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 بسم اهللا الرمحن الرحيم
 

 كلمة املؤسسة
)مأَقْو يي هلَّتي لدهآنَ يذَا الْقُر٩/ اإلسراء) (إِنَّ ه.( 
من : (يف سلسلة" مؤسسة البالغ"هذا الكتاب الذي تصدره  وانذلك هو عن".. مبادئ وقيم سلوكية"

 )..ثقافة القرآن
إنّ البشرية بصورة عامة واملسلمني بصورة خاصة حباجة إىل ثقافة القرآن وتربيته وهديه، وإىل 

.. كيةقيم األخالق السامية، واإلستقامة السلو.. قيم احلق واخلري واجلمال.. منهجه يف السلوك والقيم
وبعد .. ال سيما بعد أن صار اإلحنراف وجتاوز قيم األخالق هو الظّاهرة املؤسفة يف اتمعات اإلنسانية

 ..أن طغى طوفان املادية على القيم الروحية واألخالقية
هج ومن.. مبادئ العلم واإلميان.. إنّ العودة إىل منهج القرآن الكرمي والعمل بقيمه ومبادئه النيرة

والوقوف .. احلق والعدل والسالم، هلي السبيل الوحيد إلنقاذ اإلنسان من ظلمات اجلاهلية احلديثة
 .بوجه الغزو املادي املنحرف

إننا حباجة ماسة إىل االرتباط بالقرآن الكرمي وتدبر معانيه كما هو مصدر للوعي : قارئنا الكرمي
 ".ما آمن بالقرآن من استحلّ حرامه": سول الكرمي بقولهوصدق الر.. واملعرفة
جمتمعنا مليء باملشاكل واإلحنرافات واألخطاء، كما يعاين من اجلهل باإلسالم ومناهج  إنّ
نظيم، فلنعمل مجيعاً على إصالح وهو حباجة إىل اإلصالح وإعادة البناء والتثقيف والت.. القرآن

تلك هي فريضة األمر باملعروف والنهي عن املنكر و.. مشاكله جمتمعنا وتثقيفه بثقافة القرآن، وحلّ
 .والدعوة إىل اإلسالم

وللمسامهة يف نشر ثقافة القرآن الكرمي والدعوة إىل مكارم األخالق، قمنا ببحث موضوعات 
تمع السعاجل مشاكل اي ثقافة اإلنسان املسلمقرآنية عديدة تنملوكية، وت. 

فع القارئ الكرمي مبا تقدمه هذه املؤسسة من عطاء فكري وثقافة نسأل اهللا سبحانه وتعاىل أن ين
 .إسالمية أصيلة، وأن يتقبل عملنا، إنه مسيع جميب

 
 مؤسسة البالغ
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 خذوا بأحسنها
 
)غالْبكَرِ ونالْماءِ وشنِ الْفَحى عهنيى وبي الْقُراءِ ذإِيتو انساإلحلِ ودبِالْع رأْمي إِنَّ اللَّه ظُكُمعيِ ي

توكيدها وقَد جعلْتم اللَّه علَيكُم وأَوفُوا بِعهد اللَّه إِذَا عاهدتم وال تنقُضوا األيمانَ بعد * لَعلَّكُم تذَكَّرونَ 
 ).٩١-٩٠/ حلالن) (كَفيال إِنَّ اللَّه يعلَم ما تفْعلُونَ

 ).١٠٥/ اإلسراء) (وبِالْحقِّ أَنزلْناه وبِالْحقِّ نزلَ(
الَّذين * ه لَهم الْبشرى فَبشّر عبادي والَّذين اجتنبوا الطَّاغُوت أَنْ يعبدوها وأَنابوا إِلَى اللَّ(

 ).١٨-١٧/ مرالز) (يستمعونَ الْقَولَ فَيتبِعونَ أَحسنه أُولَئك الَّذين هداهم اللَّه وأُولَئك هم أُولُو األلْبابِ
يف بيانه، يكشف لنا جلياً أنّ القرآن  إنّ اإلستقراء الواعي واملتأمل يف آيات القرآن الكرمي والنظر

يريد أن يبين جمتمعاً إنسانياً يقوم على أساس احلق والعدل وقيم األخالق، وأن يكون جمتمع أمن 
 ..وسالم، خالٍ من اجلرمية والعدوان واملمارسات األخالقية الشاذّة واهلدامة

واإلحسان وإِيتاءِ ذي الْقُربى وينهى عنِ الْفَحشاءِ والْمنكَرِ  إِنَّ اللَّه يأْمر بِالْعدلِ: (ففي اآلية الكرمية
وأَوفُوا بِعهد اللَّه إِذَا عاهدتم وال تنقُضوا األيمانَ بعد توكيدها وقَد * والْبغيِ يعظُكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَ 

 ).يكُم كَفيال إِنَّ اللَّه يعلَم ما تفْعلُونَجعلْتم اللَّه علَ
 ).وبِالْحقِّ أَنزلْناه وبِالْحقِّ نزلَ: (ويف اآلية

 :يضع القرآن أسساً هامة ومتينة لبناء اتمع وهي
 العدل،

 اإلحسان،
 لذي القُرىب، إيتاء املال

 النهي عن البغي،
 ميان،األالوفاء بالعهود و

 .رآن نزل باحلق، وهو حيمل رسالة احلقأنّ الق
* والَّذين اجتنبوا الطَّاغُوت أَنْ يعبدوها وأَنابوا إِلَى اللَّه لَهم الْبشرى فَبشّر عبادي : (ويف اآليات

 ينالَّذ كأُولَئ هنسونَ أَحبِعتلَ فَيونَ الْقَوعمتسي ينابِالَّذأُولُو األلْب مه كأُولَئو اللَّه ماهده.( 
ففي هاتني اآليتني جند مرتكزات ومبادئ أساسية لبناء اتمع اإلنساين، وهي اجتناب الطّاغوت 

الطّاغوت الفكري .. الذين اجتنبوا الطّاغوت: وبيان منهج التعامل مع الكلمة والفكرة، فالقرآن يبشر
الطّاغوت االجتماعي، ويبشر الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه .. اغوت السياسيالطّ.. املتسلِّط

 .وأولئك هم أولو األلباب يف حسابه وتقييمه، أصحاب العقول والفكر النير
ا بِقُوة وأْمر قَومك وكَتبنا لَه في األلْواحِ من كُلِّ شيءٍ موعظَةً وتفْصيال لكُلِّ شيءٍ فَخذْه: (ويف اآلية

نيقالْفَاس ارد أُرِيكُما سنِهسذُوا بِأَحأْخ١٤٥/ األعراف) (ي.( 



 ۳ 

نقرأ بياناً قرآنياً غاية يف األمهِّية والتسامي األخالقي، يف جمال القول والعمل والقضاء والسياسة 
يدعو القرآن اإلنسان ألن يأخذ بأحسن ما .. معواملال؛ لريتقي ببناء اإلنسان االجتماعي وسلوكية ات

فإنّ اهللا أمره مبا هو حسن، وما هو أحسن، ودعوة القرآن هي أن يأخذ الناس .. هيأمره اهللا ب
 ).بأحسنها(

وباجلمع بني مفردات اآليات اآلنف ذكرها، تتشكّل أمامنا منظومة القواعد األساسية لبناء اتمع 
 ..وفق منهج القرآن ورؤيته العلمية واألخالقية الواقعيةاإلنساين والتسامي به 

 :إنّ القرآن يريد أن يبين اتمع على أساس
إقامة احلق والعدل، إجتناب الطّاغوت، والعمل باحلَسن، واإلحسان، واألحسن، محاية اتمع من 

 .البغي والفحشاء واملنكر
 )..طغى(من الفعل يثبت علماء اللّغة أنّ كلمة الطّاغوت مأخوذة 

 ".جاوز احلد املعقول: طغى طغياناً: "جاء يف املعجم الوسيط
عبارة عن كلّ متعد، وكل معبود من دون اهللا، ويستعمل يف : "ويعرف علماء التفسري الطّاغوت بأنه

 .0F١"الواحد واجلمع
عن .. اغوتالطّ إنّ القرآن يزف البشرى لإلنسان الفرد واجلماعة الذين يبتعدون عن عبادة

للطّغاة املستبدين يف عامل السلطة والسياسة واملال والفكر واجلرمية .. اخلضوع للطّغاة والطّغيان
أنّ الطّاغوت هو كلّ من جتاوز احلد، وجتاوز على القانون وقيم األخالق بشكل فاضح، وأصر .. والعدوان

إنه يصادر .. يطغى املاء على األرض فيغمرهاكما .. على ذلك التجاوز بقوته وسلطته، فأصبح طاغية
 ..ويتحكّم بطغيانه وجربوته.. إرادة اإلنسان، ويفرض سلطته وإرادته الغامشة الظّاملة

إنّ القرآن ينادي بالتحرر من سرية الطّاغوت، ويدعو لتحطيم الطّاغوت، بل واجتنابه واإلبتعاد 
 .عنه، وليس عدم اتباعه فحسب

قتصادية، فإنها األساس يف القرآن بإنفاق املال وإيتاء ذي القُرىب وحلّ املشكلة االويف اآلية يأمر 
واإلنفاق على ذي .. معظم مشاكل اإلنسان وأزماته النفسية واالجتماعية واألمنية والسياسية والعائلية

ية، فإنه يترك القُرىب إنفاق على أكرب مساحة من اتمع، وهذا اإلنفاق باإلضافة إىل آثاره االقتصاد
 .آثاراً نفسية واجتماعية طيبة، تقوي الروابط واألواصر اإلنسانية، وتشعر بالتالحم العاطفي والوجداين

وكما يأمر القرآن باحلق والعدل واإلحسان، وإنفاق املال لبناء اتمع بناءً إنسانياً متوازناً، فإنه 
إنه ينهى عن .. يف جسم اتمع، وتنشر الفوضى والفساد ينهى عن السلوكيات اهلدامة، اليت تنخر

كالزنا واللِّواط وشرب اخلمر .. عن الفواحش واملنكرات ما ظهر منها وما بطن).. الفحشاء واملنكر(
 .إخل... والكذب والغش والظّلم والربا واإلحتكار والغيبة والنميمة وسفك الدماء

                                                           
 .الراغب األصفهاين، معجم مفردات ألفاظ القرآن -١



 ٤ 

التجاوز على حيام وأمواهلم .. ، وهو التجاوز على اآلخرين)البغي(ية مثّ يحرم القرآن يف هذه اآل
 .وأعراضهم أو مكانتهم االجتماعية، أو أي من حقوقهم اإلنسانية اليت شرعها اهللا هلم

إنّ هذه املبادئ الدستورية اليت حتدثت عنها اآلية الكرمية، كفيلة لو عمل ا الناس، بأن تبين 
ب البغي والعدوان واملمارسات .. اً سعيداًجمتمعاً إنسانيوالعدل واإلحسان، ويتجن يعيش يف ظلِّ احلق

 ..السلوكية املنحرفة، ويتحرر من سيطرة الطّاغوت
إنّ أرقى ما ينشده اإلنسان يف حياته هو أن يعيش يف ظلِّ احلق والعدل واإلحسان، ويتحرر من 

ج القرآن يف بناء اتمع وقيادة اإلنسان السياسية وذلك هو منه.. البغي والطّغيان والفساد
 .واالجتماعية

لذا يريدها أداة ووسيلة لصاحل .. وللكلمة يف القرآن شأن خطري، فهي أداة التواصل ونعمة البيان
بعضه سيئ هدام، وبعضه .. يستمع يف كلِّ يوم إىل ألوان شتى من القول والكَلم واإلنسان.. اإلنسان

 ..ضه أعلى درجة يف احلُسن والعطاء البناءحسن، وبع
كوت والقرآن ينهى عن الكلمة السا، أو الس ئة، ينهى عن إطالقها، وعن اإلستماع إليها، أو التأثّري

 ..عليها وعدم ردها
ذلك ألنه .. إىل ألوان شتى من القول والكَلم، فيتبع أحسن القولالذي يستمع  نلذا يبشر اإلنسا

من الباطلي واحلق ،ارافع من الضب، والنز اخلبيث من الطّيد .. ميحدوبعد هذا الفرز والتمحيص، ي
الَّذين ( :موقفه، فال تستفزه الكلمة املخادعة، وال يضلِّله زخرف القول غروراً؛ لذا يقرن أولئك الناس

هنسونَ أَحبِعتلَ فَيونَ الْقَوعمتسمرال) (يلوك .. ، بالذين جيتنبون الطّاغوت)١٨ /زومحاية الفكر والس
  .من السلبية والعدوانية واإلحنراف عن احلق والعدل

 ).١٤٥/ األعراف) (وأْمر قَومك يأْخذُوا بِأَحسنِها(
فالنيب .. ، غري أنّ حكم اآلية عام وليس خاصاً)ع(اآلية حتدثت عن اخلطاب اإلهلي للنيب موسى 

 ..واألُمة املسلمة خماطَبة ذه اآلية، أيضاً) ص(حممد 
 .تقوم على أساس العدل واإلحسان.. ولآلية تطبيقات هامة

اإلنسان يف حياته اليومية، جيب أن إنّ القوانني والتشريعات والتعامل االجتماعي الذي ميارسه 
دعا له القرآن، ونادى .. أخالقي فوق العدل وأنّ اإلحسان هو موقف).. احلق والعدل(يقوم على أساس 

، ويف مورد اإلحسان يدعو القرآن إىل األخذ )إِنَّ اللَّه يأْمر بِالْعدلِ واإلحسان: (به، وقرنه بالعدل، بقوله
 .بأحسن التشريعات واملواقف.. بأحسنها

 :نأخذ أمثلة على ذلك
القاتل  ىومن العدل أن يجاز.. جرمية القتل إنّ أعظم جرمية يف عرف القرآن واإلنسانية هي

 .بفعله
 ).١٧٩/ البقرة) (ولَكُم في الْقصاصِ حياةٌ يا أُولي األلْبابِ: (قال تعاىل



 ٥ 

ها فَكَأَنما أَنه من قَتلَ نفْسا بِغيرِ نفْسٍ أَو فَساد في األرضِ فَكَأَنما قَتلَ الناس جميعا ومن أَحيا(.. 
ي األرف كذَل دعب مهنا مريإِنَّ كَث ثُم اتيِّنا بِالْبلُنسر مهاءَتج لَقَدا ويعمج اسا النيرِفُونَأَحسضِ لَم (

 ).٣٢/ املائدة(
)يبِالْع نيالْعفْسِ وبِالن فْسا أَنَّ النيهف هِملَيا عنبكَتبِالسِّنِّ و السِّنو األذُنَ بِاألذُنو فبِاألن فاألننِ و

مه كفَأُولَئ لَ اللَّهزا أَنبِم كُمحي لَم نمو ةٌ لَهكَفَّار وفَه بِه قدصت نفَم اصصق وحرالْجونَومالظَّال  (
 ).٤٥/ املائدة(

آخر عقوبة أخرى للقتل غري العمدي، هي كما يثبت يف موقع  ..وبذلك يوضح القرآن عقوبة اجلاين
 ..ويف مورد آخر يثبت العفو عن اجلاين واإلحسان إليه، ويعتربه كفّارة وصدقة).. الدية(

) دبالْعرِّ وبِالْح رلَى الْحي الْقَتف اصصالْق كُملَيع بوا كُتنآم ينا الَّذها أَيثَى يثَى بِاألناألنو دببِالْع
م ورحمةٌ فَمنِ فَمن عفي لَه من أَخيه شيءٌ فَاتّباع بِالْمعروف وأَداءٌ إِلَيه بِإِحسان ذَلك تخفيف من ربِّكُ

يمأَل ذَابع فَلَه كذَل دعى بدت١٧٨/ البقرة) (اع.( 
مةٌ إِلَى لمؤمنٍ أَنْ يقْتلَ مؤمنا إِال خطَأً ومن قَتلَ مؤمنا خطَأً فَتحرِير رقَبة مؤمنة وديةٌ مسلَّوما كَانَ (

ةنمؤم ةقَبر رِيرحفَت نمؤم وهو لَكُم ودمٍ عقَو نقُوا فَإِنْ كَانَ مدصإِال أَنْ ي هلأَه  كُمنيمٍ بقَو نإِنْ كَانَ مو
رهش اميفَص جِدي لَم نفَم ةنمؤم ةقَبر رِيرحتو هلةٌ إِلَى أَهلَّمسةٌ ميفَد يثَاقم مهنيبو نةً مبونِ تيابِعتتنِ مي

 ).٩٢/ النساء) (اللَّه وكَانَ اللَّه عليما حكيما
وأنّ من .. كذا يكون من العدل القصاص من القاتل العامد، وأخذ الدية من غري العامدوه

.. اإلحسان العفو والتنازل عن القصاص، وهو صدقة يف عرف القرآن، أو عن الدية كلّها أو بعضها
.. أخذ بأحسنهافيكون العفو عن القاتل أو قبول مبلغ من املال أو التنازل عن املال إحساناً، واألخذ به 

هو املَثَل األعلى يف العمل ذه القيم ) ص(والرسول اهلادي حممد .. العقوبات حسنة، ألنها عدلوكلّ 
وإِنْ عاقَبتم فَعاقبوا بِمثْلِ ما عوقبتم بِه ولَئن صبرتم لَهو خير : (السامية، فيستجيب لقوله تعاىل

ابِرِينلص١٢٦/ النحل) (ل.( 
، عم )رض(جاء يف أسباب النزول أنّ اآلية نزلت عندما قتل املشركون محزة بن عبداملطّلب 

يف معركة اُحد، ومثّلوا جبسده، وشقّت هند زوجة أيب سفيان بطنه وأخرجت كبده ) ص(الرسول 
وهو .. تدعو إىل الصربريد العقاب، وهو عدل، وأُفرتلت هذه اآلية تأمر بالعقاب باملثل إن .. والكتها

 .مثّ عفا عنهم مجيعاً.. أصرب): ص(فعندما نزلت هذه اآلية، قال رسول اهللا .. إحسان وأقرب للتقوى
يف ) ص(ويتسامى الرسول .. وهكذا يتسامى القرآن الكرمي يف تربيته األخالقية وتثقيفه اإلنساين

 ..فال يكتفي بالفعل احلسن.. وعمالً تطبيقه لدعوة العفو، واألخذ باألحسن، فيجسدها سلوكاً
.. إنّ القرآن يثقِّف اإلنسان املسلم ذه الثقافة، فيدعو إىل التسامي األخالقي فوق حكم القانون

 :الدعوة إىل األخذ باألحسن، قال تعاىل: ويف قضايا املال واإلنفاق، نقرأ
)و ةرسيةٌ إِلَى مرظفَن ةرسإِنْ كَانَ ذُو عونَولَمعت متإِنْ كُن لَكُم ريقُوا خدص٢٨٠/ البقرة) (أَنْ ت.( 



 ٦ 

و حسن، هو.. إنّ مسؤولية املدين القانونية هي وجوب الوفاء يف الوقت احملدد، وذلك حق وعدل
ء فيدعو إىل تأجيله وإعطا.. غري أننا جند القرآن يتسامى بأخالقية اإلنسان حللِّ مشكلة املدين املعسر

سديدمهلة أطول حتق بال.. ى يتوفّر لديه املال املطلوب للتائن إىل أن يتصدبل ويدعو القرآن الدن، دي
وهو أخذ .. وهذا إحسان فوق العدل.. عن دينه للمدين املُعسِر، وهذه درجة أخالقية أرقىل زويتنا

 .بأحسنها، يقابله ثواب من اهللا ومغفرة
 :ه يسلك النهج نفسه يف قوله تعاىلويف العبادات املالية، جند

 ..)ريوا خومصأَنْ تو لَه ريخ وا فَهريخ عطَوت ننيٍ فَمكسم امةٌ طَعيدف هيقُونطي ينلَى الَّذعإِنْ  و لَكُم
 ).١٨٤/ البقرة) (كُنتم تعلَمونَ

تعطى للمساكني مقابل كلّ يوم من أيام شهر رمضان اليت ال إنّ هذه اآلية تشرع فدية الطّعام اليت 
يستطيع املكلّف صيامه، وهو إطعام مسكني، وتدعو إىل ما هو خري منه، وهو التطوع بإطعام مسكني 

والقرآن يدعو إىل األخذ بأحسنها، وهو إطعام مسكينني، وإن كان ازي هو إطعام مسكني .. آخر
 .واحد

 .صورة ناصعة من صور التشريع والقيم اإلسالمية لبناء الذّات واتمع وهكذا تتجسد أمامنا
  



 ۷ 

 احلب يف القرآن
 

عاطفة إنسانية غرسها اهللا سبحانه يف اإلنسان.. ويقابله الكره والبغض واحلقد.. احلب احلب ..
وأزواجها وحتب  وغرسها يف قلوب الطّري ويف قلب كلِّ حيوان، فتلك املخلوقات حتب احلياة وحتب أبناءها

فباحلب يقترب األحباب، وتتمازج النفوس واألرواح، وتعمر القلوب بالسعادة .. مجال الطّبيعة
والطّمأنينة، وبالقُرب والتآلف والتعاون، وبالعفو والتسامح، وبالعطاء املتبادل، يشعر الناس باحلب ولذّة 

عنه إذا أخطأ، ويتعاون معه إذا احتاج أو عجز، ويدافع فاحملب يريد اخلري لمن حيبه، ويعفو .. احلياة
 ..عنه وحيميه إذا هدد خبطر

ويستقر يف .. فباحلب يعيش احلبيب يف أعماق النفس.. وباحلب يضحي اإلنسان ويؤثر على نفسه
ذه وبدافع احلب للخري واجلمال يصنع اإلنسان حياة اخلري، وحيب كلّ مجيل يف ه.. شغاف القلب

حيب الصدق واألمانة ومكارم األخالق، كما حيب اإلبتسامة الصادقة، والكلمة الطّيبة، ونغمة .. احلياة
 .الصوت اجلميل، وبالغة القول، وتناغم احلركة، وتآلف النور واأللوان

ين لذا نقرأ أمجل تعريف وتلخيص للعالقة بني الد.. ولكلِّ هذه املعاين جاءت رساالت األنبياء
 .1F٢"وهل الدين إلّا احلب: "واحلب يف احلديث الشريف

وعندما يغيب احلب جتتاح الكراهية أعماق النفوس، وتعيش القلوب حياة البؤس والشقاء، ويشعر 
قد يقود البعض .. فتستحيل تلك احلياة إىل جحيم ونفور وأزمات وصراع وعدوان.. فيها بعذاب احلياة

 ..نتحار عندما يستحكم هذا املرض يف النفوسإىل الفرار وحتى إىل اال
حب اهللا الذي يغمر القلوب بالسعادة .. وحبه لإلنسان.. ويتحدث القرآن الكرمي عن حب اهللا للخري

 ..انفتاح عامل الغيب على القلوب الواهلة املفعمة باحلب والعشق اإلهلي املقدس.. والنور واإلنفتاح
يصوغ الرسول اهلادي .. يف كلّ عالقة بني اإلنسان املُحب هللا وبني اآلخرإنّ هذا احلب يجسد 

إنّ من أوثق عرى اإلميان أن حتب يف اهللا، وتبغض يف اهللا، وتعطي يف : "هذا البيان بقوله) ص(حممد 
 .2F٣"اهللا، ومتنع يف اهللا

كُنتم تحبونَ اللَّه فَاتبِعونِي قُلْ إِنْ ): (ص(خياطب القرآن الناس على لسان نبيه الكرمي حممد 
اللَّه كُمبِبح٣١/ آل عمران) (ي.( 

إنّ حب .. وهو تعبري عن حب اهللا.. اتباع احلق والعدل واخلري واإلحسان).. ص(إنّ اتباع الرسول 
.. يقربه منه درجاتوسيبارك اهللا سبحانه هذا اإلنسان املُحب، و.. اهللا هو حب احلق واخلري واجلمال

فتغمر نفسه ومشاعره مباهج السعادة والشوق الدائم إىل .. وسيفيض عليه إشراقات احلب والتكامل

                                                           
 .، كتاب الدين٣يراجع ميزان احلكمة، الريشهري، ج -٢
 .٣١٩، ص١كرت العمال، املتقي اهلندي، يراجع الريشهري، ميزان احلكمة، ج -٣



 ۸ 

وتلك هي نفحات احلب اإلهلي املقدس، وإشراقات النور املضيء لكلِّ معاين .. عظمة اجلمال واجلالل
 ..املآثر اليت حيبها اهللا يف اإلنسانويتلو القرآن على مسامع اإلنسان تلك القيم و.. احلياة

وعاد م احلب والشوق إىل .. الذين تركوا حياة املعصية واجلرمية والضالل.. إنه يحب التوابني
إِنَّ اللَّه : (إنه يحبهم ويسجل هذا احلب هلم بقوله تعاىل.. إىل حياة الطّهر والنقاء واإلستقامة.. اهللا

والت بحي٢٢٢/ البقرة) (ابِني.( 
لَمسجِد أُسّس علَى التقْوى من أَولِ يومٍ أَحق : (قال تعاىل.. ويحب املُتطهرين من الذنوب والقذارة

طَّهِّرِينالْم بحي اللَّهوا ورطَهتونَ أَنْ يبحالٌ يرِج يهف يهف قُوم١٠٨/ التوبة) (أَنْ ت.( 
وإِنْ حكَمت : (قال تعاىل.. ويحب املُقسطني الذين يقيمون القسط والعدل يف ربوع هذه األرض

نيقْسِطالْم بحي إِنَّ اللَّه طسبِالْق مهنيب كُم٤٢/ املائدة) (فَاح.( 
إنّ : (تعاىلنستقبل نفحات هذا احلب يف قوله .. ويحب املُحسنني الذين يعملون اخلري واإلحسان

سِنِنياملُح بح١٣/ املائدة) (اهللاَ ي.( 
)سِنِنيحالْم بحي اللَّهو ةرابِ اآلخثَو نسحا وينالد ابثَو اللَّه ماه١٤٨/ آل عمران) (فَآت.( 

د إنه يحب الصابرين الذين يتحملون مشاق احلياة، ويواجهون بصرب وثبات األذى واإلضطها
وكَأَيِّن من نبِي قَاتلَ معه رِبِّيونَ كَثري فَما : (قال تعاىل.. والعقبات من أجل احلق واهلدى وخري اإلنسان

ابِرِينالص بحي اللَّهوا وكَانتا اسمفُوا وعا ضمو بِيلِ اللَّهي سف مهابا أَصموا لنه١٤٦/ آل عمران) (و.( 
.. أوامر احلق والعدل واخلري.. نه يحب املُتقني الذين خيشون اهللا بالغيب ويطيعون أوامرهإ

/ آل عمران) (إِنَّ اللَّه يحب الْمتقني: (قال تعاىل.. ويبتعدون عن املعصية واجلرمية والفساد يف األرض
٧٦.( 

ويقاتلون .. يدافعون عن احلق.. مرصوص إنه يحب الذين يقاتلون يف سبيله صفّاً كأنهم بنيانٌ
إِنَّ اللَّه يحب الَّذين يقَاتلُونَ في سبِيله صفا : (قال تعاىل.. الطاغوت، ويحطِّمون الطّغيان والكفر والفساد

وصصرانٌ مينب مه٤/ الصف) (كَأَن.( 
من أجل احلق واهلدى .. والديار من أجل حبهإنه يحب املُهاجرين، الذين يهجرون األهل واملال 

 ..والصالح
والَّذين تبوءُوا الدار واإلميانَ من قَبلهِم يحبونَ من : (لذا أثىن على من يحب املهاجرين بقوله

ثؤيوا وا أُوتمةً ماجح مورِهدي صونَ فجِدال يو هِمإِلَي راجه نمةٌ واصصخ كَانَ بِهِم لَوو فُسِهِملَى أَنونَ عر
 ).٩/ احلشر) (يوق شح نفْسِه فَأُولَئك هم الْمفْلحونَ

)و مهنع اللَّه يضر انسبِإِح موهعبات ينالَّذارِ وصاألنو اجِرِينهالْم نلُونَ مابِقُونَ األوالسور هنوا عض
يمظالْع زالْفَو كا ذَلدا أَبيهف يندالخ ارها األنهتحرِي تجت اتنج ملَه دأَع١٠٠/ التوبة) (و.( 

كما يتحدث القرآن عن حب اهللا لكلِّ ذلك ولكلِّ أولئك، فإنه يتحدث عن كراهية اهللا سبحانه 
 .رة، تدمر احلياة، وتسقط اإلنسانألفعال وسلوكيات بشرية شري

 ).٦٤/ املائدة) (واللَّه ال يحب الْمفْسِدين: (فقال تعاىل.. فهو سبحانه ال يحب الفساد واملُفسدين



 ۹ 

) ب الظَّالمنيوأَما الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات فَيوفّيهِم أُجورهم واللَّه ال يح.. (وال يحب الظاملني
 ).٥٧/ آل عمران(

/ احلج) (إِنَّ اللَّه يدافع عنِ الَّذين آمنوا إِنَّ اللَّه ال يحب كُلَّ خوان كَفُورٍ.. (وال يحب كلّ خوان كفور
٣٨.( 

 ..وال يحب كلّ خمتال فخور مغرور مبا عنده من مال وسلطة ومجال وعلم ومكانة إجتماعية
P3Fإِنَّ اللَّه ال يحب من كَانَ مختاال(

٤
P اور٣٦/ النساء) (فَخ.( 

 ..وال يحب املُستكربين الذين يستكربون يف األرض ويتعالون على اآلخرين ويستفزوم
)مرال جP4F

٥
P كْبِرِينتسالْم بحال ي هونَ إِننلعا يمونَ وسِرا يم لَمعي ٢٣/النحل) (أَنَّ اللَّه( 

 ..وال يحب املُعتدين، الذين يعتدون على أموال الناس وحيام وأعراضهم وحقوقهم وكرامام
) بحال ي وا إِنَّ اللَّهدتعال تو لَكُم لَّ اللَّها أَحم اتوا طَيِّبرِّمحوا ال تنآم ينا الَّذها أَيييندتعالْم (

 ).٨٧/ املائدة(
وال يحب املُسرفني، الذين يسرفون يف ما عندهم من مال وطعام وشراب ولباس وزينة وشهوات، بل 

 .إخل... وإنّ اهللا ال يحب املُسرفني الذين يسرفون يف اجلَدل والكالم واحلب والعقاب
) ا وال تسرِفُوا إِنه ال يحب الْمسرِفنييا بنِي آدم خذُوا زِينتكُم عند كُلِّ مسجِد وكُلُوا واشربو(

 ).٣١/ األعراف(
 ..فقد باؤوا بغضبٍ من اهللا وحرمان.. إنّ هؤالء حمرومون من احلب والقُرب اإلهلي

أو سلبه ممن ال يستحقّه، يجسد أمامنا حقائق كُربى يف هذه .. إنّ إفاضة هذا احلُب اإلهلي
ها اهللاحلياة، وهي القيم والسه .. لوكيات اليت حيبما حيب ها ومنأل احلياة بعطائها ومنائها، حنبفنحب

كما تتجسد أمامنا .. ونجسدها سلوكاً ومشروعاً حضارياً وثقافياً رائداً.. اهللا ونكره ما يكرهه اهللا
تلك السلوكيات  فتنطلق يف نفوسنا الكراهية لكلِّ.. السلوكيات األخرى اليت يبغضها اهللا ويكرهها

 ..الشريرة واإلبتعاد عنها، ونطهر اتمع من آثارها وآثامها
 

 :احلب السليب
 –وتتجه .. احلب ميل النفس وارتباطها وتفاعلها واندماجها مع اآلخر والذّات واألشياء والقيم

اً فيتحول احلب إىل أذى وضرر على حركة هذه الغريزة والعواطف والنوازع اتجاهاً سلبياً ضار –أحياناً 
 ..الذات وعلى اآلخر

حباً يستويل على العقول .. إنّ أخطر أنواع احلب، احلب السليب، هو احلب للدنيا وللشهوات وللمال
والقلوب فيصدها عن احلق واخلري واإلستقامة، ويتحول إىل ظلم وعدوان وضرر، ومعصية، ويحذِّر 

                                                           
 .متكبراً: مختاالً -٤
٥- مرال حمالة: ال ج. 
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/ الفجر) (وتحبونَ الْمالَ حبا جما). (٢٠/ القيامة) (بلْ تحبونَ الْعاجِلَةَ: (ب بقولهالقرآن من هذا احل
٢٠.( 

ألنه حب خاطئ، وإنّ دافع هذا .. وينهى القرآن عن حب من يعادي العقيدة واملبدأ ومصاحل األُمة
ومصاحل األُمة، وهو حب لمن ال يبادل احلب، بل  احلب هو املصاحل الدنيوية اليت تقود إىل هدم العقيدة

جاء هذا النهي يف قوله .. يستبطن البغض والكراهية، ولو بادل احلب ومل حيمل العداوة هلان أمره
عنِتم قَد بدت الْبغضاءُ  يا أَيها الَّذين آمنوا ال تتخذُوا بِطَانةً من دونِكُم ال يأْلُونكُم خباال ودوا ما: (تعاىل

ها أَنتم أُوالءِ تحبونهم وال * من أَفْواههِم وما تخفي صدورهم أَكْبر قَد بينا لَكُم اآليات إِنْ كُنتم تعقلُونَ 
إِذَا لَقُوكُمو ّهابِ كُلتونَ بِالْكنمؤتو كُمونبحوا  يوتقُلْ م ظيالْغ نلَ ماماألن كُملَيوا عضا علَوإِذَا خا ونقَالُوا آم

 ).١١٩-١١٨/ آل عمران) (بِغيظكُم إِنَّ اللَّه عليم بِذَات الصدورِ
.. ضررويوضح لنا القرآن أنّ احلب ليس إجيابياً يف كلِّ ما حنب، بل من احلب ما هو خطأ وشر و

أو يقوم على اجلهل وضغوط الشهوات واألفكار اخلاطئة، قال .. قد يندفع اإلنسان باحلب اندفاعاً أعمى
شيئًا  كُتب علَيكُم الْقتالُ وهو كُره لَكُم وعسى أَنْ تكْرهوا شيئًا وهو خير لَكُم وعسى أَنْ تحبوا: (اهللا تعاىل

 وهونَولَمعال ت متأَنو لَمعي اللَّهو لَكُم ر٢١٦/ البقرة) (ش.( 
ن املوازنة بني حب اخلري وحب الشر، إذ دعي إىل املعصية فاستعصم ع) ع(ويتحدث النيب يوسف 

: بقوله وسجل القرآن هذا املوقف العظيم.. وامتنع وأحب آالم السجن بديالً عن حب الشهوات املُحرمة
)ا آملْ مفْعي لَم نلَئو مصعتفَاس فْسِهن نع هتداور لَقَدو يهنِي فنتي لُمالَّذ كُنفَذَل ا قَالَتكُونلَيو ننجسلَي هر

 رِيناغالص نم *و هنِي إِلَيونعدا يمم إِلَي بأَح نبِّ السِّجقَالَ ر هِنإِلَي بأَص نهدنِّي كَيع رِفصإِال ت
 نيلاهالْج نم أَكُنو *يملالْع يعمالس وه هإِن نهدكَي هنع فرفَص هبر لَه ابجت٣٤-٣٢/ يوسف) (فَاس.( 
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 الزينة واجلمال يف ثقافة القرآن
 

وهذا اإلنسان .. نسان احلضاري، الرفيع الذّوق واملُرهف احلسثقافة الزينة واجلمال، ثقافة اإل
والقرآن حتدث عن الزينة واحلُسن .. يتحسس فيض اجلمال، ومجال احلياة يف مرابع القرآن مجيعها

.. بل وكان هو الصيغة اجلمالية املُثلى يف بنيته األدبية، وإيقاعه الفني، وصياغته اللّغوية... واجلمال
ذلك ملن .. اله، ومجال بالغته ملك النفوس والقلوب، وأذهل العقول، واستوىل على األلبابفسحر مج

يعرف مجال اللّغة، ويتذوق فن اإليقاع اللّغوي، ويتحسس مجال التناغم بني املعاين واأللفاظ، وإيقاع 
 .إخل... احلروف وتناسب خمارجها

فاهللا .. يف اجلمال، فإنه صادر من رب اجلمال واجلاللوإذا كان القرآن هو الصيغة األخاذة املُثلى 
فقد ورد هذا الوصف على لسان النيب .. الذي أوحى ذا القرآن اجلميل هو مجيل حيب اجلمال

، وما حيبه اهللا من عامل اخللق والتكوين، يبدعه على ما أحب "إنّ اهللا مجيلٌ يجب اجلمال): "ص(
ويف خلق اإلنسان والطّيور واحليوان، واألزهار .. اجلمال يف عوامل الطّبيعةوحنن نشهد مظاهر .. وأراد

وتعانق أمواج البحر وهدوء اللّيل، وإطاللة القمر ومغيب الشمس، وكركرات .. وحفيف الريح.. والنبات
 ..األطفال، وتغاريد الطّيور

 ..ق الرمحن مجيلفكلّ ما خل.. فالعامل من حولنا لوحة فنية رائعة اجلمال واجلالل
 ..كلّ ما يف الكون والطّبيعة وعامل األحياء يوحي ذه املعاين ويجسدها

إنّ اجلمال يف الطّبيعة وعوامل املخلوقات هو مصدر اإلهلام للفنان والشاعر واألديب، وكلّ منتج 
 .ملوضوع اجلمال

ء ما كان يف عامل املادة إنّ الذي يتحسس اجلمال وحيب قيمه، ينفر من القُبح والقبيح، سوا
إنه ينفر من الشكل القبيح، ومن اللّفظ .. أو ما كان يف عامل القيم واملوضوع القيمي.. واملوضوع املادي

ينفر من اجلرمية واحلقد والكذب .. ينفر من القذر والقذارة.. القبيح، ومن الروائح واملناظر القبيحة
 ..فكلّ ذلك قبيح.. ى واالبتذالينفر من العبث والفوض.. والعدوان

ويتحدث عن مجال الطّبيعة واملخلوقات مجيعها، .. يتحدث القرآن عن احلُسن والزينة واجلمال
وخياطب ا اإلنسان ليلفت نظره، ويحرك .. فيعرض اخلالئق لوحة مجالية تفيض بالبهجة والسرور

 ..ماليةحسه اجلمايل، لريتقي إىل صورة الكون والطّبيعة اجل
.. نورد من هذه اآليات خطابه لإلنسان، ودعوته إياه ألن يستمتع بطيبات احلياة وزينتها ومجاهلا

 ..وحيثّه على ذلك
)نيرِفسالْم بحال ي هرِفُوا إِنسال توا وبراشكُلُوا وو جِدسكُلِّ م دنع كُمتذُوا زِينخ منِي آدا بقُلْ *  ي

مي الْحوا فنآم ينلَّذل يقِ قُلْ هالرِّز نم اتالطَّيِّبو هادبعل جري أَخالَّت ةَ اللَّهزِين مرح ةً نصالا خينالد اةي
 ).٣٢-٣١/ األعراف) (يوم الْقيامة كَذَلك نفَصّلُ اآليات لقَومٍ يعلَمونَ
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تشريعية والتثقيفية يردع القرآن أولئك املتقولني على شريعته واملدعني أنّ القرآن وذه النصوص ال
بل ويؤكِّد الدعوة إىل الزينة .. مينع الناس من الزينة، واجلمال وطيبات احلياة، ويفند تلك اإلدعاءات

 ..واجلمال واإلستمتاع بطيبات احلياة من غري إسراف أو حرمان
القرآن يف موارد أخرى عن الزينة واجلمال يف عامل الطّبيعة واألحياء، ويوردها دليالً على ويتحدث 

وأنّ اإلنسان سيختبر يف تعامله مع ما حتمل األرض من زينة .. عظمة اهللا، ومجيل صنعه، وكمال قدرته
و مبا هو شر وفساد هل سيتعامل مع هذا العطاء الرباين اجلميل مبا هو خري وهدى وصالح، أ.. ومجال
 .لنقرأ النص املعبر عن هذه الثّقافة والدعوة.. وضالل

 ).٧/ الكهف) (إِنا جعلْنا ما علَى األرضِ زِينةً لَها لنبلُوهم أَيهم أَحسن عمال: (قال تعاىل
إىل مجال املخلوقات وكما يتحدث عن األرض وعاء الزينة ولوحة اجلمال، يوجه نظر اإلنسان 

وحسنها وإىل عوامل السماء وما فيها من زينة ومجال، ليقرأ اإلنسان دالالت هذه اللّوحة، ويعرف عظمة 
ولتكون معامل الزينة واجلمال، دليالً على وجود اخلالق العظيم وتربية للذّوق .. البارئ اخلالق املصور

 ).٧/ السجدة) (لَّ شيءٍ خلَقَه وبدأَ خلْق اإلنسان من طنيٍالَّذي أَحسن كُ: (قال تعاىل.. والسلوك
 ).٦/ الصافات) (إِنا زينا السماءَ الدنيا بِزِينة الْكَواكبِ(

ويف موضع آخر يحسس القرآن اإلنسان مبظاهر البهجة واجلمال يف ما تخرِج األرض من النبات، 
أَمن خلَق : (ر ومثر وحقول ومناظر خلّابة، يستحضر القرآن تلك الصورة بقولهوتزهو به من أزها

 ا كَانَ لَكُمم ةجهب ذَات قائدح ا بِهنتباءً فَأَناءِ ممالس نم لَ لَكُمزأَنو ضاألرو اتاوموا السبِتنأَنْ ت
لْ هب اللَّه عم ا أَإِلَههرجلُونَشدعي مقَو ٦٠/ النمل) (م.( 

 ).٥/ احلج) (وترى األرض هامدةً فَإِذَا أَنزلْنا علَيها الْماءَ اهتزت وربت وأَنبتت من كُلِّ زوجٍ بهِيجٍ(
 وكما يتحدث القرآن عن اجلمال يف األرض والسماء والنبات، فإنه يتحدث عن اجلمال يف

واألنعام خلَقَها : (يرسم صورة الزينة واجلمال تلك بقوله.. وأنه من نِعم اهللا على اإلنسان.. احليوان
 ).٦-٥/ النحل) (ولَكُم فيها جمالٌ حني ترِحيونَ وحني تسرحونَ* لَكُم فيها دفءٌ ومنافع ومنها تأْكُلُونَ 

 ).٨/ النحل) (لْبِغالَ والْحمري لتركَبوها وزِينةً ويخلُق ما ال تعلَمونَوالْخيلَ وا(
إنه خياطب اإلنسان .. ومن مجال الطّبيعة والنبات واحليوان إىل مجال اإلنسان يف خلقه وتكوينه
ة هذا اإلبداع واحلُسن ذا اخللق اجلميل، الذي أفاضه اخلالق البارئ املصور، ويدعوه للتأمل يف عظم

وكم هو مفتون هذا اإلنسان باجلمال .. يدعوه ألن يتأمل يف حسن اخللق الذي خلقه به خالقه.. واجلمال
البشري حني يتجسد يف صورته البشرية ويف شكله وصوته ومنطقه ومشيته وحركته، وابتسامته وتناسق 

 .إخل... قوامه
ربانية يف خلق هذا اإلنسان، وحسن تكوينه وتركيب صورته لنقرأ ما سجله القرآن عن العناية ال

 ..اجلميلة احلسناء
في أَيِّ صورة ما شاءَ * الَّذي خلَقَك فَسواك فَعدلَك * يا أَيها اإلنسانُ ما غَرك بِربِّك الْكَرِميِ (
ككَّب٨-٦/ اإلنفطار) (ر.( 
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) نسفَأَح كُمروصواتالطَّيِّب نم قَكُمزرو كُمرو٦٤/ غافر) (ص.( 
 ).٤/ التني) (لَقَد خلَقْنا اإلنسانَ في أَحسنِ تقْوِميٍ(

حتدث عن اجلمال والقيم واملوضوعات .. وكما حتدث القرآن عن اجلمال يف موضوعاته املادية
لصورة والصوت واملظاهر البشرية األخرى، فإنه يتجسد إنّ اجلمال كما يتجسد يف الشكل وا.. السلوكية

ويف األخالق والعواطف واملشاعر والتعامل مع . يتجسد يف القول والعمل.. يف السلوك اإلنساين أيضاً
 ..اآلخر

فإنه تعبري عن مجال الذّات .. إنّ القرآن يدعو إىل هذا اجلمال، وجتسيده سلوكاً وأخالقاً وتعامالً
املَثَل األعلى يف معرفة الشريعة وتطبيقها ) ص(يروى عن النيب .. ، وحسن تركيبها النفسيالباطين

اللّهم كما : "وكان إذا نظر يف املرآة، قال.. وااللتزام بقيمها، إنه كان كثري العناية مبظهره ومنظره
P5F٦"حسنت خلْقي فحسن خلُقي

P. 
إذا أراد اخلروج من ) ص(وكان : "بالزينة واجلمال) ص(قال اليعقويب ناقالً اهتمام الرسول 
إنّ اهللا يحب من عبده أن يكون له حسن : يقول) ص(وكان . مرتله إمتشط وسوى جمته وأصلح شعره

P6F..."اهليأة

٧
P. 

والقرآن يتحدث يف موارد عديدة عن حسن اخلُلق، عن اجلمال يف الصرب، ويف العفو، ويف التعامل 
وإىل كلِّ سلوك يصدر عن . ويف هجر اآلخرين إذا كانت هناك ضرورة للهجر. املطلّقةمع الزوجة 

 ..اإلنسان
 رب اجلميل حني تشتدلوك فهو يدعو إىل الصلنقرأ ونستمع إىل القرآن وهو يدعونا إىل مجال الس

نقرأ .. من احملنة احملنة على اإلنسان وتضيق عليه مغاليق األمور، وال جيد غري اهللا ملجأً وعوناً للخروج
 ):ع(يف حمنته مع تآمر أبنائه على أخيهم يوسف ) ع(ذلك يف موقف النيب يعقوب 

 ).١٨/ يوسف) (قَالَ بلْ سولَت لَكُم أَنفُسكُم أَمرا فَصبر جميلٌ واللَّه الْمستعانُ علَى ما تصفُونَ(
حني اشتدت به حمنة الصراع مع خصوم الدعوة ) ص(وخياطب القرآن النيب العظيم حممداً 

 :اإلسالمية، خياطبه بقوله
 ).١٠/ املزمل) (واصبِر علَى ما يقُولُونَ واهجرهم هجرا جميال(
 ).٥/ املعارج) (فَاصبِر صبرا جميال(

والوجداين، ودعت الضرورة إىل وحني يقع اخلالف يف األُسرة اليت مجعها احلب والتآلف العاطفي 
يدعو القرآن إىل أن يكون الطّالق طالقاً مجيالً يليق .. فك الشراكة الزوجية وإيقاع الفرقة والطّالق

يا : (يف سورة األحزاب) ص(نقرأ ما جاء من قول اهللا تعاىل للنيب .. مبكانة املرأة املصونة وحرمتها

                                                           
 .١٤٨٥رقم احلديث ، ١السيوطي، اجلامع الصغري، ج -٦
 . بريوت –، دار صادر ٨٩-٨٨، ص٢تاريخ اليعقويب، ج -٧
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P7Fك إِنْ كُنتن ترِدنَ الْحياةَ الدنيا وزِينتها فَتعالَين أُمتّعكُنأَيها النبِي قُلْ ألزواجِ

٨
P يالما جاحرس كُنرِّحأُسو (

 ).٢٨/ األحزاب(
يا أَيها : (جاء هذا اخلطاب يف قوله تعاىل.. ومثل هذا اخلطاب يوجهه القرآن للمسلمني مجيعاً

تدونها ا نكَحتم الْمؤمنات ثُم طَلَّقْتموهن من قَبلِ أَنْ تمسوهن فَما لَكُم علَيهِن من عدة تعالَّذين آمنوا إِذَ
 ).٤٩/ األحزاب) (فَمتّعوهن وسرِّحوهن سراحا جميال

 يبخاطب النفح عن اخلصوم الذين) ص(ويخيتلف معهم يف العقيدة، ما زال  ويدعوه إىل الص
وما خلَقْنا السماوات واألرض وما بينهما إِال بِالْحقِّ وإِنَّ الساعةَ : (قال تعاىل.. املوقف يتطلّب الصفح

فْحفَحِ الصةٌ فَاصيآلتP8F

٩
P َيلم٨٥/ احلجر) (الْج.( 

.. د اجلمال يف السلوك واألخالق، يف القول والعملوالقرآن يري.. واحلُسن هو أحد أوصاف اجلمال
 ).٨٣/ البقرة) (وقُولُوا للناسِ حسنا: (قال تعاىل.. لذا يدعو إىل مجال الكلمة، وحسن أدائها

)نسأَح يي هابِ إِال بِالَّتتلَ الْكلُوا أَهادجال ت٤٦/ العنكبوت) (و.( 
)سأَح يي هبِالَّت فَعاديممح يلو هةٌ كَأَناودع هنيبو كنيي بفَإِذَا الَّذ ٣٤/ فصلت) (ن.( 

وهكذا يتحدث القرآن عن احلُسن والزينة واجلمال، ومظاهر اإلبداع يف هذا العام ويوجه األنظار 
اإلهلي، ويصنع سلوكه  إليه، ليتذوق اإلنسان معاين اجلمال، وميأل قلبه حبب اجلمال وبروعة اجلالل

.. فيصوغ فعله وقوله ونيته صياغة احلُسن واجلمال.. على ما صنعت عليه العوامل من صيغ اجلمال
ويبين البيت والشارع واملدينة واحلديقة واملزرعة واملصنع وكلّ أثاثه وأدواته بناءً مجالياً يوحي بعظمة 

ته وأناقته ونظام حياته، ويتذكّر دائماً قول الرسول ويجسد الزينة واجلمال يف لباسه ونظاف.. اهللا
فال يصدر .. ومن يحب اجلمال، يكره القُبح والقبيح يف كلِّ شيء".. إنّ اهللاَ مجيلٌ يحب اجلَمال): "ص(

 .عنه إلّا احلَسن اجلميل

                                                           
٨- عكنتوجة من مال أو لباس أو غريه من األشياء عند طالقها: أمعطى للزاملتاع املقصود يف هذه اآلية هو ما ي. 
 .العفو احلَسن: الصفح اجلميل -٩
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 تقتري تبذير وال ال إسراف وال
 

 :التعامل املقنن مع األشياء
األشياء واملوجودات مجيعها، وله حاجة طبيعية مادية ونفسية وعاطفية وعقلية اإلنسان يتعامل مع 

 ..مقدرة تقديراً علمياً وعملياً موضوعياً.. وغريزية
 كن واجلمال والترفيه واحلبراب واللِّباس واجلنس واملاء والسعام والشاإلنسان حيتاج إىل الطّ

عقله وأوهامه وعواطفه مع احلقائق واملوضوعات واألشياء، وتتعامل غرائزه وخياله و. إخل... والكراهية
بذير بيعي إىل اإلسراف والتفينحرف من اإلعتدال والوضع الطّ.. وكثرياً ما يتعامل تعامالً خاطئاً

قتريوالت.. 
شيء يف هذا الوجود مقداراً  إنّ ثقافة القرآن ترسم لإلنسان خطّ االعتدال، وتثقِّفه على أنّ لكلِّ

 ..بيعي لإلنسانهذا املقدار هو احلق، وهو املوقف الطّ ةتوفي.. شيء هو مبقدار اً، فكلّحمدد
 ).٨/ الرعد) (وكُلُّ شيءٍ عنده بِمقْدارٍ: (قافة يف قوله تعاىلنقرأ هذه الثّ

 ).٢/ الفرقان) (وخلَق كُلَّ شيءٍ فَقَدره تقْديرا(
محنويثين القرآن على عباد الر يثين على إنفاقهم املُعتدل .. موذج والقدوة يف السلوك والتعاملالن

الذي ال إسراف فيه وال تقتري، ليعرض طريقة اإلنسان السإِذَا : (ة يف اإلنفاق، قال تعاىلوي ينالَّذو
 ).٦٧/ الفرقان) (أَنفَقُوا لَم يسرِفُوا ولَم يقْتروا وكَانَ بين ذَلك قَواما

اإلنسان عندما يتعامل مع األشياء تعامالً خاطئاً، جيلب لنفسه وألُسرته وتمعه املشاكل 
 .واألزمات، وباالعتدال حيفظ صحته وماله ومسعته

 

 :راب واملياهعام والشاإلسراف يف الطّ
اف إنّ أخطر األسباب املؤدية لإليار واألزمات االقتصادية والصحية واالجتماعية، مها اإلسر

بذيروالت.. 
سرِف يف استعمال الطّإنّ اإلنسان يراب واجلنس واللِّعام والشينة والترفيهباس واملاء ووسائل الز ..

فيتجاوز احلد وضعه الص نفسه وجمتمعه، يضر ذا اإلسراف يضرواحلاجة الطبيعية، وحي، ويضر 
عوب والبلدان اليت ال ال املاء سبب أزمات للشفمثالً اإلسراف يف استعم.. وضعه االقتصادي واالجتماعي

متلك كمات كبرية من املياهي.. 
يسبب الشحة واحلاجة الكبرية وارتفاع .. قي وغريمهايف الغسل والس.. إنّ هدر املياه يف االستعمال

 ..أسعار املاء
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نا نشاهد املُسرِف واملُبذِّر يف استعمال املاء يفتح صنبور املاء إنويتركه جيري، ويدفع كمات كبرية ي
ات يق أضعاف ما حيتاج إليه عندما يهدر كمفنفيسرف يف استعمال املاء حىت ي.. من املاء دون حساب

 ..كبرية من املاء
ات قي تفوق حاجة مزروعاته مركبرية يف الس كمياتح اجلاهل باستعمال املاء، يستخدم والفالّ

إنّ اإلسراف والتبذير يضيع أضعاف ما حيتاجه اإلنسان بصورة .. له وإسرافههعديدة، فيهدر املاء جب
 .فعلية

فال يتناول .. راب، نرى اإلسراف واهلدر والعبث عندما تعد موائد الطعامعام والشويف إعداد الطّ
راب عام والشوالطّبعضه، ويلقى الباقي يف حاوية الفضالت، فيبذّر املال  املُسرفون من الطعام املُعد إالّ

 .أضعاف ما حيتاجه اإلنسان، فيتحول إىل فضالت تلقى يف حاويات الفضالت
راب، ويعده كرماً، وتفوقاً على عام والشإنّ البعض يتباهى بكثرة ما يعد يف الوالئم من الطّ

قل معدته فيثْرف اإلنسان يف تناول الطعام والشراب، ويزداد اإلسراف خطراً عندما يس.. اآلخرين
ته العامة بالطّوجهازه اهلضمي وصحعام والشراب، فيتحوة وسالمة ل هذا اإلسراف إىل ضرر بالصح

عام ل متعة الطّفتتحو.. اجلسم، ورشاقته ومجال قوامه، وراحته وقدرته على احلركة والعمل والتحمل
والشتمعواقتصاد األُة راب إىل أمراض وآالم وعبئ ثقيل على اجلسم والصحسرة وا. 

ي ميكن أن يوفِّر نسبة عالية من دخل الفرد واألُإنّ التسرة ودخل رشيد يف اإلنفاق واإلستهالك املاد
ة العام، وحيفظ الصحوالقرآن الكرمي ينهى عن اإلسراف يف العديد من آياته، منها .. روةة والثّاألُم

) نتكُم عند كُلِّ مسجِد وكُلُوا واشربوا وال تسرِفُوا إِنه ال يحب الْمسرِفنييا بنِي آدم خذُوا زِي: (قوله تعاىل
 ).٣١/ األعراف(

ويذكر كتبس) ص(أنّ رسول اهللا : "رياب الس أ، فقالمروهو يتوض ما هذا ال: عدأيف : فقال.. فرس
P9F١٠"نعم، وإن كنت على رٍ جارٍ: الوضوء إسراف، قال

P. 
 

باسينة واألناقة واللِّاإلسراف يف الز: 
م اإلسراف يف االستعمال املفرط ويدعو القرآن إىل الزه ينهى وحيرينة واجلمال واألناقة، ولكن

باسينة واألناقة واللِّللز.. 
قني وعمليإنّ مروراً سريعاً يف األسواق ومشاهدة واجهات املعارض ومراقبة املتسوراء، ات الش

ذْخ واإلسراف والنيكشف لنا حجم البهم يف شراء املالبس ووسائل الزجميل، وحجم األموال ينة والت
هدر بسبب اإلسراف والتاليت تباقتصاد األُسرة، بل وحيدث يف كثري من .. خذْبذير والب ا يضرمم
 ..األحيان هلا املشاكل واخلالفات
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ينة ومستحضرات باس، ولوسائل الزبيعية للِّجة اإلنسان الطّإنّ املشتريات واملستهلكات تفوق حا
التما يف اجلانب النجميل، ال سيسوي، فبعض النيف ذلك الر جال، يدخل يف عملية منافسة ساء ومثلهن

ق شخصيتراً أنّ من أسباب تفوم املسرفني، متصوه وظهوره بني أقرانه ويف جمتمعه ومباراة مع أقرا
 ..ينة والتجميلفنن املفرط يف وسائل الزلبذخ واإلكثار من استعمال املالبس والتهو ا

ركات املنتجة لوسائل الزرة للشور األزياءوتلعب وسائل اإلعالم املستأجتلعب .. ينة والتجميل ولد
دوراً كبرياً يف اإلغراء بالشيراء والدفع حنو اإلسراف املاد.. 

خل الفردي وارئ والتخفيف عن كاهل الداإلنفاق وتوفريه للمستقبل والطّإنّ تقليص حجم 
واألُسري، هو التصرف السلوكي املعقول، والذي يعود بالنويكفي كراهية أن نقرأ أنّ اهللا .. قفع على املُنف

 ..فاهللا يكرهه وميقته وهو خيتال يف زيه وزينته املُسرفة.. ال يحب املُسرف
الكرمي إذ يحرم اإلسراف، إنما يحرمه ألسباب اقتصادية وتربوية نفسية لصاحل الفرد إنّ القرآن 

تمعات بسبب اإلسراف والتتمع، ووقاية من املشاكل اليت حتدث يف األُسر وافشريعة .. بذيروا
 .القرآن هدفها جلب املصاحل لإلنسان ودرء املفاسد عنه

 

والبغض اإلسراف يف احلب: 
رفيه وكثرة ينة والتراب واملاء واللِّباس والزعام والشالطّ.. اإلسراف يف اإلستعمال املادي وليس

فر وغريها فحسبالس ..ه .. والبغض والعقاب بل واإلسراف يف احلبفالبعض يتجاوز احلد يف حب
 ..وبغضه، ويف عقابه

إنّ احلب لكي يؤداً معتدالً، ال إسراف فيه فسي والعملي يف احلياة جيب أي غرضه النن يكون حب
 ..وال جتاوز

إنّ احلب منافذ عقله وقلبه عن رؤية العيوب والن ويسد ،قائص يف الطاغي يعمي بصر املُحب
احملبوب والتستفاع عن خطئه حىت يدخله يف املعصية، وقد عاجل القرآن هذا اخلطأ ر عليه، بل والد

/ األنعام) (فَاعدلُوا ولَو كَانَ ذَا قُربى وبِعهد اللَّه أَوفُوا ذَلكُم وصاكُم بِه لَعلَّكُم تذَكَّرونَوإِذَا قُلْتم : (بقوله
١٥٢.( 

P10Fيا أَيها الَّذين آمنوا كُونوا قَوامني للَّه شهداءَ بِالْقسط وال يجرِمنكُم شنآنُ(

١١
P لَىمٍ علُوا  قَودعأَال ت

 ).٨/ املائدة) (اعدلُوا هو أَقْرب للتقْوى واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه خبِري بِما تعملُونَ
ومن الشر الشصوعر حلكمة، ياملُاألعمى و اعر احلباملُسرف يف حبه بقوله حب: 

 ضا عن كلِّ عيبٍ كليلةأال أنّ عني ا*** وعني الرخط تبدي املساويالس 
نفسه منها، ويكرهها، ويكره إنّ اإلنسان يواجه حاالت وأوضاع ومواقف من بعض الن اس تشمئز

لبيةاإلنسان الذي تصدر عنه تلك األخطاء واملواقف الس ..بالغ يف الكراهية، غري أنّ البغض من الناس ي
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سرف يف السويخط والبغض حتل إىلى يتجاوز احلدعلى اآلخرين وظامل هلم، فيتحو لذلك ..  معتد
وال يجرِمنكُم شنآنُ قَومٍ علَى أَال تعدلُوا اعدلُوا هو : (ينهى القرآن عن اإلنزالق يف هذه اهلاوية بقوله

 .)٨ /املائدة( )أَقْرب للتقْوى
ووضع حد معتدل لرد جاه احلبه، هو تنظيم لإلنفعال ومحاية والكر الفعل والتفاعل النفسي بات

 ..توازن الشخصية
ه اإلمام عليع( يوج (هوالكراهية، يوج بقوله هاإلنسان الذي يندفع مبالغاً باحلب) :بِأحب حبيبك 

P11F١٢"يوماً ما بغيضك هوناً ما، عسى أن يكون حبيبك غض، عسى أن يكون بغيضك يوماً ما، وأبما هوناً
P. 

ائع، ال ينصح بعدم طغيان مشاعر احلب والكراهية فحسب، بل ويرشد هذا التوجيه الرفاإلمام يف 
وينبه إىل رؤية مستقبلية، ووضع خطّ رجعة لئال يحرج اإلنسان ويواجه مشاكل نفسية واجتماعية عندما 

تزول أسباب البغض أو احلب ر املواقفوتتغي ..بسبب مبالغته ما يقع اإلنسان يف هذا احلرج واألزمة إن
والبغض وإسرافه يف احلب. 

 

 :اإلسراف يف العقاب
ى القرآن عنه، هو اإلسراف يف العقاب، فمن حق اإلنسان املعتدى  ومثل آخر على اإلسراف الذي

سرف يف العقاب أضعافاً  عليه أن يردوي ،اإلعتداء باملثل، أو يتسامى فيعفو، غري أنّ البعض يتجاوز احلد
إخل، بل ويتجاوز البعض على ذوي ... رب أو القول أو القصاص يف املالمضاعفة يف القتل أو الض

يف العقاب  احلدانتقاماً من املعتدي، فيقع هؤالء األبرياء ضحايا اإلسراف وجتاوز .. املعتدي األبرياء
والرد اً هلاعلى املعتدي؛ لذا جند القرآن يعاجل هذه املشكلة الكُربى يف السقال تعاىل.. لوك، ويضع حد :

)ثْلِ مبِم هلَيوا عدتفَاع كُملَيى عدتنِ اعفَم اصصق اتمرالْحامِ وررِ الْحهبِالش امرالْح رهى الشدتا اع
عنيقتالْم عم وا أَنَّ اللَّهلَماعو قُوا اللَّهاتو كُم١٩٤/ البقرة) (لَي.( 

)ابِرِينلصل ريخ ولَه متربص نلَئو بِه متبوقا عثْلِ موا بِمباقفَع متاقَبإِنْ عو) (١٢٦/ حلالن.( 
)ري حالَّت فْسلُوا النقْتال تو رِفسا فَال يلْطَانس يِّهلوا للْنعج ا فَقَدظْلُوملَ مقُت نمقِّ وإِال بِالْح اللَّه م

 ).٣٣/ اإلسراء) (في الْقَتلِ إِنه كَانَ منصورا
 

 :اإلسراف يف اجلنس
فينهى .. شيء، ألنه جتاوز احلد، ولكل شيءٍ حد وكما اتضح، فإنّ القرآن ينهى عن اإلسراف يف كلِّ

راب واملاء عام والشعن اإلسراف يف الكالم ويف اجلنس، وغري ذلك، فكما يسرف اإلنسان يف الطّ
إخل، فإنه يسرف كذلك يف اجلنس، فإنّ من أخطر ما تواجهه البشرية اآلن هو اإلسراف يف ... والعقاب
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.. ذوذ واإلحنراف املرضية والفوضى اجلنسية، وإىل الشول إىل اإلباحي، وحتى جتاوز احلدحت.. اجلنس
واط واملساحقة، وممارسته مع احليواناتاللّ إىل حد.. 

وتشهد الدقارير الطبية بالكارثة املرضية كارثة األيدز وغريه من أمراض اجلنس اليت راسات والت
 ..تواجه البشرية نتيجة اإلسراف اجلنسي

ولُوطًا إِذْ قَالَ : (يحذِّر من اإلسراف اجلنسي والفوضى اجلنسية، نقرأ من هذه التحذيراتوالقرآن 
 نيالَمالْع نم دأَح نا مبِه قَكُمبا سةَ مشونَ الْفَاحأْتأَت همقَواءِ * لالنِّس وند نةً موهالَ شونَ الرِّجأْتلَت كُمإِن

 ).٨١-٨٠/ األعراف) (وم مسرِفُونَبلْ أَنتم قَ
)اءَ ذَلرا وم لَّ لَكُمأُحو كُملَيع اللَّه ابتك كُمانمأَي لَكَتا ماءِ إِال مالنِّس نم اتنصحالْموا وغتبأَنْ ت كُم

ه منهن فَآتوهن أُجورهن فَرِيضةً وال جناح علَيكُم فيما بِأَموالكُم محصنِني غَير مسافحني فَما استمتعتم بِ
 ).٢٤/ النساء) (تراضيتم بِه من بعد الْفَرِيضة إِنَّ اللَّه كَانَ عليما حكيما

)م وفرعبِالْم نهورأُج نوهآتو هِنلأَه بِإِذْن نوهحكفَان ذَاتختال مو اتحافسم رغَي اتنصح
اندأَخP12F

١٣
P) (٢٥/ النساء.( 

هي اإلقامة مع املرأة : واج، ومعىن املسافحةهو العفّة والز: معىن اإلحصان أنّ غةقال أئمة اللّ
ا جنسيومباشرم معهااً من غري زواج شرعياً للتعامل املُحرومصادقة املرأة سر ،. 

ذوذ، محاية لكرامة املرأة ان والشدخاذ األخفاح واإلباحة اجلنسية واتن يحرم السإنّ القرآ
جلوالر ..تمع ولد وهو ال يعرف له أباً فيهسرة؛ ولئلّة واألوحفظاً للصحا يولد يف ا. 

 

 :ل واملالحاةداإلسراف يف الكالم واجلَ
ولَقَد : (اإلسراف يف الكالم واجلدل، قال تعاىلومن مصاديق اإلسراف اليت ى القرآن عنها، هو 

 ).٥٤/ الكهف) (صرفْنا في هذَا الْقُرآن للناسِ من كُلِّ مثَلٍ وكَانَ اإلنسانُ أَكْثَر شيءٍ جدال
فإنّ الكثري من النكثر اجلدل واخلصومة واللّاس يجاجة، سواء جادل للدأو الباطل،  فاع عن احلق

.. اً يف حديثه وحواره وبيانه للحقيقةجاجة؛ ليكون اإلنسان طبيعيوالقرآن يرفض املالحاة واجلدل واللّ
ويوضح الرص(د سول الكرمي حمم (عن شيءٍ بعد عبادة : "ة واملالحاة فيقولرفضه للجدلي يت ما

عن مالحاة الر يت جالاألوثان، كما"P13F١٤
P. 

اس، ل إىل ثرثار ميلّه النى يتحويسرف يف الكالم واحلديث حت وبعض املصابني بأمراض الكالم
 .ويكرهون حديثه
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إنّ القضيا أو تعريفها، أو الدفاع عنها، أكثر من حديث واضح ترى املصابني ة اليت ال حيتاج بيا
بأمراض الكالم يتجاوزون احلد يف احلديث عن تلك القضيما شهوراًة إىل أيام أو أسابيع ورب ر يكر

 ".ما قلّ ودلّ خري الكالمِ: "وما أحسن القول املأثور.. ويعيد
الة، الفردي واوهكذا فإنّ اإلسراف هو من أخطر أمراض البشريثقِّف القرآن ضدجتماعي؛ لذلك ي 

اإلسراف، ويدعو إىل اإلعتدال واإلتف جتاوز احلد يف كلِّ.. ر منهزان والتحرلذا فإنّ.. شيء فهو كما عر 
عاقبة اإلسراف هي اهلالك والده خروج على قانون الطّمار لألفراد والشبيعة ونظام عوب واألُمم؛ ألن

ثُم صدقْناهم الْوعد فَأَنجيناهم ومن نشاءُ وأَهلَكْنا : (ويوضح القرآن هذه احلقيقة بقوله. الوجود
نيرِفس٩/ األنبياء) (الْم.( 

 

 :التبذير
ف الرعربذير بقولهاغب األصفهاين الت" :بذيرالت :فريق، وأصله إلقاء البذر وطرحه، فاستعري الت

P14F١٥"ال يعرف مآل ما يلقيه لمناهر تضييع يف الظّ: مضيع ملاله، فتبذير البذر لكلِّ
P. 

والتبذير ظاهرة سلبية يمارسها البعض من النعملية تضييع وهي .. عامل مع املالاس عند الت
وإنفاق للمال يف ما ال يعود بالنشيد للمالفع على صاحبه، فليس هو اإلنفاق الر.. 

فع على الفرد واألُسرة واتمع والدولة، يت تعود بالنإنّ ترشيد اإلنفاق ووضع املال يف مواضعه الّ
موارد إنفاق املال واجلهود ب وعياً علمياً، ومعرفة يف ذي دعا إليه القرآن، وذلك يتطلّهو اإلنفاق الّ

 .واإلمكانات وتوظيفها
يبذِّرون أمواهلم، .. إنّ اجلاهل والسفيه يضيع ماله، ويبذِّره يف ما ال يفيد، وال املال وأصحاب املال

 .وال يحسنون اإلنفاق، مما جرهم إىل اإلفالس واخلسائر الفادحة
سثقِّف اإلنسان املسلم على حن اإلوالقرآن يبذير نفاق وترشيده، وحفظ املال وصيانته من الت

والتهم إخوان الشعونضييع، لذلك جند القرآن الكرمي يصف املُبذِّرين بأنهم عابثون مضيياطني؛ ألن ..
بذّرِين كَانوا إِنَّ الْم* حقَّه والْمسكني وابن السبِيلِ وال تبذّر تبذيرا : (جاء هذا البيان يف قوله تعاىل

 ).٢٧-٢٦/ اإلسراء) (إِخوانَ الشياطنيِ وكَانَ الشيطَانُ لربِّه كَفُورا
دم على وينهى القرآن عن تبذير املال واإلسراف يف إنفاقه، فيقع املُبذِّر واملُسرف يف احلسرة والن

غلُولَةً إِلَى عنقك وال تبسطْها كُلَّ الْبسط فَتقْعد وال تجعلْ يدك م: (قال تعاىل.. ما بذّر وضيع وأسرف فيه
 ).٢٩/ اإلسراء) (ملُوما محسورا

إنّ القرآن الكرمي ينهى عن التثقِّف على أنّ بذير واإلسراف حتب واملقبول؛ ويى يف اإلنفاق احملب
عاقبة التدمبذير واإلسراف هي احلسرة والن. 
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 ۲۱ 

ف ال ميلك الرشد يف التصر فيه، وهو منيبذّر املال، ى القرآن عن أن يسلّم املال إىل السولكي ال 
فيه املالية، ويفرض فات السويضيع املال ويبذِّر، بل وحيكم الفقه اإلسالمي باحلجر على تصر.. يف املال

وهو إجراء .. سرة واألُمة وماليتهاعليه احلجر املايل، صيانةً ملاله، وحافظاً عليه، وعلى اقتصاد األُ
قانوين إسالمي يعطي الدولة حق ل لصيانة املال الفردي واجلماعي وحفظهالتدخ .شريع جاء هذا الت

اكْسوهم وال تؤتوا السفَهاءَ أَموالَكُم الَّتي جعلَ اللَّه لَكُم قياما وارزقُوهم فيها و: (واضحاً يف قوله تعاىل
 ).٥/ ساءالن) (وقُولُوا لَهم قَوال معروفًا

ولة أو املتولِّي على مال اليتيم، وال يسلّم إليه املال، بل ينفق عليه من تد الوالية، والية الدمتبل و
ماله باملعروف حتشد، حفظاً على ماله من التى يبلغ الرلُ: (بذير، قال تعاىلضييع والتتابى وامتوا الْي

ا إِسأْكُلُوهال تو مالَهوأَم هِموا إِلَيفَعا فَاددشر مهنم متسفَإِنْ آن وا النِّكَاحلَغى إِذَا بتوا حركْبا أَنْ ياربِدافًا ور
أْكُلْ بِالْما فَلْيريكَانَ فَق نمو ففعتسا فَلْيكَانَ غَنِي نمو هِملَيوا عهِدفَأَش مالَهوأَم هِمإِلَي متفَعفَإِذَا د وفرع

 ).٦/ ساءالن) (وكَفَى بِاللَّه حسِيبا
إنّ من أخطر مشاكل اقتصاد األُسرة والفرد واألُممها اإلسالم، ة هو اإلسراف والتحربذير، لذا ي

د يف النشدويشيء يتعامل معه اإلنسان بيعي املتوازن يف كلِّاالستعمال الطّثقيف على هي عنهما، والت. 
 

قتريالت: 
والتقتري هو ظاهرة سلبيالن خل وشحة يف اإلنفاق، سببها البفوس ولؤمها، والتضييق يف قتري هو الت

ة ألُسريقتري إىل حد احلرمان ويتسبب يف حدوث املشاكل اوكثرياً ما يصل الت.. اإلنفاق من املستطيع
قتري بعض ما قاد التورب.. سرة يف اإلنفاق ويضيق على زوجته وأبنائه وأفراد أُسرتهعندما يقتر رب األُ

وج أو الكراهية للز.. يطانحنراف والوقوع يف حبائل الشالسرة إىل طلب املال من احلرام واأفراد األُ
ي من أسباب .. ولألب أو األُميار األُسرةوذلك سبب مادلذلك يأمر القرآن باإلنفاق املُعتدل وينهى .. ا

ا: (قتري بقولهعن التورسحا ملُومم دقْعفَت طسا كُلَّ الْبطْهسبال تو كقنلُولَةً إِلَى عغم كدلْ يعجال تو.( 
 ).٦٧/ الفرقان) (تروا وكَانَ بين ذَلك قَواماوالَّذين إِذَا أَنفَقُوا لَم يسرِفُوا ولَم يقْ: (وبقوله

ص(سول ويأمر الر (بالتها أفضل من الصوسعة على العيال ويعدححذِّر القرآن من الشدقة، ويP15F

١٦
P ،

يجِدونَ في صدورِهم حاجةً والَّذين تبوءُوا الدار واإلميانَ من قَبلهِم يحبونَ من هاجر إِلَيهِم وال : (بقوله
) مفْلحونَمما أُوتوا ويؤثرونَ علَى أَنفُسِهِم ولَو كَانَ بِهِم خصاصةٌ ومن يوق شح نفْسِه فَأُولَئك هم الْ

 ).٩/ احلشر(
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 ۲۲ 

 اعتماد منهج الدليل والربهان
 

جاءَكُم فَاسق بِنبإٍ فَتبينوا أَنْ تصيبوا قَوما بِجهالَة فَتصبِحوا علَى ما فَعلْتم يا أَيها الَّذين آمنوا إِنْ (
نيماد٦/ احلجرات) (ن.( 

اس غري أولئك الن.. اإلشاعات والتهم واألكاذيب واألضاليل جزء من سلوكية البعض من الناس
وتلويث سمعتهم أو حتريف احلقيقة الفكرية .. خرين والوقيعة مالّذين يسعون بالكيد لآل.. األسوياء
وقد أصبح هلذه العدوانية فنها اخلاص من بني فنون اإلعالم والدعاية املضادة واحلرب .. والثّقافية
 ..بل اصطلحوا على هذه السلوكية العدوانية بنشر الغسيل، وهي جزء من حرب اإلشاعات.. النفسية

كما تعتمد النبأ الكاذب، واخلرب ) الغاية تربر الوسيلة(ذه السياسة امليكافيلية مبدأ وتعتمد ه
 ..املصنوع لتحقيق أغراضها املضلِّلة الدنيئة

نوم  حافة واإلنترنت ومنابر اخلطابة وغريها، جيدها تعجراقب وسائل اإلعالم الفضائية والصي
 ..تج فنياً الستغفال الرأي العام، وتضليل املتلقِّي والسامعبالنبأ الكاذب، واخلرب املصنوع واملن

).. الفاسقني(والقرآن يتحدث عن هذه الظّاهرة املُشينة يف اتمع، ويسمي القرآن صناعها بـ
يحذِّر من أن نصدق .. ويحذِّر من الوقوع يف شراك أولئك.. اخلارجني عن خطِّ السلوك السوي املستقيم

إنه يشخص لنا هذه املمارسة السيئة ليكون .. فنندم على ما فعلنا.. هذه األنباء ونبين املواقف عليها
ويحذِّر من قبول اخلرب واإلشاعة قبل .. لدينا وعياً وثقافةً خربيةً نتعامل ا مع اخلرب واملعلومة املكذوبة

امة اآلخرين وحيام وحقوقهم املادية واألدبية، ولئلّا التدقيق والتحقيق يف صحة املعلومة، محايةً لكر
 ..نقع يف اخلطأ ونتحمل تبعات التصديق لألنباء الكاذبة

هو التثبت وعدم املُسارعة يف : والتبين.. إنه يدعونا إىل التبين قبل التصديق واتخاذ املواقف
يذكر املفسرون يف ).. فَتبينوا: ( قوله تعاىلجند هذه الدعوة يف.. التصديق، قبل ثبوت صحة اخلرب

إىل بين ) ص(أسباب النزول أنّ هذه اآلية نزلت يف الوليد ابن عقبة بن أيب معيط، بعثه رسول اهللا 
16Fاملُصطلق مصدقاً

، وكان بينه وبينهم عداوة يف اجلاهلية، فلما مسع القوم تلقّوه تعظيماً هللا تعاىل ١٧
: ، وقال)ص(إنهم يريدون قتله، فهام فرجع من الطّريق إىل رسول اهللا : لشيطانولرسوله، فحدثه ا

، وهم أن يغزوهم، فبلغ )ص(إنّ بين املُصطلق قد منعوا صدقام، وأرادوا قتلي، فغضب رسول اهللا 
إليه من مسعنا برسولك فخرجنا نتلقّاه ونكرمه، ونؤدي : ، وقالوا)ص(القوم رجوعه، فأتوا رسول اهللا 

قبلنا من حق اهللا تعاىل، فبدا له يف الرجوع، فخشينا أن يكون إنما رده من الطّريق كتاب جاءه منك 
 :بغضبِ غضبته علينا، وإنا نعوذ باهللا من غضبه وغضب رسوله، فأنزل اهللا تعاىل
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 ۲۳ 

أَنْ تصيبوا قَوما بِجهالَة فَتصبِحوا علَى ما فَعلْتم  يا أَيها الَّذين آمنوا إِنْ جاءَكُم فَاسق بِنبإٍ فَتبينوا(
نيمادن(17F١٨ )٦/ احلجرات.( 

 نما ملها، ال سيا قبل تقبت والتحقّق، والتأكّد من صدق املعلومة وكذون إىل التثبنا مدعوإن
وقياداا؛ لئلّا يذهب األبرياء ضحية يتحملون املسؤوليات اجلنائية والقضائية وغريها من دوائر الدولة 

 ..املعلومات الكاذبة، أو الكيد والتآمر
باحلقيقة، ووضع أساساً علمياً لقبول األخبار ) ص(إنّ القرآن صحح املوقف، وأخرب الرسول 

 ..وهو التثبت من صحتها وحتقيقها قبل الوثوق ا أو قبوهلا.. والروايات
أو ) ص(عتمد علماء احلديث يف حتقيق الرواية املروية عن النيب وعلى هذا األساس العلمي ا

واية .. –عليهم السالم  –ة األئمواة الّذين رووا الرواية والتأكّد من صدق الرووضعوا منهج حتقيق الر
 ..ووثاقتهم، قبل تصديق احلديث املنسوب إىل الرسول أو األئمة والعمل به

قهاء والعلماء بتحقيق الروايات املنسوبة إىل الرسول واألئمة، وإسقاط وعلى هذا األساس يقوم الف
 ..أي رواية رواها الكاذبون والفاسقون إال إذا ثبتت صحتها

ويسجل لنا القرآن بياناً آخر، ومنوذجاً من مناذج األخبار واإلشاعات الكاذبة وعمليات الكَيد 
 :واإلساءة إىل سمعة األبرياء، قال تعاىل

) ةراآلخا ويني الدف يمأَل ذَابع موا لَهنآم يني الَّذةُ فشالْفَاح يعشونَ أَنْ تبحي ينإِنَّ الَّذ لَمعي اللَّهو
 ).١٩/ ورالن) (وأَنتم ال تعلَمونَ

يات املؤمنة النظيفة إنّ هؤالء املرضى، احلاقدون على األبرياء، الّذين يريدون إسقاط الشخص
النزيهة، هلم الويل والعذاب، وجيب أن يالحقهم القضاء والرفض االجتماعي، ألنهم يأتون منكراً من 

 ..القول، ويعملون على ختريب اتمع
حوادث التخريب واإلشاعات الكاذبة، وبثّ .. عرض القرآن مناذج أخرى من احلوادث االجتماعية

املنورة يف عصر الصراع بني الدعوة اإلسالمية من جهة، وبني املنافقني واليهود األراجيف يف املدينة 
وكان من أسلحة احلرب ضد الدعوة اإلسالمية هو سالح اإلشاعات وبثّ .. واملشركني من جهة أخرى

 :سجل القرآن هذه احلوادث بقوله.. األراجيف
ن في قُلُوبِهِم مرض والْمرجِفُونَ في الْمدينة لَنغرِينك بِهِم ثُم ال لَئن لَم ينته الْمنافقُونَ والَّذي(

 ).٦٠/ األحزاب) (يجاوِرونك فيها إِال قَليال
ا، ولنتذكّر إنّ هذه الصو عظامة واألراجيف واألكاذيب، يعرضها القرآن لنترة من اإلشاعات اهلد

 ..يخطِّط لبثِّ األراجيف واإلشاعات الكاذبة، وأنّ هؤالء يستحقّون العقاب الصارمأنّ هناك من يعمل و
وحتدث القرآن يف موقعٍ آخر عن املُندسني يف صفوف املؤمنني، ويف أجهزة اتمع والدولة، الّذين 

 :يشيعون األكاذيب واألراجيف، وحذّر من هذا الطابور، وثقّف ضده، قال تعاىل
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 ۲٤ 

) لَوو مونَ لَهاعمس يكُمفةَ ونتالْف كُمونغبي اللَكُموا خعضألواال وبإِال خ وكُمادا زم يكُموا فجرخ اللَّه
نيمبِالظَّال يملوبة) (ع٤٧/ الت.( 

 تلك صور من الوقائع التأرخيية يعرضها.. وى عن االستماع هلم وتقبل أخبارهم ودعايتهم
ا بعد القرآن، ليحذِّر من قبول اإلشاعات واألكاذيب، واألخبار الكيدية، وأن ال نصدق خرباً وال إشاعةً إلّ

وأن نميز األشخاص واملؤسسات الّيت تبثّ األخبار واإلشاعات الكاذبة فال نقبل .. أن نتحقّق من صدقها
 ..ما تبثّه وتنشره من تقارير وأخبار

املوقف من أقوال السوء، وظلم اآلخرين، وانتقاص حيثيام، وأنّ اهللا سبحانه ال ويوضح القرآن 
يحب اجلّهر بالقول السيئ، وينهى عنه، ويستثين من ظُلم، فمن حقّه أن يكشف ظالمته ويفضح الظّامل، 

 ..ويوضح إساءة اآلخرين له، مبا فيهم من يطعنون بسمعته ومكانته
ت القرآين هذا املبدأ بقولهثب: 
 ).١٤٨/ النساء) (ال يحب اللَّه الْجهر بِالسوءِ من الْقَولِ إِال من ظُلم وكَانَ اللَّه سميعا عليما(

  



 ۲٥ 

 حلّ املنازعات واإلصالح بني الناس
 

)م أَو قَةدبِص رأَم نإِال م ماهوجن نريٍ مي كَثف ريال خ كلْ ذَلفْعي نماسِ والن نيالحٍ بإِص أَو وفرع
 ).١١٤/ ساءالن) (ابتغاءَ مرضاة اللَّه فَسوف نؤتيه أَجرا عظيما

)م وا إِنَّ اللَّهبِراصو كُمرِحي بذْهتلُوا وفْشوا فَتعازنال تو ولَهسرو وا اللَّهيعأَطوابِرِينالص ع (
 ).٤٦/ األنفال(

اس ظاهرة مالزمة للمجتمع اإلنساين، وال ميكن أن يوجد جمتمع املنازعات وحدوث املشاكل بني الن
 ..من غري أن تكون فيه مشاكل وخالفات ونزاعات وجرائم وخمالفات

الد تمووعلم األخالق فسية، ودراسات علم االجتماع، والعلم اجلنائي والفلسفة راسات الن
ية إىل نشوء املشاكل والنتمع، والتربية وغريها من العلوم بدراسة األسباب املؤدزاعات واجلرائم يف ا

 ..والعمل على حلِّها ومعاجلتها
تمع، واستقرار الوضع السد نظام احلياة وأمن اهدقتصادي، وسالمة ياسي واالفإنّ أخطر ما ي

هو اجلرمية والرتاعات واخلالفاتفسي لإلنسان الوضع الن ..لطة على ويعمل القضاء والقانون والس
أو حلّ املشاكل .. محاية اتمع وحلّ مشاكله عن طريق تسمية الفعل اجلنائي وإنزال العقاب باجلاين

ازاعات الّوالنيت تنشأ بني األشخاص بإرجاع احلقوق إىل أصحا ..ركت النزاعات ويف حال ت
ات من غري حلول وال تسوية فإنها تتطور إىل مشاكل جنائية، إذ يقدم البعض على ارتكاب واخلالف

 ..جوء للثّأراجلرمية واإلقتصاص من اخلصم، واللّ
إنّ سالمة اتمع وأمنه واستقراره يكمن يف احليلولة دون حدوث املنازعات وارتكاب اجلرائم، 

وحلّ املشاكل يف وقت ل إىل أزمة بني األطراف أو جرمية يدفع مبكِّر، قبل أن تتطور املشكلة، وتتحو
 ..األفراد واتمع مثنها الباهض

لذا يركِّز ).. اساإلصالح بني الن(من األهداف األساسية لألنبياء واملرسلني والرساالت اإلهلية هو 
ثقِّف املسلمني على أمهية اإلصالح بني النيت حتدث يف زعات الّاس، وحلّ املناالقرآن العناية، وي

زاعات، كأنّ األمر ال يعنيه، بل هو ة املسلم أن يكون متفرجاً على املشاكل والنفليس من أخالقي.. اتمع
ل تلك املسؤولية أمام اهللا سبحانه وتعاىلمسؤول عن حتم ..هي عن عمالً بقاعدة األمر باملعروف والن

 ..املنكر
ال خير في كَثريٍ من نجواهم إِال من أَمر : (قرآنية قوله تعاىلقافة الونورد من نصوص هذه الثّ

 .)١١٤ /ساءالن( ...)بِصدقَة أَو معروف أَو إِصالحٍ بين الناسِ
القرآن يشجب ويرفض مناجاة التآمر .. هي حديث السر واخلصوص بني املتناجني: النجوى

والعدل، ويرتع من هذا الفعل العدواين صفة اخلري، ويوجه إىل أنّ  ومقاومة احلقوالعدوان ونشر الفساد 
دقةاخلري هو يف بذل الص ..الفقراء واأليتام واألرامل واملرضى والعاجزين، .. اس احملتاجنيبذل املال للن
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ملشاكل واملنازعات بني واألمر باملعروف لبناء اتمع وتنميته وتطويره مادياً وإنسانياً، إذا ما حدثت ا
وكلّ ذلك إصالح.. اس، فاخلري يف ذلكالن ..اس، وحلّ املنازعات بينهم، واخلري يف اإلصالح بني الن

ورد عنه .. الةوم والصعلى املستحب من الص) ص(سول ة هذا العمل اإلنساين الكبري يفضله الريوألمهّ
إصالح ذات البين، فإنّ فساد .. دقةالة والصام والصيأال أخربكم بأفضل من درجة الص): "ص(قوله 

 .18F١٩"ذات البين هي احلالقة
إنّ تصدي األفراد املؤثِّرين يف اتمع، وإجياد مؤسسات وجمالس ومنظّمات مدنية حملِّية، تعمل 

رها، على حلِّ املنازعات واإلصالح بني النوقبل وصوهلا اس، عند حدوث املشاكل واملنازعات قبل تطو
 ..للقضاء، هلي من أهم أعمال اخلري اليت يقدمها الفرد واجلماعة للمجتمع

 سات يف األسواق ويف القرى واألحياء، يساعد على حلِّ املنازعات وفضإنّ وجود مثل هذه املؤس
ق، وهدم أركان الكثرياً ما تنتهي إىل الطّ الّيتوج وزوجته، وسر، بني الزألُاخلصومات، كالّيت حتدث يف ا

أو حتدث بني اجلريان واألقارب واملتعاملني يف األسواق؛ ألسباب مالية أو .. األُسرة وتضييع أبنائها
 .إخل... حني بسبب املياه واألراضيمنازعات اجتماعية وعشائرية، أو بني الفالّ

عندما يعرض  ة يف إصالح املشاكل األُسرية، وحلّ منازعات األُسرة،نقرأ عناية القرآن اخلاص
19Fوإِن امرأَةٌ خافَت من بعلها نشوزا: (قال تعاىل.. صورة من مشاكل األُسرة، ويدعو حللِّها صلحاً

٢٠  أَو
سِنوا نْ تحإِعراضا فَال جناح علَيهِما أَنْ يصلحا بينهما صلْحا والصلْح خير وأُحضرت األنفُس الشح وإِ

 ).١٢٨/ ساءالن) (وتتقُوا فَإِنَّ اللَّه كَانَ بِما تعملُونَ خبِريا
ة عمليويرشد القرآن الكرمي يف آيات أُخر إىل آليزاع الذي حيدث بني الزة حللِّ النوجةوج والز ..

فَابعثُوا حكَما من أَهله وحكَما من أَهلها إِنْ وإِنْ خفْتم شقَاق بينِهِما : (جاء هذا البيان يف قوله تعاىل
 ).٣٥/ ساءالن) (يرِيدا إِصالحا يوفّقِ اللَّه بينهما إِنَّ اللَّه كَانَ عليما خبِريا

) نلُّ لَهحال يوءٍ وثَالثَةَ قُر فُسِهِنبِأَن نصبرتي طَلَّقَاتالْمو إِنْ كُن هِنامحي أَرف اللَّه لَقا خم نمكْتأَنْ ي
م نلَها والحوا إِصادإِنْ أَر كي ذَلف نّهدبِر قأَح نهولَتعبرِ ومِ اآلخوالْيو بِاللَّه نمؤي هِنلَيي عثْلُ الَّذ

هِنلَيالِ علرِّجلو وفرعبِالْم يمكح زِيزع اللَّهةٌ وجر٢٢٨/ البقرة) (د.( 
.. وسجل القرآن الكرمي حادثة منازعات بني قبيلتني يف عصر النزول، وحدث بينهما خالف وقتال

وجه املسلمني يف ذلك الوقت، ودعاهم إىل أن يسارعوا لإلصالح بينهم والوقوف بوجه املعتدي الذي و
 .زاعلّ هذا النستجابة لإلصالح وحيرفض اال

)ى فَقَاترلَى األخا عماهدإِح تغا فَإِنْ بمهنيوا بحللُوا فَأَصتاقْت نِنيمؤالْم نم انفَتإِنْ طَائي ولُوا الَّت
* قْسِطُوا إِنَّ اللَّه يحب الْمقْسِطني تبغي حتى تفيءَ إِلَى أَمرِ اللَّه فَإِنْ فَاءَت فَأَصلحوا بينهما بِالْعدلِ وأَ
 ).١٠-٩/ احلجرات) (إِنما الْمؤمنونَ إِخوةٌ فَأَصلحوا بين أَخويكُم واتقُوا اللَّه لَعلَّكُم ترحمونَ

                                                           
 .٥٤٨٠املتقي اهلندي، كرت العمال، احلديث رقم -١٩
 .نشوز الزوج هو استعالؤه على زوجته وعدم اإلهتمام ا -٢٠
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اء املشاكل مب اس وحلّويكشف القرآن دعوته لإلصالح بني النبادرات املنازعات واخلالفات، وإ
 ..اجتماعية، وجهود مدنية خارج دائرة القضاء

إنّ القرآن يدعو املسلمني إىل الرب، وهو املعروف واإلحسان، وإىل تقوى اهللا، وإىل اإلصالح بني 
ةً: (اس فيخاطبهم بقولهالنضرع لُوا اللَّهعجال ت20وF

٢١ وا بحلصتقُوا وتتوا وربأَنْ ت انِكُممألي اللَّهاسِ والن ني
يملع يعم٢٢٣/ البقرة) (س.( 

ة أخرى يدعو القرآن إىل تقوى اهللا وطاعته، وطاعة الرلتزام بأحكام ، وهي اال)ص(سول ومر
تمع الّ.. اميةالشريعة وقيمها اإلنسانية السوإصالح مشاكل ام يت حتدث بني الناس، وحلّ منازعا

 .يت هي أحسنبالّ
 ..)نِنيمؤم متإِنْ كُن ولَهسرو وا اللَّهيعأَطو نِكُميب وا ذَاتحلأَصو قُوا اللَّه١/ األنفال) (فَات.( 

اس يستحقّون ذين حيلّون مشاكل اتمع واملنازعات واخلالفات اليت حتدث بني النإنّ املصلحني الّ
.. حانه، وذلك رفع لشأن اإلصالح وحلّ املنازعات وتعظيم لهناء والتقدير واجلزاء الكرمي من اهللا سبالثّ

لوكية، وإصالح العالقات اإلنسانية حنرافات الفكرية والسويف إصالح اتمع وتطهريه من املفاسد واال
وا ا: (ناء يف قوله تعاىلنقرأ هذا التكرمي والثّ.. اسبني النأَقَامابِ وتسِّكُونَ بِالْكمي ينالَّذا ال والةَ إِنلص

نيحلصالْم رأَج يعض١٧٠/ األعراف) (ن.( 
ور الّوال يفوتنا أن نذكر هنا الدذي شريع اإلسالمي للمتخاصمني يف اختيار احلَكَم الّذي أعطاه الت

تبايعني  املوق واحمللّة، وبنيإذا ما حدثت مشكلة يف األُسرة والقرية والس.. حيلّ املشاكل واملنازعة بينهما
م بقاضي كَى هذا احلَسموي.. ليه التحكيم ملزماً لألطرافإل م الذي يتوصكْوغريهم، واعترب احلُ

كم سامهت جهود .. ون من التحكيم والقضاء حبثاً قانونياً ضافياًحبث الفقهاء هذا اللّ.. التحكيم
وكم أُصلحت من .. دماءوكم حقنت من ال.. املخلصني يف إنقاذ أُسر عديدة من اخلراب واإليار

 ..وكم حلّت من املنازعات واخلالفات.. يارحنراف واالوكم قوم من اال.. املشاكل
القرآن يحدثنا أنّ اإلصالح وحلّ .. فساهم يف اإلصالح.. إنّ القرآن يدعوك ألن تكون مصلحاً

ويصلحون ذات بينهم، وما فسد من وعندما يتعاون أفراد اتمع .. املنازعات إنقاذ من اهلالك والدمار
نقذون أنفسهم وجمتمعهم من اجلرمية والسهم يالقرآن .. قوط واملنازعات واألحقادجمتمعهم، فإن

) والَّذين يمسِّكُونَ بِالْكتابِ وأَقَاموا الصالةَ إِنا ال نضيع أَجر الْمصلحني: (يسجل لنا هذا البيان بقوله
 ).١١٧/ وده(

مار، فلنقِ أنفسنا وجمتمعنا من اهلالك فاإلصالح يف تشخيص القرآن وقاية من اهلالك والد
ماروالد. 

 ).٢٥/ األنفال) (واتقُوا فتنةً ال تصيبن الَّذين ظَلَموا منكُم خاصةً واعلَموا أَنَّ اللَّه شديد الْعقَابِ(
 :مبدأين أساسني لإلصالح، مهاويثبت القرآن 

                                                           
 . هيادع ةاإلىاثجّنباحلي يا،ا إاارلااصلدقلً،اإّتالضا اةا شا عة،ارإوہلتاحلفقا دفعاحلہلطل.. تاثروا حا ااحلف باہلل -۲۱
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وعندما .. فالقرآن يريد أن يبين احلياة، على أساس احلق والعدل.. والعدل أساس احلق: أوالً
فَأَصلحوا : (قال تعاىل.. حيدث نزاع بني طرفني، يأمرنا القرآن أن حنلّ هذا النزاع بالعدل والقسط

 ).٩/ احلجرات) (اللَّه يحب الْمقْسِطنيبينهما بِالْعدلِ وأَقْسِطُوا إِنَّ 
ذي يدعو له القرآن يت يرتكز عليها اإلصالح، وحلّ املنازعات الّاين من األُسس الّواألساس الثّ: ثانياً

قال تعاىل.. سامحالكرمي، هو أساس العفو والت) :نيلَ با الْفَضوسنال تى وقْولتل بفُوا أَقْرعأَنْ توكُم (...
 ).٢٣٧/ البقرة(

م ورحمةٌ فَمن عفي لَه من أَخيه شيءٌ فَاتّباع بِالْمعروف وأَداءٌ إِلَيه بِإِحسان ذَلك تخفيف من ربِّكُ(
يمأَل ذَابع فَلَه كذَل دعى بدتنِ اع١٧٨/ البقرة) (فَم.( 

  

 :لمنازعاتاألسباب األساسية ل
من خالل وثائق القضاء، .. عندما ندرس املشاكل واخلالفات واملنازعات بني األطراف املتنازعة

ستماع إىل وسائل واإلستماع إىل أطراف النزاع يف ااالت املختلفة، ومن خالل وثائق التأريخ واال
 :اإلعالم املعاصرة، جند أمهّها

 :صاحل واملوجودات املاديةاخلالف والنزاع على املكاسب وامل -١
 ..سواء يف جمال األفراد أو العشائر والقبائل أو الدول

ويشهد التأريخ بأنّ أخطر حروب اإلحتالل واإلستعمار كان من أجل السيطرة على املوارد الطبيعية 
وتشهد احملاكم ومؤسسات القضاء أن معظم الرتاعات الشخصية هي .. واألسواق والطرق التجارية

 .نزاعات حول امللكية أو احلقوق املالية أو الديون وأمثاهلا
 :اخلالفات الفكرية والعقيدية -٢

فالصراع .. ومن أهم أسباب اخلالف والنزاع واإلقتتال، هو اخلالف العقيدي والفكري بني الناس
الطواغيت وأتباع األفكار دعاة اإلصالح واإلميان باهللا وبقيم احلق والعدل واخلري، وبني .. بني األنبياء

 ..والعقائد اإلحلادية هو من أبرز مظاهر اخلالف والصراع والرتاع البشري
.. وكما شهد التأريخ ونشهد يف عاملنا املعاصر اخلالف بني املسلمني والوثنيني واملسيحيني واليهود

ب الدينية، كمذاهب أهل السنة أو بني الفكر املاركسي والفكر الرأمسايل والفكر اإلسالمي، أو بني املذاه
ذلك من .. مثل الكاثوليك والربوتستانت وغريهم.. ، وبني املذاهب املسيحية)ص(وشيعة آل الرسول 

 ..أهم وأوسع وأخطر اخلالفات والرتاعات بني الناس
وكما هي مسألة فكرية وعقيدية، فإن حلّها جيب أن يكون فكرياً وثقافياً، فإنّ اجلهل بني عامة 

 .ناس والتوظيف السياسي والنفعي هلذا اخلالف، هو السبب وراء تغذيته وتأجيج خالفاته وتعميقهال
 ..والقرآن يدعو إىل حلِّ اخلالفات الفكرية بني الناس بالطرق الفكرية والثقافية
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...) م بِالَّتي هي أَحسنادع إِلَى سبِيلِ ربِّك بِالْحكْمة والْموعظَة الْحسنة وجادلْه: (قال تعاىل
 ).١٢٥/ النحل(

بِه  قُلْ يا أَهلَ الْكتابِ تعالَوا إِلَى كَلمة سواءٍ بيننا وبينكُم أَالّ نعبد إِال اللَّه وال نشرِك: (قال تعاىل
/ آل عمران) (ه فَإِنْ تولَّوا فَقُولُوا اشهدوا بِأَنا مسلمونَشيئًا وال يتخذَ بعضنا بعضا أَربابا من دون اللَّ

٦٤.( 
أَنه ولي حميم وال تستوِي الْحسنةُ وال السيِّئَةُ ادفَع بِالَّتي هي أَحسن فَإِذَا الَّذي بينك وبينه عداوةٌ كَ(

 ).٣٥-٣٤/ فصلت) (لَّذين صبروا وما يلَقَّاها إِال ذُو حظٍّ عظيمٍوما يلَقَّاها إِال ا* 
 ).٤٦/ العنكبوت...) (وال تجادلُوا أَهلَ الْكتابِ إِال بِالَّتي هي أَحسن: (وقال

 يف حال حصول اخلالف والنزاع بينهم،) ص(ويدعو املسلمني إىل االحتكام إىل اهللا وسنة رسوله 
يءٍ يا أَيها الَّذين آمنوا أَطيعوا اللَّه وأَطيعوا الرسولَ وأُولي األمرِ منكُم فَإِنْ تنازعتم في ش: (قال تعاىل

أَحو ريخ كرِ ذَلمِ اآلخوالْيو ونَ بِاللَّهنمؤت متولِ إِنْ كُنسالرو إِلَى اللَّه وهدأْوِيالفَرت ن٥٩/ النساء) (س.( 
 :النزاعات القومية واإلقليمية والعشائرية -٣

والنزاعات .. ومن أخطر النزاعات أيضاً بني الشعوب واألُمم هي العصبية القومية والصراع القومي
تصادية قاالعشائرية، ال سيما بعد أن نظِّر املفهوم القومي والعنصري، وصارت له نظريات سياسية و

ووضع نظام األمن القومي، وتكون .. وقسم بنو اإلنسان إىل قوميات متفاوتة.. وأمنية، بل وبيولوجية
 ..مفهوم اإلستعالء القومي، وأُسست الدول القومية، ونشبت الصراعات القومية والعنصرية بني الناس

ا أي أساس علمي أو فليس هل.. والقرآن يرفض كل هذه النظريات والفوارق العنصرية والقومية
ويؤكِّد القرآن أنّ .. بل هي عصبية انتمائية على أساس اللغة والنسب.. أخالقي أو قانوين أو بيولوجي

واإلختالف يف اللغة .. والناس كلّهم أبناء آدم وحواء.. الناس سواسية يف اإلنسانية ووحدة املنشأ البشري
ومن آياته خلْق السماوات واألرضِ : (قال تعاىل.. عالئياًواللّون ال يعطي ميزة وال يشكِّل فارقاً است

نيماللْعل اتآلي كي ذَلإِنَّ ف انِكُمأَلْوو كُمتأَلْسِن الفتاخ٢٢/ الروم) (و.( 
فهذا اإلختالف آية من آيات اهللا، تدعو إىل التأمل يف عظمة اهللا وحب اخلري للجميع واحترامهم 

.. وتكرميهم، وليس لإلستعالء عليهم وإجياد الفرقة واخلالف بينهم، والصراع على موجودات احلياة
ا رِجاال يا أَيها الناس اتقُوا ربكُم الَّذي خلَقَكُم من نفْسٍ واحدة وخلَق منها زوجها وبثَّ منهم: (قال تعاىل

 ).١/ النساء) (واتقُوا اللَّه الَّذي تساءَلُونَ بِه واألرحام إِنَّ اللَّه كَانَ علَيكُم رقيبا كَثريا ونِساءً
اللَّه رمكُم عند يا أَيها الناس إِنا خلَقْناكُم من ذَكَرٍ وأُنثَى وجعلْناكُم شعوبا وقَبائلَ لتعارفُوا إِنَّ أَكْ(
قَاكُم١٣/ احلجرات...) (أَت.( 
 :النزاعات السياسية واحلزبية -٤

كان الصراع على .. ومنذ نشأة السلطة والدولة.. إنّ قراءة املساحة البشرية على امتداد تأرخيها
السلطة والتسلّط والقيادة هو من أهم أسباب النزاع البشري وأهم وأخطر األزمات اليت عانت منها 

وما زالت هذه الرتاعات تتصدر أسباب الصراع .. شرية، كاحلروب واخلراب والدمار والعداواتالب
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والقرآن يحذِّر من اتباع القادة والطّواغيت ومن استعمال القوة الغامشة ومن .. واخلالف والنزاع
ل تعاىل خماطباً قا.. العدوان والتسلّط، ويعرض فرعون طاغية التسلط السلطوي مثاالً هلذه الظاهرة

 ):ع(وأخاه هارون ) ع(النيب موسى 
 ).٤٣/ طه) (إذْهبا إىل فرعونَ إنه طَغى(
)تسيو ماءَهنأَب ذَبِّحي مهنفَةً مطَائ فعضتسا يعيا شلَهلَ أَهعجضِ وي األرال فنَ عوعريِي إِنَّ فح

نكَانَ م هإِن ماءَهنِس ينفْسِد٤/ القصص) (الْم.( 
 :ويتحدث يف موقع آخر عن الفساد والصراع السياسي، فيقول

)ادالْفَس بحال ي اللَّهلَ وسالنثَ ورالْح كلهيا ويهف فْسِديضِ لي األرى فعلَّى سوإِذَا تالبقرة) (و /
٢٠٥.( 

 :النزاعات األُسرية -٥
الرتاعات البشرية هو وعندما نتحد من أن نثبت أن من أهم ث عن الرتاعات البشرية، فالبد

.. الرتاع بني الزوج وزوجته، وانعكاس ذلك على أوضاع األبناء وبقية أفراد األُسرة.. الرتاع األُسري
أو الغرية .. وحتدث تلك اخلالفات بسبب سوء اخللق من أحد الزوجني، أو عدم احترام حقوق اآلخر

 .إخل... باطلة، أو األوضاع املالية لألُسرة، أو عدم قناعة أحدمها باآلخرال
وأكد على التفاهم .. وقد حتدث القرآن عن هذه الظاهرة كثرياً، وقام بوضع احللول واملعاجلات هلا

 واعترب الطالق آخر العالجات اليت كرهها،.. والتشاور والتحكيم بني الزوجني حللِّ املشاكل والرتاعات
وإِن امرأَةٌ خافَت من بعلها نشوزا أَو إِعراضا فَال جناح علَيهِما أَنْ : (قال تعاىل.. وصرف النظر عنها

قُوا فَإِنَّ اللَّهتتوا وسِنحإِنْ تو حالش فُساألن ترضأُحو ريخ لْحالصا ولْحا صمهنيا بحلصلُونَ  كَايمعا تنَ بِم
 ).١٢٨/ النساء) (خبِريا

)ّفوا يالحا إِصرِيدا إِنْ يهلأَه نا مكَمحو هلأَه نا مكَمثُوا حعا فَابنِهِميب قَاقش مفْتإِنْ خو قِ اللَّه
 ).٣٥/ النساء) (بينهما إِنَّ اللَّه كَانَ عليما خبِريا

) كُمنلٍ مدع ىوا ذَوهِدأَشو وفرعبِم نفَارِقُوه أَو وفرعبِم نسِكُوهفَأَم نلَهأَج نلَغوا فَإِذَا بيمأَقو
ي قِ اللَّهتي نمرِ ومِ اآلخوالْيو بِاللَّه نمؤكَانَ ي نم ظُ بِهوعي كُمذَل لَّهةَ لادهاالشجرخم لْ لَهعالطالق) (ج /

٢.( 
 :النزاعات بسبب األنانية واألزمات النفسية -٦

جتماع، أنّ الكثري من تفيد الدراسات العلمية اليت أجراها علماء النفس وعلماء اإلجرام واال
احللّ هلذه اخلالفات واملشاكل االجتماعية سببها الوضع النفسي والعقَد واملشاكل النفسية لإلنسان، وأنّ 

املشكلة هو التربية والتوجيه السليم وتوفري الصحة النفسية ألولئك املرضى، وإعادة تنظيم الشخصية، 
 ..وحلّ مشاكلهم اليت يواجهوا

) ...إِنَّ اللَّه ال يغيِّر ما بِقَومٍ حتى يغيِّروا ما بِأَنفُسِهِم: (والقرآن الكرمي يوضح هذه احلقيقة بقوله
 ).١١/ الرعد(
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 ).٥٣/ يوسف...) (وما أُبرِّئ نفْسِي إِنَّ النفْس ألمارةٌ بِالسوءِ إِال ما رحم ربِّي إِنَّ ربِّي: (وقال تعاىل
 ).١٠-٩/ الشمس) (وقَد خاب من دساها* قَد أَفْلَح من زكَّاها : (وقال

)ال بالٌ وم فَعنال ي موونَ ييمٍ* نلبِقَلْبٍ س ى اللَّهأَت ن٨٩-٨٨/ الشعراء) (إِال م.( 
فاآليات تعترب أنّ األوضاع الداخلية واألفكار واحلاالت النفسية والتكوين الباطين ألخالقية اإلنسان 

وأنّ الكثري من املشاكل واألزمات واألوضاع الضارة بالفرد .. هي الدافع األساس وراء سلوك اإلنسان
 .واتمع هي انعكاس للوضع غري الصحي للتكوين الفكري والنفسي لإلنسان

لكي ننجح يف التخلّص من املنازعات، وتحقِّق جهود اإلصالح والوساطة أهدافها، ينبغي مراعاة 
 :عناصر أساسية، أمهّها

ضررها على االهتمام بالتربية السليمة والتوعية والتثقيف على خطورة املشاكل والنزاعات و- ١
حاضر اإلنسان ومستقبله، وما ينتظر املعتدي من عقوبات قضائية تطال حياته حياة أُسرته، وإنه 

 .مسؤول أمام اهللا سبحانه يوم احلساب
... العمل على حلِّ مشاكل اإلنسان املادية، مشاكل الطعام والشراب واجلنس واخلدمات واألمن- ٢

 .إخل
عى حللِّها لتتوفّر أمامنا الصورة الكاملة للمشكلة، ال سيما دراسة أسباب املشكلة اليت نس- ٣

 .خلفياا القدمية، والعالقة بني ماضي املشكلة وحاضرها
 .دراسة الوثائق واألدلّة واحلجج اليت يقدمها كل طرف قبل وضع احللول- ٤
 .توفري فهم جيد لطبيعة األشخاص وتكوينهم النفسي الذين هم أطراف املشكلة- ٥
 .معرفة مطالب كلّ طرف ومعرفة البيئة واألعراف اليت حتدث فيها املشكلة ومراعاا- ٦
اختيار الوقت واملكان املناسب للقاء األطراف، وتوفري جو نفسي وحواري مريح بعيد عن التوتر - ٧

جبو نفسي وعندما يشعر الوسطاء بعدم حتقيق التقارب يف اجللسة األوىل، ينبغي تأجيلها .. واإلنفعال
 .مريح إىل وقت حمدد أو يحدد مستقبالً، ولنصرب على احلوار وجهود الوساطة حىت حلّ املشكلة

ويفضل إذا كان هناك .. وضع تصورات أولية للحلول ودراستها قبل عرضها كصيغة ائية- ٨
 .املتنازعةتباين بني األطراف يف قبول احللّ، تقدمي أكثر من تصور للحلِّ يرضي األطراف 

أن يكون الوسطاء ممن هلم مقبولية عند األطراف املتنازعة، وال ينظر إليهم نظرة احنياز، أو - ٩
 .ال حيظون باحترام البعض

 .أن تقبل األطراف اإللتزام بنتائج الوساطة والتحكيم- ١٠
ملة ولتثبيت احلقوق توثيق ما يتوصل إليه وسطاء احللّ والتحكيم للحيلولة دون اإلدعاءات احملت- ١١

 .وصيانتها
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 من ثقافة الدعاء
 

 ).١١٠/ اإلسراء) (قُلِ ادعوا اللَّه أَوِ ادعوا الرحمن أَيا ما تدعوا فَلَه األسماءُ الْحسنى(
) انعاعِ إِذَا دةَ الدوعد أُجِيب نِّي فَإِنِّي قَرِيبي عادبع أَلَكإِذَا سو ملَّهوا بِي لَعنمؤلْيي ووا لجِيبتسفَلْي

 ).١٨٦/ البقرة) (يرشدونَ
 ).٦٢/ النمل) (أَمن يجِيب الْمضطَر إِذَا دعاه ويكْشف السوءَ ويجعلُكُم خلَفَاءَ األرضِ(

طلب املخلوق من اخلالق  هو طلب األدىن من األعلى، وال يطلق مصطلح الدعاء إال على: الدعاء
والدعاء اعتراف .. وهو تعبري عن طلب العاجز من القادر، واحملتاج من الغين.. رجاء حتقيق ما يرجوه

 ..بالربوبية، وتعبري عن عبودية اخللق للخالق؛ لذا كان من أمسى مظاهر العبادة
طاء اخلري والرمحة، قد أخرج هذا الوجود من العدم، وأفاض عليه كلّ ع.. إنّ بارئ اخللق عظيم

جتلِّيات القدرة .. فنحن نقرأ يف صفحة الوجود.. فتجلّت فيه آثار الصفات واألمساء احلُسىن
إخل؛ لذا .. والوحدانية، والعلم والعدل واحلكمة، والرمحة واجلود، والرب واإلحسان واجلمال واجلالل

تتجه إىل ربها بالطلب والدعاء، وباألمل .. تتجه النفوس الواهلة، والقلوب املؤمنة، والعقول املفكِّرة
 ..والرجاء

فالداع يؤمن أن هلذا اخللق رب .. إنّ الدعاء يستبطن مفاهيم عقيدية ونفسية وتربوية عظيمة
 ..يديره ويدبر شؤونه، ويصرف مقاديره

حملن، وتحيق به تهدده األخطار، وتنهبه الكوارث وا.. الداع يشعر أنه ليس وحيداً يف هذا الكون
 ..بل له رب رحيم، يسمع دعاءه، وجييب دعوته.. الشدائد واآلالم

فه بوجوده، ودعاه إىل الطّلب إنّ الدعم، وعره الذي أفاض عليه الوجود والناع يطلب من رب
 ..والدعاء، ووعده باإلجابة

وب، وفقر وفاقة وحاجة، إنّ الداع يطلب تغيري ما به من أذى وضر، وما اقترف من معصية وذن
ودفع املكروه والباليا، وحتقيق ما جيب حتقيقه من خري وعطاء ونِعم، وهو تعبري عن الشكر واإلعتراف 

فإن تأخرت إجابة دعاء املخلصني فلحكمة ومصلحة خفية .. وهو مطمئن لإلجابة.. بالفضل واإلحسان
 ..بةوهو العبادة وفيه الثّواب ودرجات القُر.. على اإلنسان

هو طلب : نالحظ أنّ الدعاء.. ومثّة مالحظة هامة نالحظها عند استقراء آيات الدعاء يف القرآن
خاطب الباري جلّ ثناؤه، بقوله.. من الربوالداعي ي) :لغوي وموضوعي).. رب فإنّ .. ويف ذلك سر

لذلك كان الدعاء توجه إىل  –يون كما يقول اللغو –الرب هو املُنعم واملُريب واملُنشئ إىل حد التمام 
ألنه طلب من املربي واملُنشئ واملعطي .. مقام الربوبية، وليس إىل غريها من مقام الصفات واألمساء

 :مثاهلا.. واملُنعم
)نيحالالص ني مل ببِّ ه١٠٠/ الصافات) (ر.( 



 ۳۳ 

)احالر ريخ تأَنو محارو ربِّ اغْفرني١١٨/ املؤمنون) (م.( 
 ).٨/ آل عمران) (ربنا ال تزِغْ قُلُوبنا بعد إِذْ هديتنا وهب لَنا من لَدنك رحمةً(
)رِينمِ الْكَافلَى الْقَوا عنرصانا ونامأَقْد ثَبِّتا وربا صنلَيا أَفْرِغْ عنب٢٥٠/ البقرة) (ر.( 
)بر ينلَى الَّذع هلْتما حا كَمرا إِصنلَيلْ عمحال تا ونبا رطَأْنأَخ ا أَوسِينا إِنْ نذْناخؤا ال تا ننلقَب نم

انصرنا علَى الْقَومِ ربنا وال تحمّلْنا ما ال طَاقَةَ لَنا بِه واعف عنا واغْفر لَنا وارحمنا أَنت موالنا فَ
رِين٢٨٦/ البقرة) (الْكَاف.( 

 ).٤٠/ إبراهيم) (ربِّ اجعلْنِي مقيم الصالة ومن ذُرِّيتي ربنا وتقَبلْ دعاءِ(
 ).٧٤/ الفرقان) (للْمتقني إِماماهب لَنا من أَزواجِنا وذُرِّياتنا قُرةَ أَعينٍ واجعلْنا  ربنا(

ليعرف بعقيدم احلقّة، وبالقيم السامية، .. يعرض القرآن مناذج من دعاء األنبياء والصاحلني
لتترسخ تلك القيم ثقافةً وسلوكاً ودوافع باطنية حنو التسامي وعطاء اخلري، .. وبسلوكيتهم الرائدة

وتطهرياً للذات، وإدامة اإلرتباط بني اخلالق واملخلوق والشعور حباجة  وليكون الدعاء عبادة وتربية،
 ..اإلنسان وفقره وفاقته وعظيم فضله وإحسانه

ومن هذا الشعور يتعاىل صوت الداع بالشكر والثناء على اهللا، فتتجلّى يف نفس الداع قيم التوحيد، 
ال أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت ): "ص( وآثار الوحدانية، وعظمة اخلالق، فيكرر ما قاله الرسول

 ".على نفسك
.. واملسلم الواعي املتأمل يف نصوص الدعاء القرآين، جيد يف الدعاء ثروة فكرية وعاطفية بناءة

 ..تساهم يف بناء الذات واتمع والثقافة واحلضارة
مبفاهيم أخالقية واجتماعية والقرآن يف مضامني دعائه اليت أوردها يف نصوصه، يثقِّف اإلنسان 

ستقامة، وباحلب والعفو والرمحة وإميانية غزيرة، فهي إن أشرقت يف آفاق النفوس ستمألها باخلري واال
 ..والسالم

إنّ الدعاء خطاب عقيدي يعبر عن عقيدة الداع وفكره وروحانيته، ومستوى معرفته باهللا، لذا فهو 
 ..ري عن أشواق النفس الروحية وآماهلا الربانية ومواقفها السلوكيةمصدر للثقافة العقيدية، كما هو تعب

ربِّ السِّجن أَحب إِلَي مما ): (ع(فمن الثقافة السلوكية يف الدعاء، ما جنده يف دعاء النيب يوسف 
هنِي إِلَيونعد٣٣/ يوسف) (ي.( 

لسجن وأذى النفس، وتفضيله على ستقامة، والقبول بانقرأ اإلحياء بالتسامي حنو احلق واال
 .حنراف والرذيلةفاحلياة يف السجن أحب من احلياة يف ظلمات املعصية واال.. حنرافالفساد واال

ويف دعاء القرآن الذي يردده املتقون، نقرأ أمسى معاين احلب للزوجة واألبناء، والعيش معهم يف 
 ..إلنسان املسلم ذه الثقافة األُسرية اجلميلةإنه يوحي بذلك كلّه؛ ليثقِّف ا.. سعادة وهناء

 ).٧٤/ الفرقان) (هب لَنا من أَزواجِنا وذُرِّياتنا قُرةَ أَعينٍ واجعلْنا للْمتقني إِماما ربنا(
 ).٣٨/ آل عمران( )قَالَ ربِّ هب لي من لَدنك ذُرِّيةً طَيِّبةً إِنك سميع الدعاءِ(

 .إنها دعوة ودعاء للعيش األسري السعيد الذي تقَر به العيون، وتطيب به احلياة
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 ).واجعلْنا للْمتقني إِماما: (ويف املقطع اآلخر من الدعاء نقرأ
دة للمجتمع يف وفِّقنا ألن نكون قدوة للمتقني، وقا.. وفِّقنا للكمال والتسامي يف اإلميان والعلم والعمل

 ..طريق اهلدى والصالح
ويف نص الدعاء تذكري .. ويف ثقافة الدعاء القرآين جند تعليم اإلنسان صيغة الدعاء لوالديه

 .بفضلهما وإحساما
 ).٢٤/ اإلسراء) (وقُلْ ربِّ ارحمهما كَما ربيانِي صغريا(

ء األساس من بناء مشاعر احلب والعطف وتركيز لقيمة أخالقية كُربى يف النفوس وهي اجلز
 ..هي أخالقية الوفاء، ومقابلة اإلحسان باإلحسان.. والعناية

 ..إنّ البيت الذي يبىن على أساس احلب والوفاء لألبوين وللزوجة واألبناء هو البيت السعيد
حلب والتواصل منها قيم ا.. وتشرق يف أفق الدعاء القرآين أمسى القيم التربوية واألخالقية

 ..واإلبتعاد عن احلقد والكراهية.. العاطفي بني أجيال العقيدة واملبدأ
 :ويف هذا األفق نقرأ

)ال تو انا بِاإلميقُونبس ينا الَّذانِنوإلخا ولَن را اغْفنبقُولُونَ ري مهدعب ناءُوا مج ينالَّذي ولْ فعج
ال لا غقُلُوبِنيمحر ءُوفر كا إِننبوا رنآم ين١٠/ احلشر) (لَّذ.( 

)نيقَابِلترٍ مرلَى سا عانولٍّ إِخغ نم مورِهدي صا فا منعزن٤٧/ احلجر) (و.( 
تشع هذه النصوص القرآنية مبفاهيم تربوية وأخالقية رائعة اجلمال واإلحترام والتواصل البناء 

 .مفاهيم احلب والعطاء يف نفس املتوجه بالدعاء واملناجاةبني 
القرآن يوحي لألجيال القارئة، جيل اإلميان الالحق واجليل السابق ذه املفاهيم، ليقرأ تاريخ 

.. املخلصني باحترام وتقدير، وتسامح مع ما قد حدث من هفوات تعرض لإلنسان يف جتارب احلياة
ويعترف له باجلميل .. حق سلفه السابق باخلري والدعاء له بالعفو واملغفرةوليذّكر جيل اإلميان الال

 ..وتأسيس املسار التأرخيي على هذا األساس
 ).وال تجعلْ في قُلُوبِنا غال للَّذين آمنوا(

ان ونقرأ يف هذا النص طلب الداع من اهللا سبحانه أن يوفِّقه لطهارة النفس وتنقية الضمري والوجد
.. من احلقد والكراهية، وحترك أشواق الذات من أعماقها حنو عالقة احلب وطهارة النفس.. من الغلّ

وإن علق يف النفوس شيء من .. فال غلّ وال حقد وال كراهية.. إنه شوق حياة السعداء يف عامل اجلنان
 ..أدراا، فعامل اجلنان والنعيم يأىب احلقد والكراهية

 :القرآن الكرمي عن أمهِّية هذه الصفة األخالقية، وأنها من صفات أهل اجلنةويحدثنا 
 ).٤٣/ األعراف) (ونزعنا ما في صدورِهم من غلٍّ(

فتجمعها جمالس اللِّقاء، وروح األُنس .. إنها حياة احلب واألخوة اليت تعمر القلوب والنفوس
 ..والسرور



 ۳٥ 

جترد من األنانية واحلقد والكراهية، .. نفوس وثقافته البناءة يف السلوكتلك إشراقة الدعاء يف ال
 .ستقامة، وحب للخري وطلبه من اهللا سبحانه للجميعوشوق إىل الكمال واال

 
 »عوانا أن احلمد هللا رب العاملنيوآخر د«

  



 ۳٦ 
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