل ومقاومة ال�سهوات ت�سهِّ

الفقللر وتنفيه، فعللن النبي عنه P وقد �ساأللله الفقراء: هل 

لنا اأجللر اإذ نرى الفواكه في ال�سللوق فن�ستهيها ولي�س معنا، 

؟
(((

ن�ستري به؟ قال: وهل الأجر اإل في ذلك

اإل اأن ذلك يبقى على الم�ستوى الفردي، واأما على الم�ستوى 

العاّم فن�سير اإلى عدة اأمور معروفة لكن على �سبيل التذكير. 

2- تحمللل الأغنيللاء لم�سوؤولياتهللم: فقد اأوجللب اهلل للفقراء 

حقللاً في اأموال الإغنياء، بل وابتالهم بالمال ليرى اإن كانوا 

�سيللوؤدون حللق الفقراء اأو �سيكللون مالهم وبللاًل عليهم يوم 

القيامللة، فقد روي: ما اأح�سن توا�سللع الأغنياء للفقراء طلباً 

لمللا عند اهلل، واأح�سن منه تيه الفقللراء على الأغنياء اتكال 

على اهلل.

)1)   كنز العمال: 16657.
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3- تحمللل الم�سوؤوليللن لم�سوؤولياتهللم: مللن خللالل خف�س 

ن�سبللة البطالة بين ال�سباب وتوفيللر فر�س العمل بما يتالءم 

وال�سهللادات التللي يحملونها واتخللاذ بع�للس التدابير التي 

تخفللف عنهم اأعبللاء الإنفللاق وتوفير بع�للس الم�ستلزمات 

ال�سروريللة لهللم من قبيللل ال�سمانللات ال�سحيللة والتربوية 

اإلللى غير ذلك، فقللد روي عن علللي Q: »بوؤ�سى لمن 

خ�سمه عند اهلل الفقراء والم�ساكين وال�سائلون والمدفوعون 

والغارمون وابن ال�سبيل«.

وي عن الإمام زين العابديللن Q: »اتخذوا عند الفقراء 
ُ
ور

.
(((

اأيادي، فاإن لهم دولة يوم القيامة« 

�سللات ال�سبابيللة: التي ت�سّهل اأمللور التعليم 
َّ

)- اإن�سللاء الموؤ�س

والتدريللب المهنللي والفنللي و�سحللب القرو�للس وتنميللة 

الكفاءات واكت�ساف المواهللب واإيجاد البرامج البديلة من 

البرامللج التي ت�ساهم فللي انحرافهم و�سلوكهللم �سبل التيه 

والبتعاد عن اهلل.

 

)1)   ميزان الحكمة، ج3، �ص2445.
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المحا�ضرة  الرابعة:

مشكلة غالء المهور وارتفاع 
تكاليف الزواج

ت�ضدير المو�ضوع:

 قال تعالى: چ ڻ  ۀ ۀ 

ے    ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہہ 
.

ۓ ۓ چ )))

)1)   �سورة الن�ساء، الآية: 4.

الهدف: 

ت�سليللط ال�سوء على بع�س الإ�سللكالت التي تعرقل ق�سية 

الزواج عند ال�سباب واقتراح بع�س الحلول.
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مة المقدَّ

تعتبللر م�سكلة غالء المهللور وارتفاع تكاليللف الزواج  من 

اأخطللر الم�ساكل التي يعاني منها ال�سبللاب حيث نجد اتجاهاً 

نحللو المغللالة في المهللور والمبالغة في تكاليللف الزواج من 

حيللث ا�ستراط وجللود بيت اأو �سقللة وْفَق موا�سفللات محددة 

 من الذهب 
ّ

ف�ساًل عن اإقامة الحتفالت والولئم و�سراء الحلي

والمجوهرات والأثاث الالزم والراتب الوفير، وكل ذلك يجب 

على ال�ساب توفيره قبل التفكير بالزواج.

وتكت�سب م�سكلة غالء المهللور اأهمية كبيرة نظراً لرتباطها 

الع�سللوي بالزواج الذي هدفه المحافظللة على النوع الب�سري، 

عن طريقللة اإنجللاب الأولد وتكوين الأ�سرة، وبنللاء المجتمع 

الذي هو الو�سيلة الوحيدة لإ�سباع حاجات الإن�سان الع�سوية، 

كالجن�للس والأمومة والأمللن والحياة والطمئنللان والحما�سة 

والنتماء والتقدير والحترام.

وقد اأكد علماء الجتماع على �سرورة اإ�سباع هذه الحاجات 

وعلللى اأّن الحرمان من تخفيفها يوؤدي الى الكبت وال�سراع ثم 
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ال�سطللراب النف�سي عند الأفراد، وتنعك�س هذه الظاهرة على 

ال�سباب بالذات كونهم في بداية حياتهم وم�ستقبلهم وتطلعاتهم 

لتكويللن اأ�سرة واأولد، ولكن ما يبللدد اأحالمهم وتطلعاتهم هو 

عامللل المفاجاأة عنللد بداية الخطوة الأولى فللي تقرير الم�سير 

الذي يريده ال�سباب في عقد الزواج وبدء ح�ساباته بعد افتتاح 

الخبر وتقديللم عري�سة التكاليف لما يطلبلله اأهل العرو�س من 

مطاليب، وما هو �سائد فللي المجتمع من اأعراف وتقاليد يجب 

عليه اللتزام بها رغللم اأنفه وما ت�ستجد ويدخل على المجتمع 

مللن اإنفاق ا�ستهالكللي ترهق ميزانية العري�للس ل�سنوات اإن لم 

يقتر�للس من كل �سديق وقريب ومعللروف، ويقف ال�ساب هنا 

بيللن ثالث خيارات اإما اأن يوا�سللل م�سوار حلمه اأو البتعاد اأو 

الأحجللام عن الللزواج اإلى فر�سة اأخرى اأو اإلللى الأبد وهذا ما 

اأن تكاليف حفلة عر�س لأحد المي�سورين 
ً
ي�سر بالمجتمع، علما 

كفيلة بتزويج ع�سرات المعوزين. 
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حماور املو�ضوع

المهر من الأمور التي فر�سهللا الإ�سالم للمراأة على الرجل 

فر�سللاً حتمياً لها حللق الت�سرف فيه بحريللة كاملة ولم ي�سترط 

الإ�سللالم حللّداً اأعلللى اأو اأدنللى للمهللر فقد طلللب رجل من 

الر�سللول  P اأن يزوجه المللراأة التي وهبللت نف�سها للر�سول 

 :P الكريللم اإذا لللم يكن له حاجللة بها. فقال للله ر�سول اهلل

»هللل عندك من �سيء ت�سدقها اإيللاه«؟ قال ما عندي اإل اإزاري 

هللذا فقال النبي  P: »ان اأعطيتها اإزارك جل�ست ل اإزار لك 

فالتم�للس �سيئاً فقللال: اإلتم�س ولو خاتماً مللن حديد، فالتم�س 

فلللم يجد �سيئاً فقال P هل معك من القراآن �سيء؟ قال نعم 

جتكما بما معك 
َّ
�سللورة كذا و�سورة كذا فقال النبي P قد زو

من القراآن«.

موقف اإلسالم من المغاالة في المهور وتكاليف الزواج

م الإ�سللالم المغالة فللي المهللور والإ�سراف في 
َّ
لقد حللر

تكليللف الللزواج كونها من الأمور التي يترتللب عليها كثير من 

الفا�سللد للمجتمع وذمَّ غالء المهللر معتبراً اأّن ذلك من عوامل 
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عرقلة التزويج؛ فعن الإمللام ال�سادق Q: »اأّما �سوؤم المراأة 

.
(((

فكثرة مهرها وعقوق زوجها«

وعن ر�سللول اهلل P: »اأف�سل ن�ساء اأمتللي اأ�سبحهنَّ وجهاً 

.
(2(

واأقلهنَّ مهراً«

.
(3(

داق اأي�سره« وعنه P: »خير ال�سُّ

وعنلله P: »اإّن مللن يمن المللراأة تي�سير خطبتهللا، وتي�سير 

.
(((

داقها، وتي�سير رحمها« �سُ

 على المتناع 
ّ
فللاإذا ا�سترط الزيادة �سرطاً لإتمام العقد واأ�سر

ُعدَّ عا�ساًل و�سقطت وليته واعتبر ما يطلبه ر�سوة و�سحتاً.

األسباب التي أدت إلى المغاالة في المهور وتكاليف الزواج

يمكن اإرجاع الأ�سباب اإلى جملة من النواحي التالية:

)- الجهل بالأمور الدينيللة المتعلقة باأحكام الزواج و�سروطه، 

وعللدم القتللداء بر�سول اهلل و�سنتلله الح�سنللة بتزويج بناته 

وفقراء الم�سلمين.

)1)   الأمالي، ال�سيخ ال�سدوق، �ص311.

)2)   الوافي، ج21، �ص62.

)3)   ميزان الحكمة، ج3، �ص1182.

)4)   ميزان الحكمة، ج3، �ص1182.
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2- ق�سور عملية الإر�ساد الديني والخطب الهادفة الى معالجة 

م�ساكل المجتمع وعلى الأخ�س م�ساكل ال�سباب وبالذات 

م�سكلة الزواج وتكاليفه.

3- ُق�سور دور الو�سائل الإعالمية في هذا النحو.

)- عللدم الأخللذ بللراأي المللراأة المخطوبة في تحديللد المهر 

وتكاليف الزواج فعادًة ما ي�ستاأثر ولي الأمر براأيه.

)- عدم الأخذ بت�سريع يحد من هذه الظاهرة يلتزم به الجميع.

)- التاأثللر بالمفاهيم الترفيهيللة ال�ستهالكية واعتبار الإ�سراف 

والمبالغة في التكاليف نوعاً من الوجاهة الجتماعية.

7- جهل اأولياء الأمور بحيث يعتبرون بناتهم �سلعة للبيع باأغلى 

الأثمان.

8- العامللل القت�سادي الناتج عن العمل التجاري وال�سناعي 

والزراعللي فكلَّمللا كانت الأ�سر اأكثر ثللراء واأكثر دخاًل كلَّما 

اأدى اإلللى مزيٍد من المغالة والبذخ في التكاليف ومحاولة 

الآخرين تقليدهم.

9- الأمية بكل م�ستوياتهللا واأ�سكالها وت�ساهل المجتمع وقواه 

القادرة على التغيير في هذه الم�سكلة.



219

اآلثار السلبية لمشكلة غالء المهور وارتفاع تكاليف الزواج 

ق المجتمع متاأثراً في قللواه الفاعلة 
ِّ
اأ�سبحللت م�سكلة تللوؤر

لللت المراأة اإلى 
ّ
وهللم ال�سباب طاقللة الأمة وم�ستقبلها، فقد ُحو

�سلعة تباع وت�سترى ولكن في �سوق الزواج وخا�سة حينما يتم 

الت�ساوم على المهر وال�سرط )غاٍل ورخي�س) وحين ُيفهم المهر 

على اأنه ثمن لال�ستمتاع بالمراأة وا�ستخدامها كيٍد عاملة داخل 

البيللت وخارجه والآلف مللن الدورات وغيرها مللن المظاهر 

المكلفة التي توؤدي اإلى تاأثيرات �سلبية يمكن ح�سرها ب�سورة 

موجزة كما يلي:

)- اإحجللام اأو تاأخللر �سّن الزواج لللكّل من ال�سللاب وال�سابة 

ودخولهم في مرحلة العنو�سة.

2- عدم ال�ستقرار النف�سي لل�سباب.

3- عللدم ال�ستقللرار الجتماعللي الناتج من حرمللان تكوين 

الأ�سرة.

اً مثل �سرقة اأو اختال�س 
ّ
)- �سلوك بع�س ال�سباب �سلوكاً انحرافي

اأو ن�سب من اأجل توفير المبالغ الالزمة اأحياناً.
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)- عللدم ال�ستقللرار الوظيفللي لل�سبللاب، فهنللاك �سباب من 

الجن�سيللن يرغبون في الزواج ولهم نف�للس القدر من المال 

ولكللن الآباء وخا�سة والد الفتاة اأو اأمهللا يقفون حائاًل اأمام 

ذلك بطلباتهم التي ل تنتهي عند �سقف محدد.

)- �سلوك انحرافي في اإ�سباع الغريزة الجن�سية باأ�سكال محرمة.

7- قد يللوؤدي غالء المهور اإلى الزواج مللن اأجنبيات وخا�سة 

عند المغتربين في الخارج من الطالب وغيرهم.

8- مللن اأجل توفير موؤونة الزواج قد ي�سطللر ال�سباب اإلى ترك 

الدرا�سة والبحث عن العمل اأو الهجرة خارج الوطن.

9- توؤّثللر تكاليف الزواج في �سيللوع مظاهر ال�ستهالك الترفي 

الذي يعزز من الفوارق بين الأغنياء والمقتدرين والفقراء.

0)- توؤدي تكاليف الزواج المرتفعة في التعر�س اإلى القرو�س 

وال�ستدانللة من الآخرين ودخولهم فللي م�ساكل وهموم ل 

تنتهي ب�سرعة.

))- ت�سود فللي بع�س مجتمعاتنا ظاهرة اإطالق النار التي تزيد 

مللن التكاليللف وتزيد من الآثار ال�سلبيللة التي قد ل ُتحمد 

عقباها وكلها مظاهر مكلفة وتفاخر مظهري زائف.
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في  المغاالة  ظاهرة  من  للحّد  والمقترحات  الحلول 

المهور وارتفاع تكاليف الزواج

)-الهتمام بدرا�سة الظاهرة ب�سكل عاّم درا�سة ميدانية علمية.

2- تر�سيللخ القيم الدينية في المجتمع وتقديم النماذج القدوة 

من خللالل الم�سوؤولين وال�سخ�سيات الهامة وقادة الم�سيرة 

لذلك والتركيز على الأعراف والتقاليد الح�سنة.

3-التوعية الدينية الم�ستمرة وعبر الو�سائل الإعالمية بمختلف 

المنابر والمنا�سبات بخطورة هذه الظاهرة.

)- �سللرورة تح�سيللن الأو�سللاع المعي�سيللة لللذوي الدخول 

المحدودة من الفئات الفقيرة وغير القادرة على الزواج.

)- محاربللة العادات ال�سيئللة التي توؤدي اإلى زيللادة تكاليف 

الزواج.

)-ت�سجيللع الأعرا�للس الجماعيللة لت�سهيللل تكاليللف الزواج 

 الطرق.
ّ

ودعمها ب�ستى

7-تعليللم الفتللاه وتوعيتها بحقوقهللا ال�سرعيللة ومحاربة ظاهرة 

ها في تزويجها اأو تطليقها.
ّ
تع�سف ولي
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�ضهر النه�ضة الروحية

P ظهير الر�ضول O خديجة

المظلومية المتوارثة

Q من �ضذا ُخُلق الح�ضن

Q التقوى و�ضية الإمام علي

ليلة بعمر

لماذا كان الفطر عيدًا

من وحي مناسبات شهر رمضان

المحور الخامس
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المحا�ضرة الأولى: 

شهر النهضة الروحية

ت�ضدير: 

قال اهلل تعالى: چ مئ ىئ يئ 

حت  جت   يب  ىب  مب  خب  حب  جب  
.

خت مت ىت يت جثچ)))

)1)  �سورة النجم، الآيات: 39 ـ 41.

الهدف: 

بيللان بع�س العقبات التي تمنللع الن�سان من ال�ستفادة في 

�سهر رم�سان والحّث على الخال�س منها.
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مة: مقدَّ

اإّن الإ�سالم يحثُّ الإن�سان على اغتنام عمره وانتهاز الفر�س 

التي يتيحها اهلل تعالى في العمر، بل ي�سجع على اأن ل تتوقف 

 والتكامل، 
ّ
قدما الإن�سان عللن ال�سعي وال�سير في طريق ال�سمو

بللل يلفتنا القللراآن الكريللم اإلى كللون الجمود وعللدم العمل 

 هو بعينلله تراجع، وهذا مللا تو�سحه �سورة الع�سللر التي تقول: 

دًة �سبللل تالقللي الخ�سللران  ٻ ٻ ٻ پچ محللدِّ چ  

ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   پ  پ  چ  بالقللول: 

للة ال�سريفة مللا يوؤكد   كمللا جللاء فللي ال�سنَّ
ٺ ٺ   چ)))

م�سمللون �سورة الع�سر اإذ جللاء الحديث ال�سريف ليقول: »من 

.
(2(

ت�ساوى يوماه فهو مغبون«

فالإ�سللالم يحّثنللا ويحّفزنا علللى موا�سلة التقللدم والتطور، 

ر الإيجابي باتجاه الأف�سل والأح�سن 
ُّ
وال�سعي الدائم اإلى التغي

والأكمللل، ويعتبر القللراآن الكريم اأّن م�سيللرة التكامل مكتوبة 

علللى الإن�سان مع الجهد والتعب والكد حتى يلقى اهلل تعالى: 

)1)  �سورة الع�سر، الآية: 3.

)2)  اأعيان ال�سيعة، 
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.
چ ڦ  ڄ ڄ ڄ    ڄ ڃ ڃ    ڃ چ)))

فعلى الإن�سللان اأن يعلم اأّن تكامله منللوط بالجدِّ والإجتهاد 

وعدم التواني وال�سعف وعللدم التراخي، على اأن يكون �سيره 

ه في �سوء ما ر�سمته له يد العناية الإلهية من 
ِّ
باتجاه كماله ورقي

اأهللداف واأدوار ووظائف، تعود نتيجتهللا وثمرتها على الإن�سان 

 الأوفى.
َ
نف�سه في عاجل الدنيا والآجل حيث ُيجزاه الجزاء

ومللن الفر�س التي اأتاحها المولى تعالى لالإن�سان لت�ساعف 

رت يد العناية  ه �سهر رم�سان حيث قللدَّ
ِّ
�سيللره نحو كماللله ورقي

ى فيه الإن�سللان �سحنًة ملكوتية  الإلهيللة اأن تجعله مو�سمللاً يتلقَّ

داعمة لم�سيرتلله من حيث َت�ساُعُف الآثار المترتبة على �سعيه 

وعمله، تنقله بخطوات عمالقة من الح�سي�س اإلى قمم الكمال 

الإن�ساني.

عقبات في طريق التكامل:

علللى الإن�سان الموؤمن خ�سو�سللاً اأن يلتفت اإلى اأنه رغم اأّن 

اهلل اأعاننللا في �سهر رم�سان لنتزود منلله لالآخرة ما ينجينا ومن 

)1)  �سورة الإن�سقاق، الآية: 6.
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منازل القرب منه والأمن يدنينا؛ وبالرغم من ت�سفيد ال�سياطين 

وغّلهللا وحب�سها عن الو�سو�سة في ال�سدور، اإل اأّن الواقع ي�سهد 

اأنه ثمة عقبات تعتر�للس طريق الإن�سان نحو الكمال المن�سود، 

وتعوق خطاه فللي م�سالك التقدم والتطور، بللل تعرقل م�سيره 

وربما ت�سلللُّ حركته ول اإخاُل اأننا نحتاج اإلى كثير جهد وتاأمل 

لنرى ذلك في واقعنا وحياتنا.

 الأمرا�للس الموهنة لعزمنللا، والمعوقة لخطونا 
ُّ
فما هللي اأهم

وكيف يمكن عالجها؟

وعلى �سبيللل الإخت�سار نعر�س لبع�س هللذه العقبات فيما 

يلي:

) ل الإ�ست�سالم للياأ�س:

ن، 
ُّ

ر والتح�س
ُّ
بمعنللى اأن يفقد الإن�سان الأمللل باإمكانية التغي

في�سعللر باأنلله مقهور اأمللام �سعف اإرادتلله، وعيللوب نف�سه، وما 

يواجهلله من عقبات وم�ساقَّ في م�سيره نحو التكامل؛ ذلك اأنه 

مللن الطبيعي ولكون الإن�سان في ظرف هللو الدنيا وما يجاهده 

هو النف�للس وميولهللا وال�سياطين وو�سو�ساتهللا اأن يكون �سالح 
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ال�سيطان الأفعللل هو تيئي�س الإن�سان مللن اإمكانية النجاح في 

تربية وتزكية النف�س، و�سالحه في ذلك اأمران ميل النف�س اإلى 

دت عليلله، وكذلك الآلم والم�ساعب 
َّ
الراحللة واأن�سها بما تعو

قاً 
َّ
التي ي�سادفها الإن�سان في طريق تكامله والتي اأخبرنا اهلل م�سب

.
عنها بقوله: چڦ  ڄ ڄ ڄ    ڄ ڃ ڃ    ڃ  چ)))

وهذا مللن الإعداد النف�سللي لالإن�سان باخبللاره عن �سعوبة 

الولللوج اإلى ميدان التغيير على اأنه ثمة م�ساعدات اأخرى منها 

غللّل ال�سياطين في ال�سهر ال�سريف، اأ�سللف اإلى الترغيب فيه 

خ�سو�سللاً في �سهر رم�سان من خالل م�ساعفة  الأجر فيه، »اإّن 

�سهر رم�سان �سهر عظيم ي�ساعف اهلل فيه الح�سنات، ويمحو فيه 

.
(2(

ال�سيئات ويرفع فيه الدرجات«

وثانيللاً: من خالل ت�سهيل وتهوين م�ساقِّ العبادة وخ�سو�ساً 

ال�سللوم فللي �سهر رم�سللان حيث قال عللن مدة ال�سللوم اإنها: 

ة وال�سعوبة   ليلتفللت من يللرى الم�سقَّ
چ ڄ ڄڄ چ)3)

)1)  �سورة الإن�سقاق، الآية: 6.

)2)  الأمالي، �ص109.

)3)  �سورة البقرة، الآية: 184.
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في عبادات ال�سهر ال�سريللف اأن عليه اأن يذهب للمقاي�سة بين 

للِر المدة من جهة وعظيم  هذه الم�سللاقِّ وال�سعوبات وبين ِق�سَ

الأثللر والجوائز المترتبللة عليه، فالإلتفات اإلى هللذه المقاي�سة 

ن الم�ساقَّ وال�سعوبللات ويوجد دافعاً للعمللل، ف�ساًل عن 
ِّ
يهللو

 الإن�سان من الياأ�س 
ُ

اأّن م�ساعفللة اآثار الأعمال ونتائجها ُتخللِرج

ط به واقترفه من اآثام، 
َّ
فللي اإمكان تدارك التق�سير ومعالجة ما فر

ل الإن�سان فيلله �سكَّ اأمان من عواقب  فيغللدو ال�سهر باباً يح�سِّ

ما اأ�سلللف من اآثام لكونه �سهر التوبة، ولكونه تدريباً على تقوية 

للر ال�سعور لدى الإن�سللان باإمكانية  الإرادة. ف�سهللر رم�سللان يوفِّ

للة للعمل فال يتراجع اأمام عقبات وم�ساقِّ 
َّ
التغيير وي�سحذ الهم

ر.
ُّ
م والتطو طريق التقدُّ

2 ل الغرور:

اإّن الإن�سان قد يكون متخلفللاً وفي زمرة المتخلفين، ويبقى 

كذلللك ردحاً طوياًل من الزمللن ماأخوذاً بكل ما يلقيه في ُجبِّ 

ل قللواه العاقلة عللن روؤية حقيقة  عمللي ب�سيرته ويعطِّ
ُ
الغفلللة وي

واقعه، بللل قد يح�سب نف�سلله في الطريللق ال�سحيح فال يفكر 
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ب م�سيرته في حياته. وقد اأو�سح الإمام علي بن اأبي 
ِّ
بللاأن ي�سو

 
ُ
ْكر

ُ
طالب Q بع�س هذه الآفات والأمرا�س حيث قال: »�س

.
(((

كر الخمور«
ُ

الغفلة والغرور  اأبعد اإفاقًة من �س

ذلللك اأّن المغرور اإن�سان يتجمد على مللا هو عليه من حال 

وواقع فال ي�سعى لالإ�سالح اإن كان على خطاأ ول لالإ�ستزادة اإن 

كان على الجادة، ولذا فهو حقيقة وواقعاً فقير م�سكين  كما جاء 

.
(2(

عن الإمام ال�سادق Q: »المغرو في الدنيا م�سكين«

غ له جموده 
ِّ
فالغرور مر�س خطير ي�سلُّ طاقات الإن�سان وي�سو

وتاأخللره ويغلق اأمام ب�سيرته نوافذ الإ�سللراف على اآفاق التطور 

والتقللدم والتغيير، فالغرور يقتل ال�سعور بالحاجة اإلى التح�سن 

والتطور.

ولللذا نرى اأّن الإ�سالم جاء ليحثَّ على اغتنام فر�سة ال�سهر 

ال�سريللف اإذ يفر�للس علللى الم�سلم �سلوكيللات تخرجه عن ما 

تعللوده فللي حياته في غيره من ال�سهور، كمللا يحّث على اأن ل 

يقت�سر هللذا التغيير على الإم�ساك عن الطعللام وال�سراب، بل 

)1)  ميزان الحكمة، للري�سهري، ج2، �ص1222.

)2)  بحار الأنوار، ج69، �ص319.
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جاءت خطبللة  الر�سول الأكرم P لتقول للم�سلمين اإّن على 

الم�سلللم اأن ي�سع خطللة وخريطة وير�سم برنامجللاً لي�ستفيد من 

�سهر رم�سان وبينت الكثير من خطوات ومراحل هذا البرنامج، 

العبادية، والإجتماعية، والمعرفية.

ر السلبي: خاتمة: حذاِر من التغيُّ

ومللن الأمرا�للس التللي نجدها فللي زماننا الحا�سللر هو هذا 

الإنحراف الممنهج في التعامللل مع �سهر نزول الوحي، و�سهر 

ليالللي القدر، وربيع العبادة ليغدو �سهللر الك�سل، و�سهر النوم، 

و�سهللر الم�سل�سالت والحفالت حفالت الطللرب والرق�س... 

والإختللالط ال�سلبللي... ول اأقلها من كونه عنللد البع�س �سهر 

�سهللوة البطن بالتفنن باألوان الطعللام والماأكل والم�سرب وغير 

ذلك مما ل تت�سع له ال�سفحات هذه.

فبللدل اأن يكون �سهر رم�سللان �سهر النهو�للس والثورة على 

الواقع المنحرف يغدو �سهراً للثورة �سد التغيير الإيجابي، �سهراً 

ي�سير فيه الإن�سان عك�س طريق التكامل والرقي؛ فالإ�سالم يريد 

�سهر رم�سان �سهراً ينت�سر فيه الإن�سان لبعده الملكوتي وجنبته 
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الروحية فيما البع�س يجعله �سهراً لالإنغما�س في وهاد البهيمية 

والحيوانية والمادية؛ ولعلَّه لذلك َلَفَت اهلل اإلى منا�سبة ال�سوم 

.
بكونه: چ ڳ  ڳ ڱ ڱ ڱ ڱچ)))

والروايللات ذكرت اأنه فيه اأنزلت الكتب ال�سماوية الأخرى، 

الق�سللد منه لفت نظر النا�للس والم�سلمين خا�سة اإلى مالءمته 

للبعللد الروحللي وهو الفتللرة المنا�سبة ليقوم الإن�سللان بالعناية 

ببعللده الروحي بعد اأن انكبَّ طيلة اأحد ع�سر �سهراً على البعد 

الحيوانللي، فللي الأغلب فهو �سهللر اختاره اهلل لإنللزال رحمته 

وجعله ربيعاً للعبللادة ومو�سماً للقرب منه، وهللو �سهر ال�سياحة 

بالروح وعلى دابة الج�سد في ميادين القرب منه تعالى.

)1)  �سورة البقرة، الآية: 185.
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المحا�ضرة الثانية

P ظهير الرسول O خديجة

ت�ضدير:

»يا محمللد! اإقراأ علللى خديجة من 

ها ال�سالم، فقللال النبي P لها: يا 
ّ
رب

خديجة! هللذا جبرئيل يقرئك ال�سالم 

من ربللك فقالت: اهلل هو ال�سالم ومنه 

(((

ال�سالم وعلى جبرئيل ال�سالم«

)1)  الإ�ستيعان، ج2، �ص719.

الهدف:

بيان الدور الكبير التي قامت به ال�سيدة خديجة O في 

.Pن�سرة الر�سالة والر�سول
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مة: مقدَّ

اإّن مللن يطلع على حيللاة النبي الأعظم P يللرى اأّن اهلل 

 O تعالى فللي األطافه به وتدبيره له قللد اختار له خديجة

بعناية ربانية لتكون هذه المراأة زوجة بارة وفية مخل�سة، تعينه 

علللى اأمره وت�ساركه في هملله وتخفف عنه ما يعانيه، وكذلك 

 O لتكللون اأمللاً ل�سيللدة ن�سللاء العالمين فاطمللة الزهراء

وعبرهللا لتكون جدة لالأئمللة الميامين وال�سللادة المنتجبين 

من ذرية �سيللد الو�سيين علللي Q فخديجة بنت خويلد 

بللن اأ�سد من الن�ساء اللواتي ظهللرت ف�سائلهن قبل الإ�سالم 

باأحللد بعيد فهللي �سريفة قري�س، كان اأهللل الجاهلية يلقبونها 

دات على دين  بالطاهرة؛ ولقد كانت في الجاهلية من الموحِّ

الحنيفيللة وعلى ملة اإبراهيم الخليل Q وترجع في ن�سبها 

 P اإلى عين ال�ساللللة التي منها ينحدر ن�سب النبي محمد

فهي والنبي محمد يلتقيان فللي ن�سبهما بالجد الراجع للنبي 

 بن كالب.
ّ

وهو ُق�سي

ظهير الر�سالة والر�سول P: وقد تجلى ذلك في اأمور منها:
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:P ل ظهر اإيمانها به وبر�سالته (

 الر�سالت واأكملها، الر�سالة 
ّ
ا ُبِعَث الر�سول الأكرم باأتللم

َّ
لم

الخاتمللة كان من التدبير الإلهي له P اأن وفَّق له �سخ�سيتين 

نموذجيتين تتميزان بال�سللدق والإخال�س فكان اأول ظهيرين 

لالإ�سالم والنبي P علي بن اأبي طالب Q وخديجة بنت 

خويلد O زوجه، فعلي Q اأول من اآمن به من الرجال، 

وخديجللة O اأول من اآمن به مللن الن�ساء؛ وهي حتى قبل 

البعثللة كانت ت�سدقه ويمكن لنا اأن نجللزم اأنها كانت موؤمنة به 

وبمقاملله وتنتظر معه ما ينتظره من نزول الوحي والبعثة من اهلل 

تعالللى، وتفا�سيللل اإ�سالمها كتفا�سيللل اإ�سالم علي Q ل 

يظهر مللن الكثير منها اأنها فوجئت ب�سلليء ل تتوقعه ولم تكن 

ترجوه؛ ولذا فاإنه ثمة روايات لعلَّها من المو�سوعات تحاول اأن 

تجعل ذلك ناتجاً من اإخبارات بع�س اأحبار اليهود اأو من يمتُّ 

لها بقرابة كورقة بن نوفل وغيره. ولعل بع�س ذلك �سببه ح�سد 

بع�س اأزواج النبيP لها على مقامها عند اهلل وعند ر�سوله.

للا ُيللروى اأّن ن�سللاء قري�للس اجتمعن في عيد، فللاإذا هنَّ 
ّ
ومم
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، فاأيكنَّ ا�ستطاعت 
ّ

بيهودّي يقول: َليو�سك اأن ُيبعث فيكنَّ نبي

َنُه بالح�سباء) 
ْ
َنُه )رَمي

ْ
ب اأن تكللون له اأر�ساً يطوؤها فلتفعللل. فَح�سَ

.
(((

 ذلك القول في قلب خديجة
َّ
وقر

وهللذا ل يعنللي اأن اأمثللال  هللذه الروايات لي�سللت �سحيحة 

بالمطلق، بل اإّن الت�سكيك في كونها على زواج خديجة بل طلبها 

منه اأن يتزوجها وعلة اإيمانها به؛ فكل الروايات ل تولد خلقاً كريماً 

كخلقهللا ول وفاًء وت�سحية كوفائها وت�سحياتها ول ت�سديقاً يتجلى 

طاعللة بل ذوباناً منها في النبيP و�سخ�سه ودعوته كما نرى في 

ِر بع�س ن�ساء 
َ
خديجللةO ومن ي�سكك في قولنا فلينظر في �ِسي

.P الأنبياء، بل لينظر وليتاأمل في �سيرة بع�س ن�سائه

:P 2 ل احترامها للنبي وتعظيمه

لقللد اأكد جملللة من اأ�سحللاب ال�سيللر وكذلللك مجموعة 

من الموؤرخين فللي نقلهم لبع�س تفا�سيللل حياة النبيP مع 

خديجللة O و�سيرتها معلله، اأّن خديجة O تمتاز بذلك 

التعظيللم للنبي P والإحتللرام والتبجيل، بل مللن التقدي�س 

)1)  مناقب اآل اأبي طالب )لبن �سهر اآ�سوب(، 29/1 و30.
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قبللل بعثته ال�سريفة ف�ساًل عمللا بعد المبعث، ولذا لم يكن بين 

مبعثه P وبيللن اإيمانها بما جاء به وت�سديقهللا بنبوته ور�سالته 

اإل ما ا�ستغرقه قطع النبي P للم�سافة بين غار حراء والمنزل، 

فلم يكد النبللي P ُيْطلع  خديجة على ما ح�سل له من وحي 

قت وا�ستب�سرت، ومن مظاهر �سدة تقدي�سها له  حتى اآمنت و�سدَّ

P اأنها على فرا�س الموت اأو�ست ابنتها فاطمة O بو�سية 

.P بعيد وفاتها وهي اأن يكفنها بقمي�سه P تو�سلها اإلى اأبيها

ل الم�سوؤوليات والمعاناة:
ُّ
3 ل الم�ساركة في تحم

لللم تكتف ال�سيدة خديجة بنت خويلد O بمجد كونها 

�سبقللت غيرها اإلى الإ�سالم والإيمللان، بل نه�ست اإلى جانب 

النبي P داعمة وم�ساندة له، والم�سهور بين النا�س اأنها دعمته 

بمالهللا واأنفقللت اأموالها الطائلة حتى ذكر الزهللري اأنها اأنفقت 

؛ بل بعثت من 
(((

علللى ر�سول اهلل P اأربعين األفاً واأربعين األفاً

يعلن اأنها وهبت لزوجها P نف�سها واأموالها وعبيدها وجميع ما 

تملكه بيمينها اإجالًل له واإعظاماً لمقامه و�سرفه.

)1)  تذكرة خوا�ص الأمة )�سبط بن الجوزي(، 314.
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 .
(((

وقال ابن اإ�سحاق كانت خديجة وزيرة �سدق في الإ�سالم

ويظهللر من عبارته اأنها كانت ذات راأي وتوؤدي مهامَّ غير م�ساألة 

الإنفللاق المالي؛ وهذا ما يدل عليلله كونها ذات راأي وحكمة، 

ا يلفت اإلى ذلك ما و�سفها به بع�س اأهل التراجم:
َّ
ومم

فالذهبي في ف�سائلها: »... وكانت عاقلة جليلة، ديِّنة م�سونة 

كريمللة، وكان النبي P يثني عليها ويعظمها بحيث اإّن عائ�سة 

.
(2(

كانت تقول ما عزت من امراأة ما عزت من خديجة...«

وجللاء في ال�سيللرة النبوية لبن ه�سللام: »... كانت خديجة 

.
(3(

امراأة حازمة �سريفة لبيبة مع ما اأراد اهلل بها من كرامته...«

وهذا يدل على اأن دورها كان اأبعد من المعا�سدة والمعاونة 

 لحقها 
ٌ

 النظر علللى هذا الأمر فيه بخ�س
ُ
ر

ْ
والدعللم المالي، وَق�س

وحطٌّ من قدرها.

 P اأ�سللف اإلللى ما ُذكللر فاإنها اأي�سللاً �ساركت ر�سللول اهلل

والموؤمنيللن الأوائللل ما عانللوه خ�سو�ساً في �سنللوات الِمحنة 

)1)  اأ�سد الغابة، ج5، �ص439.

)2)  الذهبي )�سير اأعالم البنالء(، ج5، �ص81.

)3)  ال�سيرة النبوية، ج1، �ص200.
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ته من اأذى قري�س ل  والح�سار، ف�سبرت واحت�سبت على ما تلقَّ

�سيما هجران ن�سائها لها، وقد �ساركته P الآمه واأحزانه واآزرته 

فللي ال�سدائد حتى ظهر ذلك في اأبرز تجلياته اأثناء الح�سار في 

�ِسعب اأبي طالب حيث كانللت ت�ستري من الطعام والحاجات 

ال�سرورية باأ�سعاف اأثمانها لتقدمها للم�سلمين الجياع...

 ال ُيطمس:
ٌ

فضل

وحتللى ل يبخ�س النا�س حقَّ خديجة O ويبدو ف�سلها، 

وتظهللر اأياديها، فقد �سللاء اهلل اأن يحفظ ف�سلهللا وينت�سر ف�سلها 

بمجموعة من ال�سور، فمنها:

) ل اهلل ي�سلِّم عليها:

في بع�س الروايات اأّن جبرئيل Q قال:

»يللا محمللد! اإقللراأ على خديجللة من ربِّهللا ال�سللالم، فقال 

النبللي  P لها: يا خديجة! هللذا جبرئيل يقرئك ال�سالم من 

ربللك فقالت: اهلل هللو ال�سالم ومنلله ال�سالم وعلللى جبرئيل 

.
(((

ال�سالم«

)1)  الإ�ستيعان، ج2، �ص719.
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2 ل النبي ل ين�سى ف�سلها:

يللروي ابن عبد البر وابللن الأثير عن عائ�سللة بنت اأبي بكر 

قولهللا: »كان ر�سللول اهلل P ل يكاد يخرج مللن البيت حتى 

يذكر خديجة فيح�سن الثناء عليها...«.

3 ل علماء الأمة يثنون عليها:

للا يقوله الذهبي: من 
ّ
وقد �سبللق اأن ذكرنا بع�س ذلك، ومم

كرامتهللا على النبي P اأنها لم يتللزوج امراأة قبلها، وجاء منها 

َجَد 
َ
عللدة اأولد، ولم يتزوج امراأة قطُّ اإلى اأن ق�سللت نحبها، َفو

.
(((

 القربى«
َ
)اأي حزن) لفقدها فاإنها كانت ِنعم

وقال ال�سيد عبد الح�سين �سرف الدين )ر�س):

يقُة هللذه الأمة، واأولها اإيماناً وت�سديقاً بكتابه، وموا�ساة  دِّ »�سِ

لر�سللول اهلل P )من الن�ساء) انفردت به خم�ساً وع�سرين �سنة 

لللم ت�ساركها فيه امللراأة ثانية، ولو بقيت مللا �ساركتها فيه اأخرى 

.
(2(

وكانت �سريكته في محنته طيلة اأيامها معه«

)1)  �سير اأعالم النبالء للذهبي، ج2، �ص81.

)2)  عقيلة الوحي لل�سيد �سرف الدين المو�سوي، �ص20.
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خاتمة: تكريم الرحيل:

من كرامللات ال�سيللدة خديجة الكبللرى O اأنها بقيت 

علللى وفائها للنبيP وللدين الحنيف مللع كل ما كابدته من 

معانللاة وم�ساّق اإلى اأن كانت رحلتها عن هذا العالم بعد نزولها 

والها�سميين مللن ح�سار �سعب اأبي طالب في العا�سر من �سهر 

رم�سللان مللن ال�سنللة العا�سرة للبعثللة ومن مظاهللر كرامتها اأن 

الر�سول P قد نزل في قبرها، واأن كفنها كان هدية اإلهية اأنزلها 

مللع جبرئيل؛ ومما يكفيها في تلك اللحظللات اأنها ا�ستمطرت 

ى عللام رحيلها مع اأبي 
َّ
دمللوع النبي الأعظللم P فبكاها و�سم

طالب عام الحزن، فال�سالم عليها ما دامت ال�سموات والأر�س 

واإلى اأن يبعث اهلل الخلق اأجمعين.

 العالمين
ِّ

والحمد هلل رب
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المحا�ضرة الثالثة

المظلومية المتوارثة

ت�ضدير:

الإمللام  عللن  ب�سيللر  اأبللي  عللن   

الباقر  Q اأنه قال: »مات اأبو طالب 

.
(((

لب م�سلماً موؤمناً« بن عبد المطَّ

)1)  الغدير، ج7، �ص390.

الهدف:

 بيللان مظلومية اأبي طالب )ر�س) وحقيقللة اإيمانه، واأهداف 

النيل منه )ر�س).
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مة: مقدَّ

اإّن من يّطلع على تاريخ الم�سلمين، وبالخ�سو�س على �سيرة 

وحياة الإمللام علي Q و�سواء في حياتلله اأو ما ح�سل بعد 

�سهادتلله، ل �سك �سيرى تلللك المظلومية التللي لحقت بهذه 

Q بطل 
ّ

ال�سخ�سيللة المباركللة وال�سريفللة وال�ساميللة، علي

لله الأكبر، الذي ملئت كتب 
ُّ
ه الأول بل فدائي

ُّ
الإ�سللالم وفدائي

َن 
ُ
Q هذا لما َجب

ّ
الحديللث والتاريخ بمناقبه ومواقفلله، علي

الرجال عن منازلته في �سوح النزال والقتال وفي ميادين العلم 

والتقللى، �ُسنَّت علللى �سخ�سه ومقاملله ومناقبلله وتراثه غارات 

الأل�سن والأقللالم يدفعها الح�سد، حتللى اإّن القوم و�سلوا في 

حربهم عليه Q اإلللى النيل من اأبيه اأبي طالب �سيد قري�س 

ها ادعاوؤهم اأنه مات على الكفر  وموؤمنها و�سيللد البطحاء. واأ�سدُّ

واخترعوا لذلك اأحاديث ون�سبوا نزول اآيات من القراآن الكريم 

علللى قلب النبي P في كفره )ر�سوان اهلل عليه) بل في بقائه 

على الكفر وعدم تاأثره بالهداية المحمدية.
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:Q ومنها قوله

األللللم تللعلللللمللوا اأّنلللللا وجلللدنلللا مللحللمللداً

الُكْتِب اأوِل  فللي  ُخللطَّ  كمو�سى  ر�للسللوًل 

وعللن ما تنبئ عنه ا�سعار اأبي طالب من اإيمانه يقول العالمة 

ابن �سهر اآ�سوب المازندراني في كتابه مت�سابه القراآن عند قوله 

.
تعالى: چ چ چ چ چڇ چ)))

»اإن اأ�سعار اأبي طالب الدالة على اإيمان تزيد على ثالثة اآلف 

.
(2(

بيت يكا�سف فيها من يكا�سف النبي P وي�سحح نبوته«

يقللول ابن اأبللي الحديد: »فللكل هذه الأ�سعللار قد جاءت 

مجيء التواتر، لأنه اإن لم يكن اآحادها متواترة فمجموعها يدلُّ 

.
(3(

»P على اأمر واحد م�سترك وهو ت�سديق محمد

2 ل مواقفه وت�سحياته:

ُة منا�سرة اأبي طالللب Q لر�سول  من غيللر الخفي �سللدَّ

ِلللِه فللي �سبيللل ذلللك الم�سللاقَّ والم�ساعللب 
ُّ
اهلل  P وتحم

)1)  �سورة الحج، الآية: 40.

)2)  اإيمان اأبي طالب، الأميني، �ص18.

)3)  الغدير، الأميني، ج7، �ص340.
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والآلم، فقد �سحى بمكانته وزعامته ووجاهته في قري�س حتى 

ى 
َّ
للِب الم�سم

ْ
ع تجراأت علللى ح�ساره مللع الها�سميين في ال�سِّ

 P افتقد ر�سول اهلل Q با�سملله. ومن تلك المواقف اأنلله

ذات يللوم فا�ستدعى فتيان بنللي ها�سم وبني عبد المطلب واأمر 

اأن ياأخللذ كلٌّ منهم في يده حديدًة اأو �سيفاً، ثم يقف عند اأحد 

زعماء قري�س، فاإن رجع اأبو طالب ومعه ر�سول اهلل P فاإنَّ الأمر 

 اإلى �سرب رجل 
ّ

علللى خير، واإن رجع وحده، بادر كلُّ ها�سمي

قري�سي.

وال�سللوؤال الب�سيط الذي يتبادر اإلللى اأي اإن�سان عندما يرى 

كلَّ مللا فعللله اأبو طالب لحفللظ النبي P وحمايتلله ول�سمان 

�سالمته وما كابده جراء ذلك من معاناة وم�ساق:

لماذا لم يكن مرفوقاً ولو بجملة لوٍم وعتاب لإبن اأخيه طالما 

اأنه ل يوافقلله على دينه ودعوته؟ هللذا اإذا تجاوزنا القول اإنه لو 

كان كافللراً فلماذا يتحمل كل ذلللك؟ بل على العك�س فاإن اأبا 

طالب كان ي�سجع النبي P على الإقدام في بّث دعوته واعداً 

له بالن�سرة والموؤازرة والحماية. فمن ذلك قوله �سعراً:
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بجمعهم اإللليللك  للُلللوا  َيلل�للسِ لللن  »واهلِل 

دفلليللَنللا اللللللراِب  للللَد يف  و�للللسَّ
ُ
اأ حللتللى 

غ�سا�سٌة عليك  مللا  بللاأمللِرَك  فللا�للسللدع 

 مللنللك علليللونللاً
ّ
وابلل�للسللر بللللذاك وقللللر

نا�سحي اأنلللك  وعلللللمللُت  وَدَعلللْوَتلللنلللي 

ولللقللد دعلللللوَت وكلللنلللَت ثلللمَّ اأملليللنللاً

ولللقللد علللللمللُت بلللللاأنَّ ديللللَن حمللمللٍد

ملللن خللللِر اأديلللللللاِن الللللريللللِة ديللَنللا

بللل اإّن اأبا طالللب Q منذ اأوائللل البعثة اآمن بلله اإيمان 

الموعللود به، المنتظر له، ولقد روي اأنه فللي بداية الدعوة فاتح 

ه العبا�س باظهار الأمللر، فاقترح عليه العبا�س اأن 
ّ
النبلليP عم

ياأتيا اأبا طالب ويخبللراه، فلما �سمع اأبو طالب ذلك قال لر�سول 

اهلل P: »اخللرج ابن اأبللي، فاإنك الرفيع كعبللاً، والمنيع حزباً 

والأعلى اأبا... ولقد كان اأبللي يقراأ الكتاب جميعاً، ولقد قال: 

ْلبي لنبياً لوددُت اأني اأدركُت ذلك الزماَن فاآمنُت به،  اإّن ِمْن �سُ

.
(((

ْن اأدرَكُه من ُوَلدي فليوؤمن به«
َ
فم

)1)  اإيمان اأبي طالب، ال�سيخ الأميني، �ص



251

3 ل عدم ت�سنيع الأعداء:

لقللد ابُتلي الإمام علي Q بعللداوات كثيرة ل �سيما في 

فترة حكومته Q ومن هوؤلء وعلى راأ�سهم معاوية وبنو اأمية 

وحزبهم وكذلك الزبيريون ومن كان لهم عوناً وحلفاً؛ فلم ينقل 

 Q  لنا اأهل ال�سير اأّن هوؤلء في مواجهتهم وعداوتهم لعلي

كانللوا ي�سّنعون عليلله بكفر اأبيه اأبللي طالب وهللم الذين كانوا 

اأحر�للس �سيء على الإنتقا�س منلله Q ومحاولة النيل منه 

ومللن قدا�سته؛ ولذا نللرى عالماً ك�سبط ابللن الجوزي ي�ستدل 

 Q على اإيمان اأبي طالب)ر�س) باأنه لو كان اأبو الإمام علي

كافراً لكان �سنع عليه معاوية وحزبه، والزبيريون واأعوانهم و�سائر 

اأعدائلله Q مع اأنه Q كان يذمهم ويللزري عليهم بكفر 

.
(((

الآباء والأمهات ورذالة الن�سب

منهللا ما كتبه اأمير الموؤمنين Q لمعاوية في ر�سالة طويلة 

منها: »لي�س اأمية كها�سم ول حرب كعبد المطلب ول اأبو �سفيان 

.
(2(

كاأبي طالب، ول المهاجر كالطليق ول ال�سريح كالل�سيق«

)1)  راجع اأبو طالب موؤمن قري�ص )ط �سنة 1398هـ)، �ص272 و273 عن تذكرة الخوا�ص.

)2)  الإمامة وال�سيا�سة، ج1، �ص118، والغدير، ج3، �ص254.
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خاتمة:

بعد كل ما تقدم ل بد من القول اإنه اإن اأردنا اأن نكون من�سفين 

فعلينا اأن نحتكم في م�ساألة اإيمان اأبي طالب Q اإلى النبي 

واإلى اأهل البيت R فهم اأهل بيت النبوة وهم اأدرى بالذي 

فيلله، فمما جاء عنهم Q في اإيمللان اأبي طالب  Q اأّن 

اأبللا طالب من الأو�سياء، وكذلك اأّن نوره يطغى في يوم القيامة 

علللى كل نور ما عدا نللور النبي محمللد P والأئمة وال�سيدة 

.
(((

O فاطمة الزهراء

ف�ساًل عن اأن الأحاديث الدالة على اإيمان اأبي طالب)ر�س) 

الللواردة عن اأهل بيللت الع�سمة R اأكثر مللن اأن تح�سيها 

وتح�سرهللا هذه العجالة، وللتاأكيد على ذلك فاإّن بع�س العلماء 

عمللد اإلى جمع هذه الأحاديث في كتللب مفردة ولكننا نذكر 

البع�س منها فمنها:

 P  للنبي Q ل روي عن ابن عبا�س قال: قال الإمام علي (

 عقياًل! قللال: اإي واهلل اإني لأحبه حبين، حباً 
ُّ

»اإنللك لتحب

)1)  الغدير، ج7، �ص387.
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للله، وحباً لحّب اأبي طالب للله، واإّن ولده لمقتول في محبة 

.
(((

ولدك«

2 ل روي عنلله P: »اإّن اهلل عللزَّ وجلللَّ قللال للله علللى ل�سان 

جبرائيل: حرمت النار علللى �سلب اأنزلك، وبطٍن حملك، 

.
(2(

ٍر كفلك«
ْ
وِحج

ه، 
ّ
ا الِحُجر فعم

َّ
لب فعبد اهلل، واأّما البطللن فاآمنة، واأم اأّمللا ال�سُّ

َد بمعناه غير ذلك 
َ
ر
َ
يعني اأبا طالب Q وفاطمة بنت اأ�سد« و

مع اختالف ي�سير.

ومللن ال�سهللادات باإيمانه Q ذهاب مجموعللة من اأهل 

ال�سنة اإلى القول باإيمانه، بل القوا في ذلك الكتب والبحوث.

واأخيراً نقول اإّن البع�س اأراد اأن يوجه �سهامه الم�سمومة اإلى 

�سللدر علي Q فلم يجد غر�ساً يرميه بتلك ال�سهام غير اأبي 

طالب ر�سوان اهلل تعالى و�سالمه عليه.

)1)  البحار، ج22، �ص288.

)2)  اأ�سول الكافي، ج1، �ص371.
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المحا�ضرة الرابعة

Q من شذا ُخُلق الحسن

ت�ضدير:

 قللال ر�سللول اهلل P: »الح�سللن 

.
(((

دا �سباب اأهل الجنة«
ِّ
والح�سين �سي

)1)  الفوائد الطو�سية، �ص

الهدف:

 بيللان �سيٍء من اأخالق الإمام الح�سينQ والدعوة اإلى 

القتداء به.
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مة: مقدَّ

اإّن عالقللة بع�سنا بالأئمة R تقت�سر على معرفتهم معرفة 

للُق التاأثر العقلي  تاأريخيللة، ل ترقى اإلللى معرفتهم معرفللة ُتحقِّ

والقلبي، بحيث ت�سبح هذه المعرفة مقدمة مو�سلة اإلى محبتهم، 

والتاأثر بهم والإقتداء بهللم والإ�ستقامة على نهجهم، والإرتباط 

 P العاطفي بهم. فالمطلوب اأن نترقى بمعرفتنا باآل ر�سول اهلل

رهللم تطهيراً اإلى م�ستوى  الذيللن اأذهب اهلل عنهم الرج�س وطهَّ

الإن�سجام فللي ال�سكل والفعل والم�سامين لن�سبح في درجة: 

»�سيعتنا منا ُخلقللوا من فا�سل طينتنا يفرحون لفرحنا ويحزنون 

.
(((

لحزننا«

فبع�سنللا باقت�سللاره علللى الإطللالع التاأريخي يظلللم نف�سه 

بقي بين 
ُ
بحرمانهللا من بركات تلللك ال�سخ�سيات النورانيللة وي

 الجهل، 
ُ
النور وظلمات النف�س والعالم جدرانللاً اأ�سمُكها جدار

وهللم في وجودهم نور وكما جاء فللي الزيارة الجامعة »كالمكم 

نور«.

)1)  مفتاح ال�سعادة في �سرح نهج البالغة، ج4، �ص144.
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ُحدُّ من اإ�سراقة 
َ
 العالقة على الجانب التاأريخي ي

ُ
ر ْق�سُ

َ
فالذي ي

النور المحمدي في نواحي وجوده فال ت�سل اإلى عقله ول اإلى 

قلبه ول تنعك�س في �سلوكه.

وبهذا البيللان يت�سح اأّن من يجعل ُجلللَّ معرفته باآل ر�سول 

هم  �س حقَّ اهلل P معلبة في وعاء التاأريخ واأحداثه يكون قد بخَّ

ُهم... ومن اأ�سد المظلومين بهذه الظالمة الإمام الح�سن 
َ
وَظَلم

.Q المجتبى

ِن العالقة بللاآل بيت ر�سللول اهلل P اأن نجعل 
ْ

ولللذا فمللن ُح�س

المنا�سبللات الخا�سللة منا�سبة نتعللرف بها على اأبعللاد �سخ�سياتهم 

وبع�س اأخالقياتهم و�سلوكهم وليكون ذلك داعياً اإلى تعظيم مقامهم 

في النفو�س ثم اتباعهللم والإقتداء بهم. وتعاَل لن�ستعر�س �سيئاً من 

:Q مفردات من اأخالق و�سلوك الإمام الح�سن المجتبى

) ل يتعلم ويحمل العلم اإلى طالبيه:

مللن تفا�سيللل حياته اأنلله Q وقد كان عمللره ل يتجاوز 

ال�سنيللن ال�سبع، يزاود مجل�س جده ر�سللول اهلل P خ�سو�ساً 

في م�سجده ال�سريف، وي�سمع ما يقوله P ويخبر به مما يجيء 
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بلله الوحي فيحفظ ذلك كله؛ لياأتي اإلى بيت الإمامة العظمى، 

 Q ليلقى اأملله فيحدثها بما حفظه؛ وكللم كان الإمام علي

يده�للس لعلم فاطمة O بالتنزيللل في�ساألها عن ذلك فياأتيه 

جوابها Q: »من ولدك الح�سن«.

وُيللروى اأّن عليللاً Q تخّفى ذات يوم فللي الدار، فدخل 

الح�سللن Q بعدما �سمع الوحي، فاأراد اأن يلقيه اإليها، فاأرتج 

)اأي ا�سطرب) فعجبت اأمه من ذلك فقال Q: »ل َتعجبي 

 فخرج 
(((

يللا اأماه، قلَّ بيانللي وكلَّ ل�ساني، لعّل �سيللداً يرعاني«

الإمام علي  Q فقبّله.

د اأهل الجنة يتوا�سع:
ِّ
2 ل �سي

اإّن بع�للسّ النا�للس يتراأ�س وي�سود علللى مجموعة من النا�س 

بغ�للس النظللر عن �سرفهللم و�سعتهللم، فياأخذه الكبللر وين�سى 

داً لأ�سرف النا�للس وفي عالم ل 
ِّ
اأ�سللله، فيما كان الح�سللن �سي

يللزول وبالتالي ل تزول �سيادته للله وكان المخبر بذلك ر�سول 

اهلل P ال�سللادق الأمين حيث اأنباأ عن وحي اهلل »اأن الح�سن 

)1)  الأنوار البهية، �ص88.
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 Qوكان عند الح�سن 
(((

دا �سباب اأهل الجنة«
ِّ
والح�سين �سي

اأكثللر من �سبب لي�سمخ باأنفه ويترفع عللن النا�س فالَجدُّ والأب 

والأم ي�ساف ذلك اإلللى علمه وما حباه اهلل من عزة وهيبة ومع 

 ذات يوم على فقراء 
َّ
ى في توا�سعه اأنه Q مر

َ
ذلللك فاإنه ُيرو

جال�سيللن على الأر�س، يلتقطون ك�سيللرات من الخبز، فدعوه 

 Q وقالللوا: »هلم يا ابن ر�سللول اهلل وتغدَّ معنا، فنزل الإمام

وجل�س معهم وتناول �سيئاً مللن ك�سيراتهم، ثم دعاهم اإلى بيته 

فاأطعمهم وك�ساهم واأعطاهم ما اأغناهم«.

:Q 3 ل من اآيات ِحلمه

ُيللروى اأّن رجللاًل �ساميللاً كان ذات مللرة في المدينللة فراأى 

ه فللي قلبه واأعجب 
ّ
الح�سللن Q بجماله وهيبته فدخل حب

به ف�ساأل فقيل اإنه الح�سن بن علي بن اأبي طالبQ فخرج 

Q وولده 
ّ

من �سدره مللا تربى عليه من ُبغ�ٍس وحقللٍد لعلي

وقال: هذا بن اأبي تراب!

للاً و�ستمللاً علللى 
ّ
متعجبللاً، ثللم اأطلللق لل�سانلله العنللان �سب

)1)  اأعيان ال�سيعة، ج1، �ص580.
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الإمام  Q فلمللا فرغ ال�سامي من نوبة حقللده اأقبل الإمام 

الح�سن Q عليلله و�سحك فقال: اأيها ال�سيخ اأظنك غريباً، 

ولعلللك �سبهت، لو �ساألتنا اأعطيناك ولللو ا�ستر�سدتنا اأر�سدناك، 

ولو ا�ستحملتنا اأحملنللاك واإن كنت جائعاً اأ�سبعناك، واإن كنت 

عرياناً ك�سونللاك واإن كنت محتاجاً اأغنينللاك، واإن كنت طريداً 

اآويناك، واإن كانت لك حاجة ق�سيناها لك! فلو حركت رحلك 

اإلينا، وكنت �سيفنللا اإلى وقت ارتحالك، كان اأعود عليك لأن 

لنا مو�سعاً رحباً وجاهللاً عري�ساً، وماًل كثيراً. فلما �سمع الرجل 

ال�سامللي كالمه بكى ثم قللال: اأ�سهد اأنك خليفة اهلل في اأر�سه 

 وكنت اأنت واأبوك اأبغ�س 
چ ۇئ  ۆئ  ۆئ ۈئ ۈئچ)))

ل رحله اإليه وكان �سيفلله اإلى اأن ارتحل، 
َّ
؛ وحو

ّ
خلللق اهلل اإلي

.
(2(

»Q و�سار معتقداً لمحبتهم

) ل مقابلته للجميل:

اإّن من اأخالق الموؤمنين اأن يج�سدوا ما جاء منها في كتاب 

 
ّ
اهلل، ويترجمللوه في �سلوكهللم واأفعالهم؛ فاهلل عللزَّ وجلَّ قد اأقر

)1)  �سورة الأنعام، الآية: 124.

)2)  بحار الأنوار، ج، �ص43، �ص344.
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.
(((

قاعدة تقول: »وهل جزاء الإح�سان اإل الإح�سان«

بل ندب اإلى مللا هو اأف�سل من مقابلَه الح�سنة باأح�سن منها 

بل حتللى مقابلة الإ�سللاءة بالتجاوز عنها بل ردهللا بالإح�سان، 

 نف�س الإمام الح�سن Q ورفيع ورهافة 
ّ
وممللا ُيروى من �سمو

م�ساعللره الإن�سانيللة اأنه قد جاءتلله جارية فحيتلله بطاقة ريحان 

)لعلهللا باقللة ورد) فكان منه Q اأن رد هللذه التحية الرقيقة 

منهللا باأن بادرها قائللاًل: »اأنت حرة لوجه اهلل« فقيل له في ذلك 

بنللا اهلل تعالللى: چ ی جئ حئ        مئ   فقللال  Q: »اأدَّ

.
(3(

 وكان اأح�سن منها اعتاقها«
ىئ يئ جب  حبخبچ)2)

خاتمة: أعبد أهل زمانه

د الإمام الح�سن Q اأخالق 
ّ

انظللر فيما �سلف كيف ج�س

 واإذا 
(((

القللراآن، لي�سبح كما قيل في جللده »كان ُخُلُقه القراآن«

جنللا على عالقتلله بربه نجده في اأ�سمللى مراتب العبودية له  
َّ
عر

والخ�سيللة منه وقد �سهد له بع�س من عاي�سه اأنه كان اأعبد اأهل 

)1)  �سورة الرحمن، الآية: 60.

)2)  �سورة الن�ساء، الآية: 86.

)3)  مناقب اآل اأبي طالب، ج3، �ص183.

)4)  مراآة العقول، ج3، �ص236.
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 ما�سياً وربما م�سللى حافياً؛ وقيل اإنه 
َّ
 حج

َّ
زمانه؛ فللكان اإذا حج

 خم�ساً وع�سرين حّجللة ما�سياً والنجائب تقللاد بين يديه، 
ّ
حللج

وكان اإذا قام اإلى ال�سالة ترتعد فرائ�سه، وكان ل يقراأ من كتاب 

اهلل عزَّ وجلَّ چ ڭ ڭ ڭ چ اإل قال: لبيك الّلهم 

ل عالقتنا بالر�سول P واأهل 
ِّ
لبيللك، واأخيراً ما اأح�سن اأن نحو

ي نفو�سنا،  ي عقولنا ويزكِّ
ِّ
بيتلله R اإلى نمط من العالئق ينم

احة بعبيرها 
ّ
ح العالقات بيننا، لنجعل �سيرتهم ب�ساتين فو وي�سحِّ

 Q تمالأ وجودنا واأجواءنا بعطرها القد�سي. اأولي�س الح�سن

ريحانللة من رياحين ب�ستان النبللي محمد P ومن رو�س علي 

وفاطمة L؟!

 العالمين
ِّ

والحمد هلل رب
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المحا�ضرة الخام�ضة

الهدف: 

بيان اأهمية و�سية الإمام عليQ بالتقوى وكيف نح�سل 

َلَكة.
َ
على هذه الم

ت�ضدير: 

جللاء في و�سية الإمللام علي Q لولديه 

الح�سللن والح�سين Lمللا �سربه ابن ملجم 

)لعنه اهلل):

»اأو�سيكما بتقوى اهلل واأل تبغيا الدنيا واإن 

بغتكما ول ناأ�سفا على �سيء منها زوى عنكما، 

وقللول بالحق واعمللال لالأجر، وكونللا للظالم 

.
(((

خ�سماً وللمظلوم عوناً

)1)  نهج البالغة، �ص 421.

Q التقوى وصية اإلمام علي
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مة: مقدَّ

اإّن هذه الو�سية من اأنف�س و�سايا الإمام علي Q واأهمها 

لأنهللا جاءت في اأواخر عمره ال�سريللف وبعيد تلقيه �سربة ابن 

ملجم اللعين واليقين برحيله عن العالم ولذا فمن المقطوع به 

 Q اأنلله �سيجعل فيها ع�سارة الو�سايللا واأولها واأهمها؛ وهو

اإذ يبللداأ بالو�سية لولديه اإل اأنه يعود في�سمم الو�سايا ابتداء من 

قوله »اأو�سيكما وجميع ولدي واأهلي ومن بلغه كتابي« بما يلي 

هذه العبللارة، ولقد اأفردها فا�ساًل بين مقدمللة الو�سية وبين ما 

بعدها لنلتفت اإلى ذلك ونعتني به.

وحيللث اإننللا ل ن�ستطيللع التعر�س لكافللة الو�سايللا الواردة 

نقللف عند بع�سها علللى اأننا نوؤكد علللى اأّن الو�سية جاءت من 

جهللٍة �سديدَة التركيز والإن�سغللاط لكنها جاءت كذلك �ساملة 

لمختلف جوانب الحياة، ولكي ل نطيل ن�ستلُّ من هذه الو�سية 

ا اأو�سى به Q وهي التقوى:
َّ
مفردًة مم

) ل التقوى معناها وَمْن هم اأهُلها؟

اإن تقللوى اهلل و�سية اأولياء اهلل من ر�سللل واأنبياء واأئمة وهي 
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ر الإن�سللان وبتحرير اإرادته و�سطوات 
َّ
وبعبللارة اأخرى اأن يتحر

ال�سهوات ومللن يزينها. وياأتي في قمة الأمللور الم�ساعدة على 

تح�سيللل التقوى وزرعهللا وتنميتها �سوم �سهللر رم�سان اإذ قال 

تعالى:

ڤ  ڤ   ٹ    ٹ  ٹ  ٹ   ٿ  ٿ  چٿ 

.
ڤ ڤ ڦ  ڦ ڦ چ)))

كيف تحصل التقوى:

) ل الوعي:

اإّن جهل الإن�سللان بنف�سه، وبمحيطه، وبزمانلله واأهل زمانه؛ 

وجهله بالدين ومعالمه واأحكامه، وكذلك ال�سعف في الثقافة 

ب انحللراف الإن�سان بل 
ِّ
 الأمور التي ت�سب

ّ
الإ�سالمية من اأهللم

�سياعه؛ ونحن نرى ما فعلت و�سائل الإت�سال الحديثة بالب�سرية 

جمعاء ومللا تفعللله ب�سبابنا و�ساباتنللا ومجتمعاتنا؛ فللاإّن ال�سير 

الأعمللى بدون وعللي وب�سيللرة وراء كّل اأمر متطللور وحديث، 

والإ�سغاء اإلى كّل متحدث، والركون اإلى كّل خبر وكّل و�سيلة 

)1)  �سورة البقرة، الآية: 183.
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ن�سر لالأخبار، ته�سم اإرادة الإن�سان وتحرف �سلوكه وتلب�س عليه 

الأمللور؛ بل تربي فيه �سلوكيات وعادات؛ ول اأقّل من بناء اإلفة 

مات؛ فعلينللا اأن نتعلم اأحكام ديننا 
ّ
نف�سيللة وحالة اأن�س بالمحر

ونرفع م�ستللوى معرفتنا بعقيدتنللا لنح�سن اأنف�سنللا واأهلينا من 

ال�سموم التي يلقيها الأبال�سة في كّل و�سيلة متاحة لهم لين�سروا 

ال�ساللة وال�سيللاع والإنحراف؛ وقد جاء مللا يوؤكد على ذلك 

وي عن النبي الأكرم P: »تمام التقوى اأن تتعلم  ما 
ُ
مللن ما ر

.
(((

جهلت وتعمل بما علمت«

لذلللك  ينبغي لنا مجال�سة اأهل العلللم والتقوى ونعود عند 

كل �سبهللة اإلى مفكري الإ�سالم وعلمائلله ونرتاد مناهل العلم 

من كتب ومواقع على �سبكات التوا�سل موثوقة وماأمونة فهناك 

نجد ما يقينا ويحمينا من الأخطار؛ فعن ر�سول اهلل P: »لكل 

.
(2(

�سيء معدن ومعدن التقوى قلوب العارفين«

فاأهل الوعي والمعرفة والعلماء الربانيون هم المعين الذي منه 

ن�ستقي ما نتح�سن به من اآفات واأمرا�س اأهل الإنحراف والزيغ.

)1)  ميزان الحكمة، ج4، �ص3638.

)2)  الم�سدر نف�سه، ج4، �ص 3636.
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ى في اأجللواء ال�سالح ي�سبح تقيللاً ويكفينا 
ّ
لي�للس كل مللن ترب

�سواهد التاريخ وكذلك القراآن.

ل عن�سراً  اإل اأن مللا نلفت اإليه هللو اأّن المحيط ال�سالح ي�سكِّ

م�ساعللداً على �سلللوك طريق ال�سالح والتحّلللي بالتقوى بينما 

 الإن�سان 
َ
ل عن�سراً معوقاً يثبط ويثقل َخْطو المحيط الفا�سد ي�سكِّ

في طريق التقوى.

3 ل البناء الروحي والقيمي:

اإّن مللن اآثللار المنبت ال�سالللح والبيئللة ال�سالحللة والرفقة 

ال�سالحة تثبيت القيم الحقللة، اإذ ين�ساأ الإن�سان على تمجيدها 

ومللدح حامليهللا والمتحّليللن بها، فت�سللكل فللي الوعي وفي 

الالوعللي مطمحاً ت�سبو اإليه نفو�س النا�سئين في هذا المحيط. 

وهللذا معنى من معاني المنبللت الح�سن؛ لكن ثمللة اأمر اآخر 

وهللو اأن التقوى كقوة نف�سيللة واإرادة وعزيمة باطنية تحتاج اإلى 

مقويات ومغذيات تمدها باأ�سباب الر�سوخ في النف�س والإرتقاء 

في �سمللاء الإن�سانية لتزهر وتثمر عماًل و�سالحاً چ ۆئ ۆئ ۈئ           

ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ   ېئ      ېئ  ېئ  ۈئ 
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.
ی جئ حئ  ٱ ٻ ٻ           ٻ ٻ پپ چ)))

فمن يريد اأن يكون تقياً عليه اأن ل يتهاون في مّد هذه الملكة 

يها ويقويها من برامج روحية؛ كقراءة القراآن والتدبر فيه، 
ِّ
بما ينم

وقراءة الأدعية وال�سالة وخ�سو�ساً النوافل وب�سكل اآكد �سالة 

الليللل التي اأمر اهلل بها ر�سوله وجعلهللا مقوياً له لتحمل القول 

الثقيل في �سللورة المزمل: چٱ ٻ     ٻ ٻ  ٻ  پ  پ پ 

پ ڀ       ڀ     ڀ ڀ  ٺ ٺ    ٺ ٺ ٿ ٿ   ٿ ٿ ٹ ٹ 
.

ٹ ٹ  ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ   ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ چ)2)
ومن الم�ساعدات والمقويات الروحية للتقوى ومثبتاتها في 

النفو�س ال�سوم الواجب منه والم�ستحّب؛ وهذا ما نجده اإذا ما 

تفياأنللا قوله تعالللى: چ ٿ ٿ ٿ ٹ      ٹ ٹ 

.
ٹ   ڤ      ڤ ڤ ڤ ڦ  ڦ ڦ چ)3)

)1)  �سورة اإبراهيم، الآيتان: 24 ـ 25.

)2)  �سورة المزمل، الآيات: 1 ـ 6.

)3)  �سورة البقرة، الآية: 183.
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المحا�ضرة ال�ضاد�ضة

ليلة بعمر

ت�ضدير:

 قللال اهلل تعالى: چ ٱ ٻ ٻ ٻ 

.
ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ     چ)))

)1)  �سورة القدر، الآيتان: 1 ـ 2.

الهدف:

 بيان مقام ومنزلة ليلة القدر.
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رت ل تختلف 
ُ
اإّل اأّن الزمن من حيث وحداته �سُغرت اأو كب

عن بع�سهللا فال�ساعة هي ال�ساعة واليوم هللو اليوم وال�سنة هي 

ال�سنة والقرن هو القرن؛ اإّل اأّن الزمن قد يكت�سب قيمة واأهمية 

 لحدث ما؛ وياأخذ من الحدث وقعاً في النفو�س 
ً
اإذا كان وعللاء

مللن حيث التفللاوؤل والت�سللاوؤم ومن حيث القدا�سللة والبركة، 

ولكن لمللا كانت الحكمة الإلهية كا�سفة اأحياناً عن خا�سية ما 

فللي مكان ما اأو زمن ما فاإّن اختيللار المولى لزمٍن لأجل عبادة 

وطاعللة مللا، يك�سف ربما عللن خ�سو�سية ما للزمللن والمكان، 

 اختياره لفري�سة 
َّ
فيغدو اختيللار �سهر رم�سان لنزول القراآن ُثللم

ال�سيام كا�سفاً عن اإرادة  اإلهية اأمَلتها الحكمة والربوبية والكرم 

واللطللف الإلهي، ولعلَّ ما جاء في خطبة النبي P واأحاديث 

ا لخ�سو�سية 
ّ
اأهللل البيت R عن م�ساعفة اآثار الأعمللال اإم

جعلها اهلل في الزمن؛ اأو تكريماً من اهلل لنزول القراآن في ذلك 

الزمللن. وهذا ما يدفعنا للت�ساوؤل عللن عظمة وقيمة ليلة القدر، 

فما هي عظمتها وكيف تتجلى؟



274

حماور املو�ضوع

عظمة ليلة القدر:

:Pل زمن نزول اأكمل الكتب على قلب خاتم الر�سل (

2 ل العمل فيها خير من عمر كامل:

وقد عبر عنها بقوله تعالى من قائل: چ ڀ ٺ    ٺ ٺ ٺ 

.
ٿ  چ)))

وهللذا معنللاه اأّن بركة العمللل فيها تعادل العمللل في األف 

�سهللر ثمرة ونتيجة في الآخللرة وكذلك على النف�س من حيث 

تكميلها وتزكيتها، وبها يظهر التدارك الإلهي لتق�سير العباد باأن 

�سون 
ِّ
يتيللح لهم اأن ي�ستثمروا ليلة واحدة في طاعته وعبادته يعو

بذلللك كلَّ ما فاتهم حتى لو كان عمراً كاماًل يعادل األف �سهر 

اأي ما يقارب ثمانين �سنة.

3 ل ليلة تنزل المالئكة والروح:

حيللث ورد اأّن الأر�للس تزدحم باأفللواج المالئكللة والروح 

وهللذه الليلة هي الوحيدة التي اأخبر تعالى عن تنّزل المالئكة 

)1)  �سورة القدر، الآية: 3.
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والروح فيها بما رمز اإلى الرحمة والخير والبركة واللطف وق�ساء 

الحوائج وتدبير �سوؤون الموؤمنين والمخلوقات.

 لتنقل 
ّ

واأي�ساً يرمز اإلى مقام الولية حيث تتنزل على الولي

اإليلله اأخبار ال�سماء في القابل من الأيام كما كانت تتنزل على 

قلب الر�سللولP فهي في تنزلها دليللل على وجود حجة اهلل 

وبقية اهلل في اأر�سه.

) ل وهي ليلة ال�سالم:

 ولعّل ذلك 
حيللث قال تعالى: چ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ       چ)))

مللن بركات تنزل المالئكة والروح؛ فهللي ليلة �سالم وطماأنينة 

حيللث يكون الإن�سان �سيف اهلل عابللداً هلل، يدعوه  والمالئكة 

حيث قيل اإّن ال�سالم هو �سالم المالئكة على الداعين، وقيل 

كذلللك اإنها ليلة تبادل ال�سللالم بين المالئكللة اإذ ي�سّلم فوج 

�ساعد على اآخر نازل.

) ل هي ليلة التقدير:

ط الإلهللي لحياة الإن�سان �سواء كان  وهي ليلة و�سع المخطَّ

)1)  �سورة القدر، الآية: 5.
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فرداً اأو جماعة، بل حتى لجماعة الإن�سان كلها، بما في تقديره 

تعالللى من حياة وموت ورزق و�سعللادة و�سقاء و�سحة ومر�س؛ 

حيللث اأ�سار تعالى اإلى اأّن التقدير فيها ي�سمل كل جليل وكل 

.
حقير:  چ ٺ ٺ ٿ    ٿ ٿ چ)))

لماذا التقدير في ليلة القدر؟

الحقيقللة اأنه كون ليل القدر هللي ليلة نزول القراآن فهي ليلة 

�سعد الإن�سانية، فاإكراماً لهذا الحديث وبياناً لف�سله وبركته على 

الإن�سانية جعل اهلل فيها التقدير للعباد. هذا من جهة ومن جهة 

 الرحيللم جعل ليلة تقدير 
ُّ

ثانيللة اأنه تعالى وهللو اللطيف والرب

الأمللور فللي الع�سر الأواخر مللن اأ�سرف الأ�سهللر حيث يكون 

الإن�سللان قد بدت عليه اآثللار ال�سوم طاعة هلل تعالى؛ فمن لطفه 

تعالى ورحمته كذلك اأن يجعللل ليلة تقدير الأعمار والأرزاق 

والأقللوات والأحداث في الليلة التي يكون العبد فيها من�سغاًل 

حاً وذاكراً يلهج 
ِّ
بعبادتلله تعالى تالياً لكتابه �ساجللداً وراكعاً م�سب

بالدعللاء بما علَّمه اإيللاه النبي P واأئمة الهللدى فكاأّن اهلل ل 

)1)  �سورة الدخان، الآية: 4.
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ط عمر الإن�سان في اأزمنة الغفلة والمع�سية  يريللد اأن ي�سع مخطَّ

�ساً نف�سه لل�سخط الإلهي ول اأقل من 
ِّ
حيث يكون الإن�سان معر

ط للعبد 
َّ

الإهمللال الإلهي وحيث ل تتدخل المالئكللة لتتو�س

عند اهلل ليزيد من راأفته وحلمه وكرمه.

 لليلة القدر:
ً
خاتمة: كن مستعدا

مللن األطاف اهلل تعالى الزائدة اأن اأخفى ليلة القدر بين ليال 

ثللالث، ولعلَّ الحكمة اأن ل يفوت الإن�سللان اإحداها، وهذا ما 

ربمللا نتفياأ به ظل الرواية التالية التللي رواها زرارة عن اأبي عبد 

اهلل Q اأنلله قال: »التقدير في ليل ت�سع ع�سرة، والإبرام في 

.
(((

ليلة اإحدى وع�سرين، والإم�ساء في ليلة ثالث وع�سرين«

لة القدر باأمور منها:
ْ
فال من الإ�ستعداد ِلَلي

ها وقيمتها وعظمتها. ) ل معرفة حقِّ

2 ل الإ�ستعللداد النف�سللي والروحي لليلللة القللدر باإزالة موانع 

 مزيل لموانع التوفيق فللي العمر ف�ساًل عن 
ّ
التوفيللق، واأهللم

ليلة القدر التوبة ورّد المظالم والحقوق لأ�سحابها.

)1)  رو�سة المتقين.
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3 ل اإخال�س النية في العبادة فيها هلل تعالى.

) ل الإجتهللاد في العبللادة والتفرغ للعبادة فيهللا حتى اآخرها، 

فقللد روي اأن الزهراء O كانت ل تدع اأهل بيتها ينامون 

ليلة ثالث وع�سرين مللن �سهر رم�سان وكانت تعالجهم بقلة 

الطعللام وتتاأهب لها من النهار حيث كانللت تاأمرهم  بالنوم 

.
(((

ها«
َ
نهاراً وكانت تقول O: »محروم من ُحِرَم خير

) ل طللرد الك�سللل والتواني والإقبللال على الطاعللات بن�ساط 

وبهجة.

اأخيراً: ل بد من الإ�سارة والتنويه اإلى اأّن على الإن�سان اأن ل 

يكون اأنانياً فيقت�سر بدعائه على نف�سه وعياله واأقربائه، بل ليعمم 

 العاّم وليتذكر 
ّ
الدعللاء اإلى اأو�سع دائرة، بل عليلله اأّن عليه الهم

المجاهدين والمقاومين والقادة  والأمة جمعاً كما علمنا اأئمتنا 

 اأَْغِن ُكلَّ 
َّ
R في �سهر رم�سان في تعقيب كل �سالة: »الّلُهم

 اْق�ِس 
َّ
ياٍن، الّلُهم

ْ
 ُكلَّ ُعر

ُ
 اْك�س

َّ
 ُكلَّ جاِئٍع، الّلُهم

ْ
 اأ�ْسِبع

َّ
َفِقيٍر، الّلُهم

دَّ ُكلَّ  ُ
 ر

َّ
ٍب، الّلُهم

َ
 َعْنْ ُكلِّ َمْكللرو

ْ
ج

ِّ
 َفللر

َّ
للَن ُكلِّ َمِديٍن، الّلُهم

ْ
َدي

)1)  م�سند الإمام علي Q، �ص409.
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ُموِر   ُكلَّ فا�ِسٍد ِمْن اأُ
ْ
ِلللح

ْ
 اأَ�س

َّ
 ُفكَّ ُكلَّ اأَ�ِسيٍر، الّلُهم

َّ
َغِريللٍب، الّلُهم

نا ِبِغناَك، 
َ
دَّ َفْقر ُ

 �س
َّ
ُهللم  ا�ْسِف ُكلَّ َمِري�ٍس، اللَّ

َّ
ِلِميللَن، الّلُهم

ْ
�س

ُ
الم

َن 
ْ
ي  اْق�ِس َعّنا الدَّ

َّ
ِن حاِلَك، الّلُهللم

ْ
 حاِلنللا ِبُح�س

َ
وء

ُ
 �س

ْ
ر
ِّ
 َغي

َّ
الّلُهللم

.»
ٌ
ير ٍ َقْدِ

ْ
اأَْغِنِنا ِمَن الَفْقِر اإِنََّك َعلى ُكلِّ �َسي

َ
و

 الأمر في دعائنا كما علَّمنللا اأئمتنا R اأن 
َّ

ولنتذّكر ولللي

ِن 
ْ
ِة ب للَك الُحجَّ

ِّ
ِلي

َ
 ُكللْن ِلو

َّ
ُهم نكللرر فيهللا الدعاء له بدعللاء: »اللَّ

ِفي ُكلِّ 
َ
اَعِة و

ّ
َعلى اآباِئه ِفي هللِذِه ال�س

َ
ِه و

ْ
َلواُتللَك َعَلي للِن �سَ

َ
الَح�س

ِكَنُه 
ْ

نللاً َحّتى ُت�س
ْ
َعي

َ
َدِلياًل و

َ
راً و نا�سِ

َ
قاِئللداً و

َ
حاِفظاً و

َ
اً و

ّ
ِلي

َ
�ساعللٍة و

ها َطِوياًل«.
ْ
ُه ِفي

َ
ع تِّ َ

ُتم
َ
عاً و

ْ
َك َطو �سَ

ْ
اأَر

 العالمين
ِّ

والحمد هلل رب
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المحا�ضرة ال�ضابعة

الهدف:

 كون الفطر عيداً، اإ�سافة اإلى بيان بع�س اآدابه.
ّ
 بيان �سر

ت�ضدير: 

 :Q عن اأميللر الموؤمنيللن علي

.
(((

»اإنما هو عيد لمن َقِبَل اهلل �سيامه...«

)1)  نهج البالغة، �ص

لماذا كان الفطر عيداً
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مة: مقدَّ

في القللراآن ُذكر العيد فللي ق�سة نزول المائللدة على النبي 

عي�سللى Q والحوارييللن ليكون يللوم نزولها عيللداً لأتباعه 

پ پ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  چ  تعالللى:  قللال  حيللث 

پ ڀ ڀ     ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ ٿ 

 فطلللُب الحواريين من عي�سى Q كان 
ٿ  ٹ ٹ چ)))

لطعام لالأبدان مللن جهة ي�سبعون بها جوع اأج�سادهم، ويترتب 

علللى ذلك اأمرنا الأول اطمئنان قلوبهم واليقين ب�سدق عي�سى 

Q فللي كل ما جاءهم به. حيث ورد في القراآن حكاية عن 

ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ   ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  چوئ  قولهللم: 

.
ىئ ىئ ىئ ی ی چ)2)

وذكللروا اأخيراً اأّن ذلك اأي�سللاً ليكونوا �سهوداً على المعجزة 

هللذه وليخبروا بها النا�س �ساهدين على �سدقها، وبذلك تقوى 

حجتهللم اأمام النا�س؛ فتخليد ذكرى نزول المائدة كان بجعلها 

ره كلَّ ما جاء زمان حدوثها. عيداً ُيعاد تذكُّ

)1)  �سورة المائدة، الآية: 114.

)2)  �سورة المائدة، الآية: 113.
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فللاإذا كان نزول ماأدبة الأج�ساد عيللداً لأمة عي�سى فاإّن نزول 

ماأدبة الأرواح والعقول والنفو�س من ال�سماء األ يجدر اأن تكون 

عيداً؟ اأعني نزول القراآن الكريم.

؟
ً
لماذا يكون يوم الفطر عيدا

وفي الإجابة عن هذا ال�سوؤال نجيب اإ�سافة اإلى كونه مترتباً 

علللى �سهر نللزول ماأدبة اهلل العظمى وهو القللراآن الكريم وكونه 

ذكراً هلل تطمئنُّ بلله القلوب، وكوننا �سهوداً على اإعجازه َفَلنا اأن 

نقول:

 ما يلي:
َ
بالإ�سافة اإلى كّل ما ُذِكر

) ل يوم رفع حظر المفطرات:

فللاإن كان �سهللر رم�سللان �سهللراً فيه ُتحللرم فيلله الكثير من 

المباحللات، فاإّن يللوم الفطر هو يوم رفع هللذا الحظر؛ وفي هذا 

ه العظيم عليه؛ اإذ كان له  َلْفللٌت اإلى نعمة اهلل على الإن�سان وَمنِّ

تعالللى اأن يجعل هذا الحظر طوال اأيللام العمر، اإل اأنه جعل له 

ال فكان الهالل ب�سارة على رفع الحظر 
ّ
اأمداً وهو هالل �سهر �سو

وعودة الإباحة، وبالتالي فالعيد هنا هو عبادة �سكر هلل تعالى.
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2 ل يوم نجاح الإن�سان في التكليف:

ى  عندما ن�سمع قول اأمير الموؤمنين Q: »كلُّ يوم ل ُيع�سَ

 نفهم اأّن نجاح الإن�سان في عدم مع�سية اهلل 
(((

اهلل فيه فهو عيد«

 الإن�سان لتوفيقه في 
ُّ
ر

ُ
�س

َ
والبقللاء في �سلك طاعته هو يوم عيللد ي

اأداء ما كّلفه اهلل به؛ وعليه فاإّن الفهم ال�سحيح للعيد يبتني على 

 الإن�سللان ورقيه من وجهة نظر اإيمانية، اأي 
ّ
اعتباره معياراً ل�سمو

تطوره اأخالقياً وعقائديللاً وان�سباطاً وا�ستقامة على جادة ال�سرع 

الحنيف، ومللا يترتب على هذا النجاح ِمللن  جوائز اإلهية ولذا 

كان يوم الفطر يوم الجائزة والفائزون يفرحون بجوائزهم.

3 ل يوم الإنت�سار:

فعيللد الأ�سحللى مثاًل ياأتي بعللد رجم رمللز ال�سيطان، وبعد 

الإلتزام بمجموعة اأمور تزيد في ان�سباطه، وهو اليوم الذي نجح 

فيه النبي اإبراهيم الخليللل وابنه اإ�سماعيل L وهذا بنف�سه 

يرمز اإلى انت�سار الإن�سان لربه على نف�سه اإلى درجة تقديم ولده 

ونف�سه اإلى ربه عند اأمره.

)1)  نهج البالغة، �ص100.
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فعيد الفطر يوم انت�سار الإن�سان على عدوه ال�سيطان بالتزامه 

حرمللان نف�سه من ال�سهللوات وهو انت�سار الإن�سللان على نف�سه 

 على مذبح الأمللر الإلهي والذي تجلَّى 
ً
بتقديللم �سهواتها فداء

بطاعته في تركها �سهراً كاماًل. وفي هذا ال�سياق ُيفَهم قول اأمير 

الموؤمنينQ: »اإنما هو عيد لمن قبل اهلل �سيامه«.

يوم الفرح الهادف:

فالعيللد عند المجتمعللات الب�سرية وفي عاداتهللا وتقاليدها 

 اجتماعية؛ وجاء الإ�سالم ليقللرر جعل الفطر يوم عيد 
ُ
موا�سللم

للله ال�سمة العامللة لالأعياد من فرح و�سللرور وب�سرى، فالإ�سالم 

يريللد لالإن�سان الم�سلم ولمجتمع الم�سلمين اأن ت�سوده الفرحة 

وال�سللرور واأن يعي�للس الفللرد والجماعللة الم�سلمللة العواطف 

والأحا�سي�س؛ لكللن اأراد اأن يكون ذلللك للتوفيق للطاعة واأن 

يكللون بطريقللة محللللة؛ ل اأن يكللون باعث البهجللة وال�سرور 

مللات ول اأن تكون الفرحللة وال�سرور متمظهرة 
َّ
ارتللكاب المحر

مات واقتراف الموبقات.
َّ
بارتكاب المحر

ومن العللادات الم�سيئة لالأعياد الإ�سالميللة ما يحدث من 
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اإطالق نار ومفرقعات وغير ذلك من مظاهر الأذية والمع�سية.

فالإ�سالم يريد لالإن�سان اأن يفرح لكن اأن ل يخرج بفرحه عن 

حّد الطاعللة، واأن يكون فرحه هادفاً بتعزيز  العالقات الإن�سانية 

من تزاور واإ�ساعة ال�سالم والتبريكات و�سلة الأرحام.

) ل يوم تعميم الفرح:

 واأ�سواأ واأخطللر اأمرا�س الإن�سان هللو الأنانية وحّب 
ّ
اإن اأهللم

الذات بحيث ي�ستغرق الإن�سان في نف�سه في همومها واأفراحها 

واأتراحهللا  ول يلتفللت اإلى غيللره؛ وجاء �سهللر رم�سان ليكون 

و�سيلللة لإيقاظ الم�ساركة ال�سعورية من الأغنياء للفقراء »ليجد 

.
(((

 الجوع فيرحم الفقير«
َّ

الغني ِح�س

وكذلك في يوم العيد يربي الإ�سالم بنيه على عدم احتكار 

ِره علللى اأنف�سهم والأقربين بللل المطلوب ال�سعي 
ْ

الفللرح وَق�س

لتعميللم الفرح؛ ومن هللذا المورد جللاءت زكاة الفطرة لتكون 

دِخُل بها الإ�سالُم الفرحَة اإلى القلوب المحزونة ب�سبب 
ُ
و�سيلة ي

 الفقير اأبنللاءه جديد الثياب 
ُ

لِب�س
ُ
الفقللر والعوز، لعّل بذلللك ي

ويتحفهم بلذيذ الطعام.

)1)  الوافي، ج11، �ص34.
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خاتمة: العيد لتغيير السلوك:

ع الإ�سالم مجموعة مللن الآداب المخت�سة بالأعياد 
َّ
لقد �سللر

لهللا من كونها اآداباً اإلى مرا�سللم عبادية ومنها ال�سالم، �سالم 
َّ
وحو

الموؤمللن على اأخيه تعزيزاً لحالة الوّد بينهما، ولو كان ثمة ما يعكر 

�سفو العالقة فاإّن المبادرة اإلللى ال�سالم وت�سابقهما على المبادرة 

اإلللى ال�سالم مللع الب�سا�سة ت�ساهم في ت�سفيللة ما يمكن اأن يكون 

ه ال�سيطاُن من م�ساعر ودِّ واإخاء؛ واإذا اأ�سفنا اإلى ال�سالم 
َ
ر �سفو عكَّ

والب�سا�سة الم�سافحة فاإن ذلك اآكد في اإزالة  �سحناء ال�سدور...

 يلفت النظر وهو ا�ستحباب اأن يذهب الإن�سان 
ٌ
وكذلك ثمة اأمر

اإلى مكان اإقامة �سالة العيد من طريق ويعود من اآخر ربما ليلتقي 

باأكبر عدد من النا�س ويتبادل معهم ال�سالم والتبريكات.

على اأنه ل بد من الإ�سارة اإلى اأنه في قنوت �سالة العيد ربط 

لالإن�سان بذوي النعمة عليلله ابتداء باهلل ثم بالنبيP الأعظم 

ثم بالأئمة R وهذا اأي�ساً ما يرمز اإليه ا�ستحباب زيارة الإمام 

الح�سين Q في كل عيد وكذلك دعاء الندبة.

 العالمين
ّ

والحمد هلل رب








