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المقّدمة

الحمد هلل ربِّ العالمين وال�شالة وال�شالم على اأ�شرف الخلق محّمد وعلى اآله 
الطّيبين الطاهرين.

جميٌل اأْن ي�ش��لك الإن�ش��اُن طريق المعرفة و�شبيل الحقِّ و�شراط النجاة، حيث 
ق  ينتهي به اإلى ر�شوان اهلل تعالى، وينال بذلك جّنة الخالق في الآخرة، بعد اأْن ُيحقِّ

العدل والأمن ويكون خليفة اهلل في الأر�ض.

لكْن لكلِّ طريق بداية، وهذا كتاب بداية طريق المعرفة، ُيلقي ال�شوء على اأهّم 
ما ُيبتلى به الإن�شان عند دخوله اإلى بدايات المعرفة الإ�شالمّية، كيف يبداأ؟ وكيف 
تك��ون �شفات الإن�شان الموؤمن وتعامله مع اأهله ومجتمعه وكيف يبني عالقاته، 
وما هي اأهم الآداب اّلتي عليه اأْن ُيراعيها مع نف�شه ومجل�شه والآخرين؟ كلُّ هذا 
ل هذا  ُيمكن اأْن يكون عونًا له لبداية طريق المعرفة الإ�شالمّية، ن�شاأل اهلل اأْن ُي�شكِّ
الكتاب ماّدة قّيمة بين يدي رّواد المعرفة، وينال ر�شى �شاحب الع�شر والزمان 

| ويكون للم�شاهمين في اإعداده ذخراً لهم يوم القيامة.

مركز نون للت�أليف وللترجمة





9 الأهداف

اأن يحّدد الطالب اأهمية وجود هدف في حياة الإن�سان.. 1

د هدفه في الحياة.. 2 اأن ُيحدِّ

اأن يتعّرف اإلى الهدف من وجود الإن�سان.. 3

الدر�س الأّول

الهدف يف حياة الإن�سان
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أهميـّة الهدف في حياة اإلنسان:

لع��لَّ اأقد�ض ق�شية ُيمكن اأْن ي�شعها الإن�ش��ان ن�شب عينيه خالل م�شيرة حياته المحدودة في 
�ض الهدف وو�شوحه من  ف على الهدف النهائّي من اإيجاده وخلقه. فت�شّخُّ هذه الدنيا هي التعرُّ
رات ال�شلوك اإليه وبلوغه. والّذي يملك هدفًا في حياته تراه اأقدر على ترتيب اأولوّياته  اأهمِّ ُمي�شِّ
وتنظيم حياته وتركيز مجهوده. واّلذي ل يعرف الهدف من وجوده في هذه الدنيا اأ�شبه ب�شخ�ض 
تائ��ه في �شحراء ف�شيحة، ل تزيده كث��رة ال�شير فيها اإّل �شياعًاًً وتعبًاً، ثّم  م�شيره اإلى الهالك في 
نهاي��ة المطاف. اأّما اّلذي يعرف هدفه فمثل��ه كمثل �شخ�ض ي�شلك طريقًا طوياًل و�شاّقًا، ولكّنه 
يرى ب�شي�ض النور في اآخره فتراه يتعّجل بلوغ هذا النور اّلذي هو الخاتمة ال�شعيدة ببلوغ نهاية 

الطريق.

   اإّن اأه��مَّ م��ا ُيميِّز م�شي��رة الأنبياء R عن غيرهم من الب�شر ه��و و�شوح الهدف اأمامهم 
بنح��و ل ي�شوبه �شّك اأو غمو�ض. ولذلك ترى منهم هذه الَقَدم الرا�شخة في ال�شير نحو اهلل عزَّ 
د  هم اعترا�ض المعتر�شين ول كيد الكائدين. هم يتوّجهون اإلى هدفهم بفوؤاد ُيردِّ ، فال يهزُّ وجلَّ
))). وهذه الَقَدم 

َماَواِت َوالأَْر�َض َحِنيًفا َوَما اأَنَْا ِمَن اْلُم�ْشِرِكيَن } ْهُت َوْجِهَي ِللَِّذي َفَطَر ال�شَّ دائمًا واأبداً: { اإِنِّي َوجَّ
الرا�شخة والثابتة تجدها اأي�شًا في اأتباعهم على مرِّ التاريخ. ول يوجد اأيُّ منهج غير منهج الأنبياء 

والمر�شلين R ي�شتطيع اأْن يورث الإن�شان الو�شوح في الغاية والطريق.

)1) �سورة الأنعام، الآية: 79.
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ل على الإن�سان بلوغه والو�سول اإليه.إستنتاج - و�سوح الهدف ُي�سهِّ

- اّلذي ل هدف له كالتائه يف �سحراء ف�سيحة.

لون النموذج الأكمل ملن هم على ب�سرية ومعرفة  - الأنبياء R ي�سكِّ

بالهدف اّلذي يريدون الو�سول اإليه.

د اإلنسان هدفه في الحياة؟    كيف ُيحدِّ

ث في هذا الدر�ض؟ فالإن�شان قد يقع في طريق حياته العديد من  عن اأيِّ نحو من الأهداف نتحدَّ
الأهداف، منها ما يتعّلق بمعا�شه في هذه الدنيا، ومنها ما يتعّلق بعالقاته الجتماعّية، وغير ذلك 
ث عنه هو الهدف المتعلِّق بمجمل م�شير الإن�شان  اأي�شًا. اإّن الهدف اّلذي نرمي اإليه ونودُّ التحدُّ
النهائّي والأبدّي. فاأيُّ حديث عن هدف غير هذا الهدف هو حديث عن هدف ثانوي. ولذلك من 
المهمِّ اأن نعلم اأّن الأهداف في حياة الإن�شان لها تراتبّيات من حيث الأهمّية، وفي النهاية كلُّها 

تقع تحت ذاك الهدف اّلذي يتوّقف عليه م�شير و�شعادة الإن�شان الحقيقّية والأبدّية.

وهن�ك �ضوؤال ح�ّض��س يواجهن� بعد هذه المقّدمة التو�ضيحيّة: 

اإذا كان الهدف اّلذي نبحث عنه هو هدف يتعّلق بمجمل م�شير الإن�شان و�شعادته الحقيقّية، 
د هذا الهدف؟ اإّن  �ض وُيحدِّ ل تحديد هذا الهدف؟ هل ُيمكن لالإن�شان اأْن ُي�شخِّ فمن هو المخوَّ
نظرة �شريعة عل��ى نتاجات العقول الب�شرّية ُتبرز لنا ت�شاربًا واختالفًا في تحديد هدف الإن�شان 
النهائّي خالل حياته الق�شيرة في هذه الدنيا. وبالتالي ل ُيمكن اأْن نركن اإلى هذه النظرّيات اّلتي 

تبّين اأنها حّقها اأّنها قا�شرة ومحدودة الروؤية.

   ما هو الحلُّ اإذاً؟ هل يوجد من هو قادر على اإرواء عط�شنا لهذه الحقيقة؟ نعم يوجد.. اإّن 
خالق الإن�شان هو اّلذي يملك الجواب ال�شافي وال�شحيح على هذا ال�شوؤال. 

اإّن اهلل ع��زَّ وجلَّ اّلذي يملك العل��م المطلق، والحكمة والعدل ه��و اّلذي يعرف ما ي�شلح 
لالإن�ش��ان وم��ا ينفعه، وهو المخ��ّول لو�شع الهدف الالئ��ق وال�شحيح الّ��ذي ُيمكن لالإن�شان 
الو�ش��ول اإليه. واهلل عزَّ وجلَّ ل تحكمه الغرائز والأهواء، ول تحكمه الع�شبّية العمياء كما هو 
عند بني الب�شر، واّلذي يّت�شف بهذه ال�شفات هو اّلذي يجب اأْن نتوّجه اإليه لن�شتقي منه الهدف 

النهائّي لوجودنا في هذا الكون.
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إستنتاج

- الهدف اّلذي نتحّدث عنه له عالقة مبجمل م�سري الإن�سان النهائّي، 

واّلذي تتوّقف عليه �سعادته الأبدّية.

ة يف هذا  الإن�سان لي�س خمّوًل حتديد هذا الهدف ملحدودّية روؤيته، خا�سّ  -

الأمر امل�سريّي واحل�ّسا�س.

الهدف  حتديد  املخّول  هو  واحلكمة  بالعلم  يّت�سف  اّلذي  وجلَّ  عزَّ  اهلل   -

اّلذي ي�سلح لالإن�سان.

   ما هو الهدف من وجود اإلنسان؟

  لقد بعث اهلل عزَّ وجلَّ اإلينا اأنبياءه ور�شله ليبّينوا لنا الكثير من الحقائق والمعارف. وهوؤلء 
الكّم��ل هم و�شيلتنا لنعرف الغاي��ة اّلتي خلقنا اهلل من اأجلها. اإّن الر�شول الخاتم P قد نقل لنا 
كلم��ات اهلل عزَّ وج��لَّ في هذا الخ�شو�ض، ث��ّم  ف�ّشر لنا مراد الكالم الإله��ي. يقول تعالى: {
ْزٍق َوَما اأُِريُد اأَن  ْكَرى تَنَفُع اْلُم�ؤِْمِنيَن * َوَما َخَلْقُت اْلِجنَّ َواْلإِن�َض اإلاّ ِليَْعبُُدوِن * َما اأُِريُد ِمْنُهم مِّن رِّ ْر َفاإِنَّ الذِّ َوَذكِّ

 .(((
يُْطِعُم���وِن}

اإّن اهلل ع��زَّ وج��لَّ ياأمر نبّيه الكري��م باأْن ُيذّكرنا بهذه الحقيقة اّلت��ي اأودعها في فطرتنا وجبل 
. فاهلل عزَّ وجلَّ ل ُيريد مّنا رزقًا وما  اأرواحنا عليها، وهي اأّن الغاية من خلقتنا اأْن نعبد اهلل عزَّ وجلَّ
�شاكل ذلك، وكيف يطلب رزقًا وهو الغنيُّ اّلذي ل يفتقر. اإّن الغاية اّلتي خلقنا اهلل عزَّ وجلَّ من 
اأجله��ا ترجع بفائدتها اإلينا، لأّن اهلل عزَّ وجلَّ غنيٌّ اأي�شًا عن عبادتنا. وفي كالم الر�شول الأكرم 
P والعت��رة الطاهرة R ما ُيبّين اأّن موقع العبادة هو في الجانب الم�شلكّي والعملّي اّلذي 
يوؤّمن و�شول الإن�شان اإلى الكمال وال�شعادة اّللذين اأعّدهما اهلل عزَّ وجلَّ لأهل طاعته. فالعبادة 

غاية لأّنها تو�شل اإلى هذا الهدف.

��ل لن��ا اأّن الغاية النهائّية اّلتي يتوّق��ف عليها م�شير الإن�شان ه��و الو�شول اإلى الكمال  فتح�شّ
اّلذي اأعّده اهلل عزَّ وجلَّ لأهل طاعته، وفي الو�شول اإلى هذا النحو من الكمال �شعادة الإن�شان 

الحقيقّية اّلتي ل ُتقا�ض بها اأّي �شعادة في عالم الدنيا.

)1)  �سورة الذاريات، الآيات: 55 – 57.
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إستنتاج
فونا على الهدف  - اهلل عزَّ وجلَّ اأر�سل لنا الأنبياء والر�سل R لُيعرِّ

من وجودنا يف هذه احلياة.

  - الهدف اّلذي ُخلقنا لأجله هو الو�سول اإىل ال�سعادة احلقيقّية املتمثِّلة 

بالكمال اّلذي مينحه اهلل عزَّ وجلَّ لعبيده اّلذين ُيطيعونه ويعبدونه ول 

ُي�سركون به �سيئاً.

ق��ال بع�شهم: انقطعُت في البادي��ة عن القافلة فوجدت امراأة فقلت لها: من اأنت؟ 
فقالت: و{ ُقْل �َش���َاٌم َف�َش���ْ�َف تَْعَلُم�َن} ف�شّلمت عليها فقلت ما ت�شنعين ههنا؟ قالت: 
}، فقلت: اأم��ن الجّن اأنت اأم من الإن���ض؟ قالت: {يَا بَِني  ���لٍّ �شِ {َم���ن يَْهِد اهللُ َفَما لَُه ِمن مُّ

َكاٍن بَِعيٍد}، فقلت: اأين  اآَدَم ُخ���ُذوْا ِزينَتَُكْم}، فقلت: من اأين اأقبل��ت؟ قالت: {يُنَاَدْوَن ِمن مَّ

تق�شدي��ن؟ قالت: {َوهلِلِ َعَلى النَّا�ِض ِحجُّ اْلبَْيِت} فقلت متى انقطعت؟ قالت: {َولََقْد َخَلْقنَا 
تَِّة اأَيَّاٍم } فقلت: اأت�شتهين طعامًا؟ فقالت: {َوَما َجَعْلنَاُهْم  َماَواِت َواْلأَْر�َض َوَما بَْينَُهَما ِفي �شِ ال�شَّ

َع���اَم} فاأطعمتها، ثّم  قلت: هرولي وتعّجل��ي، قالت: {َل يَُكلُِّف اهللُ  َج�َش���ًدا لَّ يَاأُْكُل�َن الطَّ

نَْف�ًش���ا اإلاّ ُو�ْش���َعَها}، فقلت: اأردفك، فقالت: {لَ���ْ� َكاَن ِفيِهَما اآِلَهٌة اإلاّ اهللُ لََف�َش���َدتَا}، فنزلُت 

َر لَنَا َهَذا}، فلّما اأدركنا القافلة ُقلُت لها: األك اأحٌد  فاأركبتها، فقالت: {�ُشْبحاَن الاّذي �َشخَّ
د اإلاّ َر�ُش����ٌل}، {يَا يَْحيَى  نَّا َجَعْلنَ���اَك َخِليَفًة ِفي اْلأَْر�ِض}، {َوَما محماّ فيه��ا؟ قالت: { يَا َداُووُد اإِ
ُخِذ اْلِكتَاَب} {يَا ُم��َش���ى اإِنِّي اأَنَا اهللُ}، ف�شحت بهذه الأ�شماء فاإذا باأربعة �شباب متوّجهين 

ْنيَا}، فلّما اأتوها  نحوه��ا، فُقلت: من ه��وؤلء منك؟ قالت: {اْلَماُل َواْلبَنُ�َن ِزينَُة اْلَحيَ���اِة الدُّ
قالت: {يَا اأَبَِت ا�ْشتَاأِْجْرُه اإِنَّ َخْيَر َمِن ا�ْشتَاأَْجْرَت اْلَقِ�يُّ اْلأَِميُن}، فكافوني باأ�شياء فقالت: {َواهللُ 
نا ف�شة جارية الزهراء  ���اِعُف ِلَمن يَ�َش���اء}، فزادوا علّي، ف�شاألتهم عنها فقالوا: هذه اأمُّ يُ�شَ

O ما تكلَّمت منذ ع�شرين �شنة اإّل بالقراآن))).

)1) مناقب اآل اأبي طالب، ابن �سهر اآ�سوب، ج 3 ، �س 121 – 122.
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 :Q عيين اأميير امل�ؤمنني

�أنفا�س��ك،  ع��دد  عم��رك  »�إّن 

وعليها رقيب ُيح�سيها«.

لماذا الوقت مهمّ؟

 يق��ع الكالم عن اأهمّية الوق��ت والتخطيط بعد الكالم عن 
تحديد الهدف في حياة الإن�شان.   

فالوقت في حياة الإن�شان هو راأ�شماله ور�شيده اّلذي منحه 
اهلل ع��ّز وجل اإّي��اه واّلذي يعي�ض من خالله، فاإذا اأح�شن ا�شتخدامه وتدّبر في �شرفه ف�شيكون له 
خي��ر معين على ال�شتمرار في ه��ذه الحياة ب�شكل فاعل ومثمر والو�ش��ول اإلى هدفه، واإذا لم 
ُيح�شن ا�شتخدامه و�شّيعه واأتلفه فاإّن الندم ال�شديد والح�شرة �شيلزمانه في دنياه واآخرته. ويبدو 
اأّن اأكبر م�شكلة قد ُيعانيها المرء هي عدم اإح�شا�شه بقيمة الوقت والعمر في حياته، ولذلك تجد 
من ُيدرك اأهمّية الوقت يحر�ض على كّل ثانية من عمره، وي�شع لكلِّ �شاعة من يومه مهّمة مفيدة 

يقوم بها.  

ول باأ�ض بمثال ب�شيط لعّلنا ن�شت�شعر من خالله قيمة ما ُنتلفه من وقت يومّيًا باختيارنا. تخّيل 
معي اأّنك ل �شمح اهلل اأُ�شبت بداء خطير، واأخبرك جميع الأطّباء اأّن ما تبّقى من عمرك هو اأربعة 

اأ�شهر، فما اّلذي �شتفعله حينئذ؟ 

اإذا كنت اإن�شانًا عاقاًل �شت�شع لئحة باأهّم الأعمال اّلتي يجب اإنجازها، مع البتعاد عن كلِّ ما 
م الأعمال الأخرويّة على الدنيوّية، و�شتحر�ض  ه��و تافه وعديم الفائدة، ومن جهة اأخرى �شُتقدِّ

على ال�شتفادة من كلِّ ثانية مما تبّقى من حياتك. 

بعد هذا المثال ن�شاأل هذا ال�شوؤال: هل يعلم الواحد مّنا متى �شيحلُّ اأجله؟ األي�ض الموت ياأتي 
بغت��ة حّتى لمن ه��م في �شّحة جّيدة؟ فاإذاً، تعامل مع �شاعات عم��رك وكاأّن اأجلك قد اقترب، 
ول ُت�شيِّ��ع نعمة العمر اّلتي وهبك اهلل اإّياها. وفي كالم اأهل البيتR كالم موؤثِّر فيما يتعّلق 

باأهمّية العمر:
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ففي اأهمّية الحر�ض على العمر، يقول ر�شول اهلل P: »كن على عمرك اأ�شّح منك على   -
درهمك ودينارك«))).

وف��ي �شرورة تعوي�ض ما فات من العمر، يقول اأمير الموؤمنين Q: »لو اعتبرت بما   -
اأ�شعت من ما�شي عمرك لحفظت ما بقي«))).

وف��ي �ش��رورة ال�شتغال بما هو اأبقى لالإن�شان، اأي بما في��ه جزاء اأُخروي جزيل، يقول   -
اأمير الموؤمنين Q: »ا�شتغال النف�ض بما ل ي�شحبها بعد الموت من اأكثر الوهن«))).

إستنتاج

اأْن ُيحّقق ما  اّلذي ي�ستطيع من خالله  راأ�سمال الإن�سان  - الوقت هو 

ي�سبو اإليه يف هذه احلياة.

  -  اأعظم م�سكلة ُنعانيها فيما يتعّلق بالوقت هو عدم الإح�سا�س باأهمّيته 

وقيمته.

   - اّلذي ُيدرك اأهمّية الوقت يحر�س على كّل ثانية من حياته.

ُي�سوِّف يف عمله وي�ستفيد من نعمة  بغتة ل  ياأتي  املوت  باأّن  يوؤمن    - من 

الوقت اّلتي وهبه اهلل اإّياها.

ما هي أهمّية التخطيط في الحياة؟

اإّن اّل��ذي ُيدرك اأهمّية الوق��ت وقيمته في الحياة عليه اأن 
ي�شعى لو�شع خّطة لكلِّ م��ا ُيريد فعله واإنجازه. فالتخطيط 

هو اأهمُّ عامل للمحافظة على اأعمارنا واأوقاتنا. 

ولتقريب ال�ش��ورة اإلى اأذهاننا، ت�ش��ّور مهند�شًا معمارّيًا 
ُكلِّ��ف باإن�ش��اء بناء مكّون من ع�شرة طوابق. ت�شّور حال ه��ذا المهند�ض فيما لو لم ي�شع تخطيطًا 
وت�شّوراً م�شبقًا لما يودُّ اإنجازه، اإّن م�شروعه حتمًا �شُيمنى بالف�شل، ولن يح�شد من وراء خطواته 

فيه اإّل ت�شييع الوقت وخ�شران المجهود. 

ر بثمن، وعدم التخطيط لحياتنا بمثابة  اأخي العزيز، اإّن حياتنا هي م�شروعنا الثمين اّلذي ل ُيقدَّ
بيع حياتن��ا الثمينة باأبخ�ض الأثمان. اإّن التخطيط اّلذي ي�شبق العمل، وو�شع الهدف اّلذي ي�شبق 

)1) مكارم الأخالق، ال�سيخ الطو�سي، �س 460.

)2) ميزان الحكمة، محمد الري�سهري، ج3، �س 2112.

)3) غرر الحكم، حديث 7143.

قال �أمري �مل�ؤمنني Q: »تاأخري 

�لت�ب��ة �غ��ر�ر، وط���ل �لت�س�يف 

حرة«.
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التخطيط هو خير معين لنا للو�شول لأف�شل واأكمل النتائج. 

م  فم��ا المانع من اأن ي�شع الإن�شان لنف�ش��ه م�شروعًا وهدفًا �شاميًا في حياته وي�شع مخّططًا ُيق�شِّ
فيه اإنجاز هذا الم�شروع على مدى اأ�شهر اأو �شنوات، حّتى ُيكتب له اأنَّه مرَّ على هذه الدنيا وكانت 
له ب�شمة ممّيزة وموؤثِّرة فيها، ويكون له ثواب اإنجازها في الآخرة. كم من الأفراد ياأتون اإلى هذه 
الدنيا ويغادرونها وهم خالو الوفا�ض. هل �شتكون واحداً منهم، اأم اأّنك �شتحمل م�شروعًا لحياتك 
و�شتخّطط لتنفيذه؟ اإّن الم�شروع اّلذي قد تحمله وتخّطط له قد يكون م�شروعًا علمّيًا وثقافّيًا، وقد 
يك��ون م�شروعًا تربوّيًا، وقد يكون م�شروعًا اجتماعّيًا وغير ذل��ك. المهمُّ اأن يكون المبتغى منه 
مر�ش��اة اهلل عزَّ وجلَّ وخدمة دينه واإعمار اأر�شه، وم�شاعدة خلقه. وفي نهاية المطاف كلُّ ذلك 

يخدم هدفك النهائّي وهو الو�شول اإلى ال�شعادة الحقيقّية في الآخرة.

إستنتاج
اأعمارنا  ننا من ا�ستثمار  اّلتي ُتكِّ - تعيني الهدف من العوامل املهّمة 

على اأف�سل وجه.

التخطيط ُيجنِّب الإن�سان هدر دقائق عمره لأنَّه ُيقلِّ�س احتمال الف�سل   -

واإعادة العمل.

. اأيُّ هدف يختاره الإن�سان ينبغي اأْن َي�سبَّ يف خانة مر�ساة اهلل عزَّ وجلَّ  -

كيف ُنرتِّب أولوّيات حياتنا ونبتعد عن التسويف؟

ترتي��ب الأولويّات معناه تقديم الأهّم على المهّم فيم��ا َتودُّ اإنجازه. اإنَّ جدول اأعمال المرء 
اليوم��ّي اأو الأ�شبوعّي اأو ال�شهرّي قد يتزاحم بالأعمال والمهاّم المطلوب اإنجازها، وقد يكون 
ف��ي تاأخير تحقيق بع�شها خ�شارة كبيرة ل ُتعّو�ض، من هن��ا ينبغي لالإن�شان العاقل والحكيم اأْن 
يعرف اأيَّ الأعمال يجب اإنجازه اأّوًل. لذلك ورد عن اأمير الموؤمنين Q: »من ا�شتغل بغير 

الُمهّم �شّيع الأهّم«))). 

وكمث��ال عل��ى ما ذلك،  تخّيلوا �شخ�ش��ًا ين�شغل في عباداته بالنواف��ل والم�شتحّبات، وُيهِمل 
التي��ان بالفرائ�ض والواجبات، اأو تخّيلوا  اأّن طالبًا جامعّيًا لدي��ه اختبارات جامعّية بعد اأ�شبوع، 
ولديه م�شروع علميٌّ للمعهد، عليه تقديمه بعد اأربعة اأ�شهر، فالحكمة هنا اأْن ي�شرع اأّوًل بالدرا�شة 

لالمتحانات الجامعّية، لأّن ا�شتحقاقها اأقرب، والوقت المتاح لتح�شيل مواّدها اأ�شيق.

)1) ميزان الحكمة، محّمد الري�سهري، ج 3، �س 2114.
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ثّم  اإّن اإحدى العوائق اّلتي قد يقع فيها الواحد مّنا: التقاع�ض عن ال�شروع في اإنجاز ما َقُرب 
ا�شتحقاقه، ربما لأجل اأّن الوهم عنده قد �شّخم له ما قد يحتاجه هذا العمل من ا�شتعداد. ولكّن 

القاعدة في هكذا حالت هي: ب�در للعمل فوراً. 

��ل لت�شخيم العبء الملقى على  اإّن المب��ادرة الفورّية للعمل من دون ال�شماح للوهم بالتدخُّ
عاتقك هو الدواء ال�شحرّي لإنجاز الأعمال. الكثير مّنا يقع في م�شاألة الت�شويف في الإقدام على 
اإنجاز ما هو مطلوب منه، ثّم  بعد اأْن ي�شرع يقع في الندم، ويقول يا ليتني بادرت اإليه من اليوم 
 . الأّول. ومن م�شاديق الت�شويف الخطير، تاأجيل التوبة وتاأجيل اإ�شالح العالقة مع اهلل عزَّ وجلَّ
ومن اآثارها، عدم المبادرة اإلى ق�شاء الفائت من ال�شالة وال�شيام. ولذلك قد تجد المرء يقفز من 
ة  ة عليه،  خا�شّ فًا في مو�ش��وع الق�شاء حّتى يم�شي العمر وت�شعب الُمهمَّ �شن��ة اإلى اأخرى م�شوِّ

مع تراجع ن�شاطه البدنّي وعافيته.

ورد ع��ن ر�شول اهلل P لأبي ذر:»يا اأبا ذر! اإّياك والت�شويف باأملك، فاإّنك بيومك ول�شت 
بما بعده، فاإن يكن غٌد لك فكن في الغد كما كنت في اليوم، واإن لم يكن غٌد لك لم تندم على ما 
فّرطت في اليوم«))). وعن اأمير الموؤمنين Q: »فتدارك ما بقي من عمرك، ول تقل: غداً وبعد 
غ��د، فاإّنما هلك من كان قبلك باإقامتهم على الأمانّي والت�شويف، حّتى اأتاهم اأمر اهلل بغتة وهم 

غافلون«))).

إستنتاج
- ترتيب الأولوّيات معناه تقدمي الأهّم على املهّم.

وتقلي�س  الإجنازات  حتقيق  من  الإن�سان  مُيّكن  الأولوّيات  ترتيب   -  

اخل�سائر.

م لالإن�سان حجم العمل     - الت�سويف قد يكون �سنيعة الوهم اّلذي ُي�سخِّ

املطلوب اإجنازه.

  - جتاهل الوهم واملبادرة اإىل العمل اأف�سل عمل للق�ساء على الت�سويف.

)1) ميزان الحكمة، محّمد الري�سهري، ج 2، �س 1388.

)2) م. ن.
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يوم التغابن:
قال ر�سول اهلل P: »ُيفتح للعبد يوم القيامة على كلِّ يوم من اأّيام عمره اأربعة وع�سرون خزانة 

عدد �ساعات الليل والنهار، فخزانة يجدها مملوءة نورًا و�سرورًا، فيناله عند م�ساهدتها من الفرح 

وال�سرور ما لو وّزع على اأهل النار لأده�سهم عن الإح�سا�س باألم النار، وهي ال�ساعة اّلتي اأطاع فيها 

ه، ثّم  ُيفتح له خزانة اأخرى فيراها ُمظِلمة ُمنِتنة ُمفِزعة فيناله عند م�ساهدتها من الفزع والجزع  ربَّ

له  ُيفتح  ثّم   اّلتي ع�سى فيها رّبه،  ال�ساعة  اأهل الجنة لنّغ�س عليهم نعيمها، وهي  م على  ُق�سِّ لو  ما 

ه ول ما ي�سووؤُه ، وهي ال�ساعة اّلتي نام فيها اأو ا�ستغل  خزانة اأخرى فيراها فارغة لي�س فيها ما ُي�سرُّ

اأْن  نًا من  كان متمكِّ فواتها - حيث  والأ�سف على  الغبن  فيناله من  الدنيا،  ب�سيء من مباحات  فيها 

.
(1(

يمالأها ح�سنات - ما ل يو�سف، ومن هذا قوله تعالى: {َذِلَك يَْ�ُم التََّغابُِن}«

)1) بحار الأنوار، العالمة المجل�سي، ج7، �س 262.
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ق��ال ر�س���ل �هلل P: »�لعل��م 

ُير�سدك، و�لعمل يبلغ بك �لغاية«.

ما هي أهميـّة العمل في حياة اإلنسان؟

العم��ل ُي�شّكل قيم��ة اأ�شا���ض ترتكز عليه��ا عملّية تطوير 
الإن�شان لقواه وقابلّياته. فاهلل عزَّ وجلَّ خلق الإن�شان واأودع 

في��ه ال�شتع��داد والقابلّية للتطّور والكمال. وم��ا ُيمكن اأْن ُيخرج ه��ذه ال�شتعدادات من حّيز 
ال�شب��ات اإلى حّيز الفعلّية والوجود هو العمل والجهاد ف��ي هذه الحياة. وليكن معلومًا اأّن هذا 
الأم��ر ُيعتب��ر �شّنة اإلهّية ل تتب��ّدل ول تتغّير، وبالتالي ت�شتطيع كلُّ الب�شرّي��ة اأْن ت�شتفيد وتنعم من 
بركات هذه ال�شّنة وهذا القانون. ولذلك نجد اأّن المجتمعات اّلتي عملت وجاهدت وبذلت 
كلَّ م��ا لديها في �شبي��ل اأمر ما ا�شتطاعت الو�شول اإلى ما رمت اإلي��ه،  هذا مع كون بع�ض هذه 
المجتمع��ات ل تمتلك اعتق��اداً �شحيحًا و�شليمًا. وما ذلك اإّل لأجل هذا القانون الإلهّي العاّم 
وال�شام��ل. نعم، اإّن المجتمع الموؤمن والموّحد، ي�شتطيع اأْن ينعم من خيرات هذا القانون فيما 
لو طّبقه، واأ�شاف اإليه الت�شديد والتوفيق الإلهّيين. لأّن اهلل عزَّ وجلَّ وعد اّلذين يعملون ويبذلون 
الجهد من الموؤمنين اأْن يفتح لهم الآفاق، ويو�شلهم اإلى بركات وثمرات لم يكونوا ليتوّقعوها، 

 .(((
وذلك قوله تعالى: {َوالاّذيَن َجاَهُدوا ِفينَا لَنَْهِديَنَُّهْم �ُشبَُلنَا}

ثّم  اإّن للعمل ُبعداً  اآخر مهّمًا جّداً ل ُيدركه اإّل من اغترف من نبع الإ�شالم ال�شافي. وهذا 
ل كيان الإن�شان  الُبعد يتعّلق بعالم الآخرة. فمن الثابت بح�شب الن�شو�ض ال�شريفة اأّن اّلذي ُي�شكِّ
ووجوده في عالم البرزخ وفي القيامة هو عمله اإلى جانب اعتقاده. فمن اأراد اأْن يظفر ب�شورة 
باهية وجميلة لنف�شه في ذلك العالم فعليه بالعمل ال�شالح. ومن اعتاد على الأعمال الطالحة 
من دون اأْن يتوب فال ينتظرّن هناك اإّل وجهًا اأ�شوداً ونف�شًا ُمتَعبة وُمرَهقة وُمعّذبة. وكلُّ ذلك 
�شنيعة اأعمال الإن�شان في هذه الدنيا. يقول تعالى: {َواأَن لَّْي�َض ِلْاإِن�َشاِن اإلاّ َما �َشَعى * َواأَنَّ �َشْعيَُه �َشْ�َف 

)1) �سورة العنكبوت، الآية: 69.
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َرٌة * َوُوُج�ٌه يَْ�َمِئٍذ َعَلْيَها َغبََرٌة * تَْرَهُقَها َقتََرٌة *  �ْشتَْب�شِ اِحَكٌة مُّ �ْشِفَرٌة * �شَ ))). ويقول اأي�شًا: {ُوُج�ٌه يَْ�َمِئٍذ مُّ
يَُرى }

))). وعن اأمير الموؤمنين Q: »قيمة كلِّ امرٍئ ما ُيح�شنه«))).
اأُْولَِئَك ُهُم اْلَكَفَرُة اْلَفَجَرُة }

لقواه إستنتاج الإن�سان  تطوير  عملّية  عليها  ترتكز  اأ�سا�ساً  قيمة  ُي�سكِّل  العمل   -

وقابلّياته.

عامل  يف  الإن�سان  حلقيقة  الأ�سا�س  ن  املكوِّ اإّنه  حيث  اأخروي،  ُبعد  للعمل   -

الآخرة.

: موقع العمل في الدعوة إلى الله عزَّ وجلَّ

 . من اأهّم المّيزات اّلتي اأ�شفاها الإ�شالم على العمل؛ كونه اأف�شل ُمبلِّغ في �شبيل اهلل عزَّ وجلَّ
فالعم��ل له تاأثير على النا�ض اأكث��ر من وعظهم ون�شيحتهم 
د في �شخ�ض ما هو اأو�شح  بالل�ش��ان. لأّن العمل المتج�شِّ
��ق الأمور الح�شن��ة المّدعاة  م�شداق عل��ى اإمكانية تحقُّ
 :R وتطبيقه��ا. ولذل��ك ورد ع��ن العت��رة الطاه��رة
»كون��وا دعاة للنا�ض بغير األ�شنتكم، ليروا منكم ال��ورع والجتهاد وال�شالة والخير، فاإّن ذلك 

داعية«))). 

ولع��ّل اأه��ّم م�شكلة تواجهها مجتمعاتن��ا حالّيًا هي كثرة الواعظين وقّل��ة  المتعظين، وهذا 
ر  م��ا ُيمكن اأن ُنطلق عليه بغياب »القدوة ال�شالح��ة«. ولذلك كان العن�شر الب�شرّي اّلذي ُيذكِّ
ب��اهلل عزَّ وجلَّ من خالل اأعمال��ه وعباداته هو اأبلغ موؤثِّر في تاريخ الب�شرّي��ة. اأنظروا اإلى �شيرة 
الأنبي��اء والر�ش��ل والأئمة R، األم تخلد هذه ال�شيرة في ذاك��رة الب�شرّية عبر التاريخ لأجل 
الت�شحيات والأعمال الجليلة اّلتي قّدموها. ما اّلذي يرتكز في اأذهان النا�ض عن اأمير الموؤمنين 
 ، Q مثاًل؟ األي�ض �شجاعته وبطولته في بدر واأحد وخيبر، األي�ض زهده وعبوديته هلل عزَّ وجلَّ
األي���ض ق�ش��اوؤه وحكمه بين النا�ض بالع��دل. ولذلك جاء هوؤلء العظام ليكون��وا قدوة للب�شرّية 
ولي�شنعوا القدوات اأي�شًا. لقد ترك لنا ر�شول اهلل P واأمير الموؤمنين Q نماذج عظيمة لم 

)1) �سورة النجم، الآيتان: 39 – 40.

)2) �سورة عب�س، الآيات: 38 – 42.

)3) بحار الأنوار، العالمة المجل�سي، ج 74، �س 384.

)4) و�سائل ال�سيعة )اآل البيت(، الحر العاملّي، ج 1، �س 76.

عن اأمر امل�ؤمنني Q: »�لعمل 

�سعار �مل�ؤمن«.
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تاأت باقي الح�شارات الب�شرّية بمثلها من اأمثال: �شلمان المحّمدّي، واأبي ذر والمقداد وعّمار 
وميثّم  التّمار وكميل بن زياد وغيرهم. هوؤلء قّدموا لنا الموعظة البليغة بالأفعال ل بالأقوال. 
واإذا اأردن��ا اأْن نترّقب ال�شالح في مجتمعنا فعلينا اأْن ن�ش��رع باأنف�شنا واأن نكون قدوة �شالحة 

لجميع النا�ض.

إستنتاج

يفوق  النا�س  على  تاأثريه  لأّن  ؛  وجلَّ عزَّ  اهلل  اإىل  مبّلغ  اأف�سل  العمل   -

تاأثري الكالم واملوعظة.

اإذا اأردنا اأْن يتحّقق ال�سالح يف جمتمعنا فعلينا اأْن ن�سرع باإ�سالح اأنف�سنا   -

واأن نكون قدوة �ساحلة جلميع النا�س.

عوامل نجاح األعمال:

يوجد عوامل و�شروط عديدة يجب اأْن تقترن باأعمالنا حّتى ُيكتب لها النجاح، اأهّمها:

الديني . ) بالمقيا�ض  له  قيمة  ل  اإيمان  دون  من  فالعمل  بالإيمان:  العمل  اقتران 
والأخروي، ولذلك نلحظ اأّن القراآن الكريم قرن بينهما في موا�شع كثيرة، منها 
ْ�ا  اِلَحاِت َوتََ�ا�شَ ن�َشاَن لَِفي ُخ�ْشٍر * اإلاّ الاّذيَن اآَمنُ�ا َوَعِمُل�ا ال�شَّ ِر * اإِنَّ اْلإِ قوله تعالى: {َواْلَع�شْ

.(((
ْبِر } ْ�ا ِبال�شَّ ِباْلَحقِّ َوتََ�ا�شَ

اأهّم . ) من  ب�لكم:  ال  العمل  واإتق�ن  ب�لكيف  االهتم�م 

اعتماده  هو  العمل  قيمة  من  ُتنزل  اّلتي  الأمور 
فقط على عن�شر الكّم، وعدم مراعاة الجودة والنوعّية فيه. ولذلك ورد عن الإمام 
ال�شادق Q  في قول اهلل عّز وجّل: {ِليَْبُلَ�ُكْم اأَيُُّكْم اأَْح�َشُن َعَما}، قال: »لي�ض يعني 

اأكثر عماًل ولكن اأ�شوبكم عماًل«))).

ت�ضفي��ة العم��ل من الري�ء: فقبول الأعم��ال ونماوؤها ُمعتِمد عل��ى الإخال�ض، وقد ورد في . )

الأحاديث اأّن »ت�شفية العمل اأ�شدُّ من العمل«))).

االإقدام وعدم الخوف: فكثيٌر مّنا ل ُيقدم على بع�ض الأعمال اّلتي قد تكون مهّمة ومفيدة . )

)1)  �سورة الع�سر، الآيات: 3-1.

)2)  الكافي، ال�سيخ الكليني، ج 2، �س 16.

)3) الكافي، ال�سيخ الكليني، ج8، �س 24.

قال �أمري �مل�ؤمنني Q: »�أف�سل 

�لعمل ما �أُريد به وجه �هلل«.
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ب�شب��ب الخوف من الف�شل وما �ش��اكل ذلك، والن�شيحة في المق��ام - خا�شًة اإذا ُكنت 
تمل��ك لياقة وق��درة القيام بهذا العمل -  هي ما ورد ع��ن اأمير الموؤمنين Q، حيث 

قال: »اإذا ِهْبَت اأمراً فقع فيه، فاإّن �شّدة توّقيه اأعظم مّما تخاف منه«))).

اال�ضتمراريّة: اإّن كثيراً من الأعمال العظيمة تذهب هباًء منثوراً وي�شيع الجهد فيها ب�شبب . 5

ع��دم اإتمامها، ولذلك اإّنما ُتقيَّم الأمور بخواتيمها. وقد ورد عنهم Q: »قليٌل تدوم 
عليه اأرجى من كثيٍر مملول منه«))).

التقيي��م واالعتب���ر من االأخط�ء: من الأم��ور الّتي ينبغي الحر�ض عليها اإج��راء تقييم للنتائج . 6

المترّتب��ة عل��ى الأعمال. فهذا ُي�شاعد عل��ى تطوير العمل و�شّد الثغ��رات اّلتي قد تكون 
فيه. والتقيي��م ُيعتبر اأحد اأهّم الو�شائل المّتبعة في المجتمعات الع�شرية لتطوير اأدائها في 

مختلف مجالت الحياة.

بالكيف إستنتاج الهتمام  بالإميان،  العمل  اقرتان  هي:  العمل  جناح  عوامل   -

واإتقان العمل ل بالكم ، ت�سفية العمل من الرياء، الإقدام وعدم اخلوف، 

ال�ستمرارّية، التقييم والعتبار من الأخطاء.

)1) بحار الأنوار، العالمة المجل�سي، ج 68، �س 362.

)2) م. ن، ج 68، �س 218.
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عمل الزهراء Q وكفاحها في بيت الزوجّية:

ثك عّني وعن فاطمة  ورد عن الإمام علّي Q اأّنه قال لرجل من بني �شعد: »األ اأُحدِّ
O اإّنه��ا كانت عندي - وكانت من اأحّب اأهل��ه اإليه - واإّنها ا�شتقت بالقربة حّتى 
اأّث��ر في �شدرها، وطحنت بالرحى حّتى مجلت يداها، وك�شحت البيت حّتى اغبرت 
ثيابه��ا، واأوقدت النار تحت القدر حّتى دكنت ثيابها، فاأ�شابها من ذلك �شرر �شديد، 
فقل��ت لها: لو اأتيت اأباك ف�شاألته خادمًا يكفيك ح��ّر ما اأنت فيه من هذا العمل، فاأتت 
النبّي P فوجدت عنده حداثًا فا�شتحت وان�شرفت، قال: فعلم النبّي P اأّنها جاءت 
لحاج��ة. قال: فغ��دا علينا ونحن في لفاعنا  فقال: ال�ش��الم عليكم، ف�شكتنا وا�شتحيينا 
لمكانن��ا ث��ّم  قال: ال�شالم عليك��م ف�شكتنا ثّم  قال: ال�شالم عليك��م فخ�شينا اإْن لم نرد 
عليه ين�شرف وقد كان يفعل ذلك ُي�شلِّم ثالثًا فاإْن اأُذن له، واإّل ان�شرف، فقلت: وعليك 
ال�ش��الم يا ر�ش��ول اهلل ادخل! فلم َيعُد P اأْن جل�ض عن��د روؤو�شنا، فقال: يا فاطمة ما 

كانت حاجتك اأم�ض عند محّمد؟ 

ق��ال: فخ�شي��ت اإْن لم ُنجبه اأن يقوم قال: فاأخرجت راأ�ش��ي فقلت: اأنا واهلل اأُخبرك 
ي��ا ر�شول اهلل، اإّنها ا�شتقت بالقربة حّتى اأّثر في �شدرها، وجّرت بالرحى حّتى مجلت 
يداها، وك�شحت البيت حّتى اأغبرت ثيابها، واأوقدت تحت القدر حّتى دكنت ثيابها، 

فُقلت لها: لو اأتيِت اأباك ف�شاألتِه خادمًا يكفيك حّر ما اأنت فيه من هذا العمل.

ق��ال: اأف��ال اأعّلمكما ما هو خير لكما من الخ��ادم؟ اإذا اأخذُتما منامكما ف�ضبّح� ثالث�ً 
وثالثين، واحمدا ثالث�ً وثالثين، وكبّرا اأربع�ً وثالثين، قال: فاأخرجت Oراأ�شها فقالت: 

ر�شيت عن اهلل ور�شوله، ر�شيت عن اهلل ور�شوله، ر�شيت عن اهلل ور�شوله«))).

)1) بحار الأنوار، العالمة المجل�سي، ج 73، �س 193 – 194.





31 الأهداف

اأن يتعّرف الطالب اإلى �سروط التوبة والرجوع اإلى اهلل . 1

. عزَّ وجلَّ

د اآثار التوبة.. 2 اأن يحدِّ

الدر�س الرابع

رحلة العودة اإىل الله عزَّ و جلَّ
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هل لي من توبة ؟

ل ُبدَّ لكلِّ اإن�شان وخ�شو�شًا الذي ق�شى �شطراً من حياته بعيداً عن اهلل عزَّ وجلَّ وعن طاعته 
اأْن يطرح على نف�شه بع�ض الأ�شئلة يومًا ما:

-  األي�ض الموت ُي�شيب كلَّ اإن�شان وياأتي بغتًة في كثير من الحالت؟

ماذا �شيكون حالي عندما ي�شعونني في القبر؟  -

هل اأنا بماأمن من الح�شاب ال�شديد والعقاب يوم القيامة؟  -

ماذا اأعددت لحياة الخلود في دار الآخرة؟  -

اًل في كلِّ ما  وغيره��ا من الأ�شئل��ة اّلتي ينبغي لكلِّ اإن�ش��ان اأْن ُيراجع نف�شه من خالله��ا متاأمِّ
م�شى من حياته. 

، قد يواجهه  ك��ْت ه��ذه الأ�شئلة فيه نّية التوبة والعزم على الرجوع اإلى اهلل عزَّ وجلَّ   واإذا َحرَّ
هذا ال�شوؤال الح�ّشا�ض: 

هل لي من توبة؟ وهل اهلل يقبل توبتي فيما لو ُتبت توبة ن�شوحًا؟

والإجاب��ة على هذا ال�شوؤال مهّمة جّداً، لأنَّ ال�شيط��ان قد يقف لالإن�شان عند هذا المفترق، 
ويوهم��ه اأنَّ المعا�شي الكثي��رة الّتي جنيتها ل فكاك منها، فيقطع عليه طريق الرجوع، ويجعله 
ينغم���ض اأكثر ف��ي الف�شاد اّلذي هو في��ه اإلى اأْن يوافيه الم��وت، مع اأّنه كان يمل��ك نّية حقيقّية 
للتراجع والتوبة. من هنا ينبغي اأْن تعلم اأخي العزيز اأنَّ القراآن الكريم والحديث ال�شريف مليئان 
بالن�شو�ض اّلتي ُت�شير اإلى اأنَّ اهلل عزَّ وجلَّ يعفو عن عباده ويتوب عليهم فيما اإذا تابوا وا�شتغفروا. 

ونحن �شُنتحفك بمجموعة من هذه الن�شو�ض ال�شريفة فيما يلي:
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نُ�َب  نَّ اهللَ يَْغِفُر الذُّ ْحَم���ِة اهلِل اإِ ِه���ْم َل تَْقنَُط�ا ِمن رَّ يق��ول تعال��ى: {ُقْل يَا ِعبَاِدَي الاّذي���َن اأَ�ْشَرُف�ا َعَلى اأَنُف�شِ
))). تاأّمل اأخي العزيز في هذا الخطاب الإلهي اّلذي يفي�ض بالرحمة 

ِحيُم} َجِميًع���ا اإِنَُّه ُهَ� اْلَغُف�ُر الرَّ

نُ�َب َجِميًعا} لت�شرع ببداية جديدة، وتتوب  واللطف والكرم، تاأّمل في قوله تعالى: {اإِنَّ اهللَ يَْغِفُر الذُّ
اإليه وت�شتغفره. 

اُب  َدَق����اِت َواأَنَّ اهللَ ُهَ� التَّ�َّ ُخُذ ال�شَّ نَّ اهللَ ُهَ� يَْقبَ����ُل التَّْ�بََة َعْن ِعبَاِدِه َويَاأْ ويق��ول تعال��ى: {اأَلَْم يَْعَلُم�ْا اأَ
.(((

ِحي����ُم } الرَّ

عن معاوية بن وهب قال: �شمعت اأبا عبد اهلل Q يقول: »اإذا تاب العبد توبة ن�شوحًا اأحّبه 
اهلل ف�شتر عليه في الدنيا والآخرة، فقلت: وكيف ي�شتر عليه؟ قال: ُين�شي ملكيه ما كتبا عليه من 
الذن��وب ويوح��ي اإلى جوارحه: اكتمي علي��ه ذنوبه ويوحي اإلى بقاع الأر���ض اكتمي ما كان 
يعمل عليك من الذنوب، فيلقى اهلل حين يلقاه ولي�ض �شيء ي�شهد عليه ب�شيء من الذنوب«))).

ع��ن اأبي جعف��ر Q قال: »يا محّمد بن م�شل��م ذنوب الموؤمن اإذا ت��اب منها مغفورة له 
فليعم��ل الموؤمن لما ي�شتاأنف بعد التوبة والمغفرة، اأما واهلل اإّنها لي�شت اإّل لأهل الإيمان قلت : 
فاإن عاد بعد التوبة وال�شتغفار من الذنوب وعاد في التوبة؟! فقال: يا محّمد بن م�شلم اأترى العبد 

الموؤمن يندم على ذنبه وي�شتغفر منه ويتوب ثّم  ل يقبل اهلل توبته؟ 

قلت : فاإّنه فعل ذلك مراراً، ُيذنب ثّم  يتوب وي�شتغفر )اهلل). 

فقال: كّلما عاد الموؤمن بال�شتغفار والتوبة عاد اهلل عليه بالمغفرة واإّن اهلل غفور رحيم، يقبل 
التوبة ويعفو عن ال�شيئات، فاإّياك اأن تقنط الموؤمنين من رحمة اهلل«))).

لك��ن الحذر ثّم  الحذر ثّم  الحذر، فاهلل تعالى واإن كان غفوراً رحيمًا اإّل اأّنه �شديد العقاب، 
فلي�شت التوبة لعبة بيد الإن�شان، فُربَّ ذنب قد ُي�شقطك في الهاوية بحيث ل توّفق للتوبة بعده! 

من هنا يقول الإمام الر�شا Q »الم�شتغفر من ذنب ويفعله كالم�شتهزئ برّبه«)5).

)1) �سورة الزمر، الآية: 53.

)2) �سورة التوبة، الآية: 104.

)3) الكافي، ال�سيخ الكليني، ج 2، �س 430 – 431.

)4) م. ن، ج 2، �س 434.

)5) م. ن، ج2، �س 505.
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إستنتاج

اأموره  وُي�سلح  ُيراجع ح�ساباته،  اأْن  اآخرته  لكلِّ حري�س على  ينبغي   -

قبل اأْن  تاأتي �ساعة املوت بغتة.

  - اإّن باب التوبة مفتوح، وال�سيطان ُيحاول اإغالقه اأمام العبد فيجب التنّبه 

من و�سو�سته وت�سويالته.

  - الن�سو�س القراآنّية والروائّية حتتوي على م�سامني توؤّكد على اأّن اهلل عزَّ 

وجلَّ يغفر جميع ذنوب العبد؛ فيما لو ندم وتاب اإىل رّبه توبة ن�سوحاً.

 -  ولكن احلذر ثّم  احلذر من ا�ست�سهال الوقوع يف الذنوب، فُرّب ذنب قد 

ُي�سقطك يف الهاوية، بحيث ل توّفق للتوبة بعده.

ما هي آثار التوبة في حياة اإلنسان :

 اإّن اآث�ر التوبة واال�ضتغف�ر واالإن�بة اإليه تع�لى كثيرة، منه�:

البركة في حي��اة الإن�شان وزيادة الرزق وجالء الهّم: عن اأبي عبد اهلل Q: »من اأكثر . )
من ال�شتغفار جعل اهلل له من كلِّ همٍّ فرجًا، ومن كلِّ �شيق مخرجًا، ورزقه من حيث ل 
يحت�شب«))) . وفي رواية اأخرى عنه Q يقول فيها: »اإّن الذنب يحرم العبد الرزق«))).

رفع��ة المقام: فع��ن اأبي عبد اهلل Q : »اإذا اأكثر العبد م��ن ال�شتغفار ُرِفعت �شحيفته . )
وهي تتالألأ«))) .

ج��الء القلب: فعن اأبي عب��د اهلل Q: »اإّن للقلوب �شداء ك�ش��داء النحا�ض فاجلوها . )
بال�شتغفار«))).

ممح��اة الذنوب: فعن اأمير الموؤمنين Q: »العجب مّمن يقنط ومعه الممحاة، قيل: . )
وما الممحاة؟ قال: ال�شتغفار«)5).

5 ..(6(
ِريَن} اِبيَن َويُِحبُّ اْلُمتََطهِّ المحب�ّة الإلهية: يقول تعالى: {اإِنَّ اهللَ يُِحبُّ التَّ�َّ

)1) و�سائل ال�سيعة )اآل البيت(، الحر العاملّي، ج 7، �س 177.

)2) الكافي، ال�سيخ الكليني، ج 2، �س 271.

)3) و�سائل ال�سيعة )اآل البيت(، الحر العاملّي، ج 7، �س 176.

)4) م. ن، ج 7، �س 176.

)5) م. ن، ج 7، �س 177.

)6) �سورة البقرة، الآية: 222.
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إستنتاج
- الربكة والرزق واجنالء الهّم ورفعة املقام واملحّبة الإلهّية وغريها، 

كّلها اآثار للتوبة الن�سوح.

كيف أتوب إليه تعالى :

التوب��ة كما غيرها من الأعم��ال تحتاج اإلى بع�ض المقّدمات وال�شروط كي تتمَّ وُتقبل، ومن 
اأهمِّ �شروطها:

ا�ضت�ضع�ر ُقبح المع��ضي.. )

الندم على اقترافه�: يقول اأمير الموؤمنين Q: »الندم على الخطيئة ا�شتغفار«))).. )

الم�ض�محة من الن��س: اإذا كانت المعا�شي متعلِّقة بهم.. )

العزم على تركه� وعدم العود اإليه�.. )

االبته���ل اإلي��ه تع�لى والدع���ء ب�لمغفرة والتوب��ة: جاء في الدعاء ال��وارد عن اأهل بيت . 5

الع�شم��ة R: »اللهّم اإّني اأ�شاأل��ك توبة ن�شوحًا تقبلها مّن��ي تبقى علّي بركتها 
وتغف��ر بها ما م�شى من ذنوبي، وتع�شمني بها فيما بقي من عمري يا اأهل التقوى 

واأهل المغفرة! و�شّلى اهلل على محّمد واآل محّمد اإّنك حميد مجيد«))).

يِّئَاِت . 6 اأْن ال تكون عند ح�ضور الموت ودنو االأجل: يقول تعالى: {َولَْي�َشِت التَّْ�بَُة ِللَِّذيَن يَْعَمُل�َن ال�شَّ

.(((
اٌر} َحَدُهُم اْلَمْ�ُت َقاَل اإِنِّي تُْبُت الآَن َوَل الاّذيَن يَُم�تُ�َن َوُهْم ُكفَّ َر اأَ حتاّى اإَِذا َح�شَ

- من اأهمِّ �سروط ومقّدمات التوبة: ا�ست�سعار قبح الذنوب، والندم على إستنتاج

اإىل اهلل  والدعاء  تركها،  والعزم على  النا�س،  وامل�ساحمة من  اقرتافها، 

ليغفرها له، وعدم تاأخريها اإىل حني دنو الأجل.

)1) م�ستدرك الو�سائل، ميرزا ح�سين النوري، ج12، �س 118.

)2) م�سباح المتهّجد، ال�سيخ الطو�سي، �س 506.

)3) �سورة الن�ساء، الآية: 18.
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اتقوا المحقِّرات من الذنوب: 
عن اأبي عبد اهلل Q: » اإّن ر�سول اهلل P نزل باأر�س قرعاء فقال لأ�سحابه: ائتوا بحطب. 

فقالوا: يا ر�سول اهلل نحن باأر�س قرعاء ما بها من حطب. 

قال: فلياأت كلُّ اإن�سان بما قدر عليه، فجاوؤوا به حّتى رموا بين يديه، بع�سه على بع�س. 

فقال ر�سول اهلل P: هكذا تجتمع الذنوب. 

ُم�ا  ثـــّم  قال : اإّياكم والمحّقـــرات من الذنوب، فاإّن لكلِّ �سيء طالبـــًا، األ واإّن طالبها {يَكتُب َما َقدَّ

.
(1(

َماٍم ُمِبيٍن} ْينَاُه ِفي اإِ َواآثَاَرُهْم َوُكلَّ �َشْيٍء اأْح�شَ

)1) الكافي، ال�سيخ الكليني، ج 2، �س 288.
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الأهداف

ال�سخ�سّيـــة . 1 مرتكـــزات  اإلـــى  الطالـــب  يتعـــّرف  اأن 

الإ�سالمّية.

وال�سخ�سّيـــة . 2 الم�ستقّلـــة  ال�سخ�سّيـــة  بيـــن  ـــز  يميِّ اأن 

المتمّردة.

ز بين الحرّية الحقيقّية والعبودّية.. 3 اأن يميِّ

الدر�س اخلام�س

الإميان والعمل ـ ال�ستقالل ـ احلرّية 
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من أين يستقي المسلم صفاته الشخصيـّة:

   اإّن معرفة مرتكزات ال�شخ�شّية الإ�شالمّية تعتمد على معرفة الأُ�ش�ض اّلتي يقوم عليها الإ�شالم 
كدين اإلهّي في اأبعاده الثالثة:

1- العق�ئدّي. 

2- االأخالقّي.

3- العملّي اأو الم�ضلكّي. 

فال�شخ�شّي��ة القويمة الّتي دعا اإليها الإ�شالم هي اّلتي تتجّمع فيها هذه الأبعاد الثالثة. وطريق 
معرفة هذه الأبعاد متوّقف على معرفة ما جاء به القراآن الكريم، اّلذي هو خطاب ربِّ العالمين 
اإلى الخلق اأجمعين، ومتوّقف اأي�شًا على التتّبع الدقيق للن�شو�ض ال�شريفة اّلتي فا�ض بها الر�شول 

.R والعترة الطاهرة P الأكرم

 واإذا كان الق��راآن وال�شن��ة هما الم�شدري��ن الأ�شا�شين لمعرفة �شف��ات ال�شخ�شّية الإ�شالمّية 
القويم��ة، فاإّن التعلُّم والتفّقه هما �ش��الح الم�شلم الفّعال لالغتراف من هذين الم�شدرين. ومن 
هنا كان حثُّ اأهل البيت R �شيعتهم على التفّقه في الدين وبذل المهج في �شبيل ذلك. ول 
يخفى على الفطن �شبب هذا الحّث، فاإّن تح�شيل العتقاد ال�شحيح، والتحّلي بالُخلق ال�شليم، 

وال�شير على هدى ال�شريعة الإلهّية، فيه �شالح ونجاة لالإن�شان في الدنيا والآخرة. 

�ض اأهمَّ مرتكزات ال�شخ�شّي��ة الإ�شالمّية القويمة، فاإّنها تقوم على اأ�شلين     واإذا اأردن��ا اأن ُنلخِّ
رئي�شين، منهما تت�شّعب الأغ�شان والفروع النامية، هذان الأ�شالن هما: االإيم�ن والعمل ال�ض�لح. 

لها الإن�شان الم�شلم بعقله، قد ارتقت  اأّم��ا الإيمان فمعناه اأّن المرتكزات العقائدّية اّلتي ح�شّ
ها عوا�شف  راً في نف�شه، ف��ال تهزُّ لترت�ش��م عل��ى لوح قلب��ه، بحيث �شارت اأكث��ر ثباتًا وتج��ذُّ
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ال�شبهات، ول ُت�شقمها اآفات ال�شهوات. 

اأّما العمل ال�شالح، فهو ُيمثِّل ا�شتقامة الإن�شان الم�شلم في جانبي الأخالق وال�شلوك، وهذه 
ال�شتقامة هي المراآة اّلتي تعك�ض قّوة الإيمان وبهائه، وهي اأي�شًا مر�شاة ل�شفاء الإيمان ونقائه، 
ومن هنا كان الإيمان والعمل اأخوين تواأمين ورفيقين ل يفترقان كما جاء في الحديث. ومن هنا 
ن�شتنتج، اأّنه َمن ل عمل له ل اإيمان له، وَمن ل اإيمان عنده ل ُيقبل منه اأيُّ عمل. وما يقوله بع�ض 
النا�ض من اأّن الإيمان القلبّي يكفي ول حاجة اإلى طاعة اهلل في كلِّ �شيء، كالم ل وزن له، بعدما 

تبّين لنا عدم انفكاك الإيمان عن العمل ال�شالح.

إستنتاج

ال�سخ�سّية القومية اّلتي دعا اإليها الإ�سالم هي اّلتي جتمع الأبعاد   -

الثالثة: العقائدّي والأخالقّي والعملّي.

R هما امل�سدران  القراآن الكرمي والن�سو�س ال�سريفة لأهل البيت   -

الأ�سا�سان ملعرفة �سفات ال�سخ�سّية الإ�سالمّية.

لل�سخ�سّية  الأ�سا�سان  املرتكزان  هما  ال�سالح  والعمل  الإميان   -

الإ�سالمّية.

الإميان والعمل ال�سالح اأخوان تواأمان ل يفرتقان، فال ُيقبل عمل من   -

دون اإميان، ول قيمة لإميان من دون عمل.

اإلنسان المسلم مستقلٌّ أم متمّرٌد :

د على القيم والمبادئ،   ينجرف بع�ض ال�شباب هذه الأّيام وراء ال�شعارات اّلتي تدعو اإلى التمرُّ
ق لهم َقَدراً من  اّلتي من �شاأنها اأن ُتحافظ على المجتمع الب�شرّي، ظّنًا منهم اأّن هكذا �شلوك ُيحقِّ
ق لأيِّ فرد اأو اأّمة اأيَّ  د على القيم لم ُيحقِّ الرفعة والقّوة والتميُّز بين اأقرانهم. غافلين عن اأّن التمرُّ
ر�شيد طوال التاريخ، بل بالعك�ض، كان �شببًا لهالكهم وزوال اآثارهم كما ت�شهد على ذلك �شيرة 

قوم لوط وعاد وثمود. 

ك بالقي��م وبالمبادئ ال�شامية، ولم ُيجبرهم على ذلك،  ج��اء الإ�شالم ودعا النا�ض اإلى التم�شُّ
ل ف��ي عاقبة التفلُّت من القيم والمبادئ.  ب��ل دعاهم اإلى اإعمال عقولهم، ونبذ �شهواتهم والتاأمُّ
وه��و بذلك يدعو اإلى �شخ�شّي��ة م�شتقّلة ولكّنها عاقلة، تعقل اأهمّي��ة المحافظة على المبادئ، 
د والن�شياب. ففي ظلِّ نظام كوني قائم على ال�شنن والأ�شباب  وُتدرك العواقب الوخيمة للتمرُّ

والّنظم، ل مكان لالأفكار اّلتي تدعو اإلى العبثّية وتجّرد الإن�شان من كلِّ قيد وم�شوؤولّية.
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إستنتاج
د والتفلُّت من القيم واملبادئ  - ال�سعارات اّلتي تدعو ال�سباب اإىل التمرُّ

ال�سامية �سعارات هّدامة، والتاريخ اأف�سل �ساهد على ذلك.

لقيمة  وُمدِركة  عاقلة،  ولكّنها  م�ستقّلة  �سخ�سّية  اإىل  يدعو  الإ�سالم   -   

ك باملبادئ والقيم. التم�سُّ

  - اّلذين يدعون اإىل العبثّية والتفلُّت اإّنا ي�سريون عك�س طبيعة النظام 

الكوين القائمة على الأ�سباب وال�سنن الثابتة.

اإلنسان المسلم حرٌّ أم عبٌد :

بي��ن الحرّية والعبودّية خّط دقيق فا�شل، من خالله ُن��درك جدلّية الحرّية والعبودّية في حياة 
الإن�ش��ان. فاإلى جانب الراأي اّلذي يقول اإّن الإن�شان حرٌّ مطلق��ًا، والراأي اّلذي يقول باأّنه عبٌد 
مطلق��ًا، راأي ثالث يق��ول اإّن الإن�شان حرٌّ وعبٌد. اأي اإّنه من خ��الل عبوديته ُيمنح حرّيته. ومن 
خ��الل حرّيته يلب�ض ثوب العبودّية. على اأْن ُيح�شن توجي��ه عبوديته في التجاه ال�شحيح، واإّل 

فاإّن مفعول الو�شول اإلى الحرّية �شيبطل حتمًا.

وتف�ضيل ذلك: اإّن الموجود الوحيد اّلذي يتوّجب على الإن�شان اأن ُيدين له بالعبودّية وُيطيعه 

. واهلل عزَّ وجلَّ يعلم بخلقة الإن�شان  . لأّنه ه��و الخالق وهو المنِعم وهو الربُّ ه��و اهلل عزَّ وجلَّ
وبم��ا ُيفيده وي�شّره. وبالتال��ي، الت�شريع والقانون الإلهي هو اّلذي ُيمك��ن اأن ُيّدعى بحّقه باأّنه 
الت�شري��ع اّلذي فيه م�شلحة الإن�شان ونجاته و�شعادت��ه، اأّما باقي القوانين والت�شريعات اّلتي هي 
م��ن و�ش��ع الإن�شان فلي�ض لها هذا المقام وهذه المنزل��ة. واإذا كان الأمر كذلك، فاإّن طاعة اهلل 
والعبودّية له فيها فكاك رقبة الإن�شان من اأ�شر ال�شهوات وال�شيطان اللعين. فهي باب اإلى حّرّيته. 
، وحرٌّ من اأ�شر  وبالتال��ي، عند قولنا باأّن الإن�شان الموؤمن حرٌّ وعبٌد، ق�شدنا اأّنه عبٌد هلل عزَّ وجلَّ
�شهواته وال�شيطان اللعين. اأّما اإذا كان اللحاظ عالقة الإن�شان بربِّه، فهو عبٌد له مطلقًا، ولي�ض له 

من اأمره �شيء.

إستنتاج
- هناك ثالثة اأقوال يف احلرّية والعبودّية، راأي يقول باحلرّية مطلقاً، 

وراأي بالعبودّية مطلقاً، وراأي بكون كلٍّ من احلرّية والعبودّية مدخاًل 

لالآخر.

   - �سرط كون كلٍّ من احلرّية والعبودّية مدخاًل لالآخر اأْن ُيح�سن الإن�سان 

توجيه العبودّية يف الجتاه ال�سحيح.
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عن عنوان الب�شري - وكان �شيخًا كبيراً قد اأتى عليه اأربع وت�شعون �شنة - قال: كنت 
اأختلف اإلى مالك بن اأن�ض �شنين، فلما قِدم الإمام جعفر ال�شادق Q المدينة اختلفت 
اإلي��ه، واأحبب��ت اأن اآخذ عنه كما اأخذت عن مالك، فقال ل��ي يومًا: اإّني رجل مطلوب 
وم��ع ذلك لي اأوراد في كّل �شاعة من اآناء الليل والنهار، فال ُت�شغلني عن وردي، وخذ 
عن مال��ك، واختلف اإليه كما ُكنت تختلف اإلي��ه، فاغتممت من ذلك، وخرجت من 
عنده وُقلُت في نف�شي: لو تفّر�ض فيَّ خيراً لما زجرني عن الختالف اإليه والأخذ عنه، 
فدخلت م�شجد الر�شول P و�شّلمت عليه، ثّم  رجعت من الغد اإلى الرو�شة و�شّليت 
فيه��ا ركعتين، وقل��ت:  اأ�شاألك يا اهلل ي��ا اهلل اأن تعطف عليَّ قل��ب جعفر وترزقني من 
علمه ما اأهتدي به اإلى �شراطك الم�شتقيم، ورجعت اإلى داري مغتّمًا ولم اأختلف اإلى 
مال��ك بن اأن�ض لما اأُ�شرب قلبي من حبِّ جعفر، فما خرجت من داري اإّل اإلى ال�شالة 
المكتوبة حّتى عيل �شبري، فلّما �شاق �شدري تنّعلت وترّديت وق�شدت جعفراً وكان 
بعد ما �شّليت الع�شر، فلّما ح�شرت باب داره ا�شتاأذنت عليه فخرج خادم له فقال: ما 
حاجتك؟ فقلت: ال�شالم على ال�شريف فقال: هو قائم في ُم�شاّله، فجل�شُت بحذاء بابه 
فما لبثت اإّل ي�شيراً اإذ خرج خادم فقال: ادخل على بركة اهلل، فدخلت و�شّلمت عليه، 
ف��ردَّ ال�ش��الم وقال: اجل�ض غفر اهلل لك، فجل�شت فاأطرق ملّي��ًا، ثّم  رفع راأ�شه، وقال: 
اأب��و م��ن؟ قلت اأبو عبد اهلل، قال: ثّبت اهلل كنيتك ووّفقك، ي��ا اأبا عبد اهلل ما م�شاألتك؟ 
فقل��ت في نف�ش��ي: لو لم يكن لي من زيارته والت�شليم غير ه��ذا الدعاء لكان كثيراً، ثّم  
رف��ع راأ�شه، ثّم  قال: ما م�شاألتك؟ فقلت: �شاألت اهلل اأن يعطف قلبك عليَّ ويرزقني من 
علم��ك، واأرجو اأّن اهلل تعالى اأجابني في ال�شريف م��ا �شاألته، فقال: يا اأبا عبد اهلل لي�ض 
العلم بالتعلُّم، اإّنما هو نور يقع في قلب من ُيريد اهلل تبارك وتعالى اأن يهديه، فاإن اأردت 
العل��م فاطلب اأّوًل في نف�شك حقيق��ة العبودّية، واطلب العلم با�شتعماله، وا�شتفهم اهلل 
ُيفهمك. قلت: يا �شريف فقال: قل يا اأبا عبد اهلل، قلت: يا اأبا عبد اهلل ما حقيقة العبودّية؟ 
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ق��ال: ثالثة اأ�شياء: اأن ل يرى العبد لنف�شه فيما خّول��ه اهلل ملكًا، لأّن العبيد ل يكون 
لهم ملك يرون المال مال اهلل ي�شعونه حيث اأمرهم اهلل به، ول ُيدبِّر العبد لنف�شه تدبيراً، 
وجملة ا�شتغاله فيما اأمره تعالى به ونهاه عنه، فاإذا لم ير العبد لنف�شه فيما خّوله اهلل تعالى 
ملكًا هان عليه النفاق فيما اأمره اهلل تعالى اأن ُينفق فيه، واإذا فّو�ض العبد تدبير نف�شه على 
ُمدبِّره هان عليه م�شائب الدنيا، واإذا ا�شتغل العبد بما اأمره اهلل تعالى ونهاه ل يتفّرغ منهما 
اإلى المراء والمباهاة مع النا�ض، فاإذا اأكرم اهلل العبد بهذه الثالثة هان عليه الدنيا، واإبلي�ض، 
والخلق، ول يطلب الدنيا تكاثراً وتفاخراً، ول يطلب ما عند النا�ض عّزاً وعلّواً، ول يدع 

اأّيامه باطاًل، فهذا اأّول درجة الّتقى))).

)1) بحار الأنوار، العالمة المجل�سي، ج 1، �س 224 – 226.
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الدر�س ال�ساد�س
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49

ما هي أهميـّة األخالق في اإلسالم:

  اإّن اأحد الأهداف الرئي�شّية لبعث الر�شل والأنبياء ولن�شب الأئمة والأو�شياء  )عليهم جميعًا 
�شالم اهلل) هو تركيز الأخالق ال�شامية في نفو�ض النا�ض. فالأخالق ال�شامية توجب محّبة اهلل عزَّ 
وجلَّ والقرب منه، وهي اأهمُّ عامل لإر�شاء العدل والخيرعلى الأر�ض. حّتى اأّنها وردت في موقع 
الهدف المركزي لبعثة النبّي الخاتم P، حيث قال: »اإّنما ُبعثت لأتّمم مكارم الأخالق«))).

  ثّم  اإّن ال�شائع عند بع�ض النا�ض من كون كثرة ال�شالة والحّج وال�شيام وغيرها من العبادات 
ه��ي اأب��رز عالمات الإيمان لي�ض دقيق��ًا، لأّن اأبرز واأهمَّ واأنقى عالمة عل��ى الإيمان هي ُح�شُن 
الُخل��ق، ولذلك نجد الح��ثَّ ال�شديد عليه في الروايات ال�شريفة. فع��ن النبّي P: »اإّن اأكمل 
الموؤمني��ن اإيمانًا اأح�شنهم اأخالقًا«))). وعنه اأي�شًا: »اإّن الموؤمن لُيدرك بُح�شن ُخلقه درجة قائم 

الليل و�شائم النهار«))).

 ولعلَّ من اأهمِّ المفاجاآت اّلتي �شن�شهدها يوم القيامة اأن اأهمَّ �شبب للدخول اإلى الجّنة �شيكون 
م��ا ك�شبناه م��ن ُح�شن الُخلق في الدنيا. فه��و اأثقل ما �شيو�شع في مي��زان المرء يوم الح�شاب، 
وه��و يتقّدم بمراتب عديدة على غيره من ال�شفات،  وكذا على جميع الأعمال العبادّية. وهذا 
ما ن�شتفيده من كلمات العترة الطاهرة )�شلوات اهلل عليهم). فقد جاء عن ر�شول اهلل P: »ما 
م��ن �شي ء اأثقل في الميزان من ُخلق ح�شن«)))، وقال اأي�شًا: »عليكم بُح�شن الُخلق، فاإّن َح�شن 

الُخلق في الجّنة ل محالة«)5). 

)1) بحار الأنوار، العالمة المجل�سي، ج16، �س 210.

)2) تحف العقول، ابن �سعبة الحراني، �س 47.

)3) بحار الأنوار، العالمة المجل�سي، ج 68، �س 382.

)4) و�سائل ال�سيعة )اآل البيت(، الحر العاملّي، ج 12، �س 152.

)5) م. ن،  ج 12، �س 152.
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- تركيز الأخالق ال�سامية هو الهدف الرئي�س من بعث الأنبياء ون�سب إستنتاج

.R الأئّمة

   - ُح�سن اخُللق هو العالمة الأهّم على الإميان.

 - ُح�سن اخُللق هو اأثقل ما يو�سع يف ميزان الإن�سان يوم القيامة.

الحب:. 1

   الح��بُّ ُيعتب��ر �شمة بارزة لالإن�شان الم�شلم، فهو قد عقد قلبه على حبِّ ربِّه وخالقه، وحبُّه 
لخالق��ه يف��وق اأيَّ حبٍّ اآخر، ب��ل اإّن اأيَّ حبٍّ لأيِّ موجود غير اهلل ع��زَّ وجلَّ يجب اأن يكون 
راجعًا لحبِّه تعالى، لأّن كلَّ موجود في الكون اإّنما ي�شتمّد وجوده وكماله من اهلل، ولي�ض له من 
نف�ش��ه اأيُّ �شيء. فاإذا اأح��بَّ الم�شلم اأنبياء اهلل ور�شله مثاًل فذلك لأّنه��م عباد اهلل اّلذين اأطاعوه 

وذابت اإرادتهم في اإرادته تعالى.

ف��اإذاً، اإّن اّلذي ُيحبُّ اهلل عزَّ وجلَّ ل ُبدَّ اأن ُيحبَّ اأولياءه وعباده في الأر�ض؛ للترابط الوثيق 
بي��ن هذين الحّبين. ولذل��ك ل ت�شّدق دعوى من ُيحّب اهلل ثّم  من جهة اأخرى هو يكره عباده 
واأ�شفي��اءه. فعباد اهلل والموؤمنون في الأر���ض هم اأحباب اهلل. واّلذي يّدعي حبَّ الحبيب عليه 
 P اأن ُيح��بَّ كلَّ ما ُيحبُّه هذا الحبي��ب. ومن هنا نفهم لماذا يجب اأن ُنحبَّ الر�شول الأكرم
والعترة الطاهرة R حّتى اأكثر من اأنف�شنا واآبائنا واأولدنا، لأّن هوؤلء الأطهار هم اأعظم من 
. وعن الر�شول الأكرم P: »ل يوؤم��ن اأحدكم حتى اأكون اأحّب اإليه من  ُيحبُّه��م اهلل عزَّ وجلَّ
نف�شه، واأهلي اأحّب اإليه من اأهله، وعترتي اأحّب اإليه من عترتي، وذرّيتي اأحّب اإليه من ذّريته«))) 
ولأج��ل ما ذكرناه نجد اأّن اإ�شاعة روح المحّبة والألفة والود بين الموؤمنين كانت منذ خلق اهلل 

اآدم Q هدفًا من اأهداف ال�شرائع والديانات ال�شماوّية. 

اإلخالص:. 2

   اأّم��ا الإخال���ض فمعناه اأن ي��وؤّدي العبد عمله من دون اأن يبتغي م��ن ورائه منزلة في قلوب 
ب اإلى اهلل فقط. وهذا هو الأ�شا�ض الّذي يجب اأن  النا�ض، بحيث يكون قا�شداً  بهذا العمل التقرُّ

يحكم كلَّ اأعمالنا و�شوؤوننا.

)1) ميزان الحكمة، محمدي الري�سهري، ج1، �س 518.
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وتح��ت هذا الأ�شا���ض تندرج اأنواع عديدة لالإخال�ض لها عالق��ة بمختلف �شوؤون واأحوال 
الإن�شان في الدنيا، فمثاًل على الإن�شان اأن يكون ُمخل�شًا في اأيِّ عمل يوؤّديه بحيث ياأتي به على 
اأت��مِّ وجه، وعل��ى الإن�شان اأن يكون ُمخل�شًا للق�شّية اّلتي يوؤمن به��ا، وعليه اأن يبذل لها كلَّ ما 
تحتاج��ه من جهد ومال. وعليه اأي�شًا اأن يكون ُمخل�شًا في عالقاته الجتماعّية، فال يخون ول 

يطعن اإخوته واأ�شدقاءه واأرحامه. 

عة منها.إستنتاج ، واأيُّ حمّبة اأخرى هي متفرِّ - املحّبة احلقيقّية تكون هلل عزَّ وجلَّ

، لأّن املحبَّ ُيحبُّ  ه اهلل عزَّ وجلَّ يجب على الإن�سان اأن ُيحبَّ كلَّ ما ُيحبُّ  -

كلَّ ما ُيريده حبيبه.

-  الإخال�س هو التيان بالأعمال خال�سة لوجه اهلل.

الصدق واألمانة:. 3

ال�شدق والأمانة عن�شران اأخالقيان ينتميان اإلى المنظومة الأخالقّية للب�شر على اختالف 
والخائن  الكّذاب  وينبذ  اإّل  مجتمعًا  تجد  ل  ولذلك  العتقادّية.  وانتماءاتهم  طوائفهم 
الثقة والطمئنان، والكذب والخيانة من  قائمة على  الطبيعّية  الإن�شانّية  فالعالقة  ويحتقره. 
اأهمِّ عوامل تدمير هذا النوع من الروابط والعالقات الب�شرّية. ومن هنا كان هذا الهتمام 
الكبير من الدين بال�شدق والأمانة باعتبارهما �شمانة ل�شالمة وديمومة المجتمع الب�شرّي. 
اأبرز  من  وجعله  الأخالقّية،  المراتب  اأعلى  في  مثاًل  ال�شدق  الإ�شالمّي  الدين  و�شع  فقد 
عالمات الإيمان. بل اإّنه في هذه الناحية قد يتقّدم على ال�شالة في دللته على عمق اإيمان 
والنفاق كان من  النفاق.  وانتفاء  ال�شريرة  ُح�شن  قائم على  الإيمان  لأّن  ال�شادق.  الإن�شان 
اأعظم الم�شاكل الّتي واجهها الإ�شالم منذ �شدع الر�شول الأكرم P بالدعوة اإلى دين اهلل. 

وق��د روي اأّن ر�شول اهلّل P  �ُشئ��ل: »يكون الموؤمن جبانًا«؟ ق��ال: »نعم«، قيل: ويكون 
بخياًل؟ قال: »نعم«، قيل: يكون كّذابًا؟ قال: »ل«))). 

وف��ي مو�ش��وع الأمانة روي ع��ن الإمام ال�ش��ادق Q: »اأحبُّ العباد اإل��ى اهلل عزَّ وجلَّ 
�شدوق في حديثه محافظ على �شالته وما افتر�ض اهلل عليه مع اأداء الأمانة ثّم  قال Q: من 
اأوؤتمن على اأمانة فاأّداها فقد حلَّ األف ُعقدة من عنقه من ُعقد النار، فبادروا باأداء الأمانة فاإّن من 
اأوؤتم��ن عل��ى اأمانة وّكل به اإبلي���ض مائة �شيطان من م��ردة اأعوانه لُي�شّل��وه وُيَو�ْشِو�ُشوا اإليه حّتى 

)1) بحار الأنوار، العالمة المجل�سي، ج 69، �س 262.
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.(((» ُيهلكوه  اإّل  من ع�شم اهلل عزَّ وجلَّ

إستنتاج
الكذب  وينبذون  واأمانة،  ب�سدق  ُيعاملوا  اأن  ُيحّبون  النا�س  اأغلب   -

واخليانة.

  - اهتّم الإ�سالم باإ�ساعة ال�سدق والأمانة لكونهما �سمانة ل�سالمة املجتمع 

ودميومته. 

  - ال�سدق والأمانة من اأبرز عالمات الإميان احلقيقي.

:Pّأخالق النبي
ع��ن حريز، عن بحر ال�ّشقاء قال: قال لي اأبو عبد اهلل Q: يا بحر ُح�شن الُخلق 
ُي�شر. ثّم  قال: األ اأُخبرك بحديث ما هو في يدي اأحد من اأهل المدينة؟ قلت: بلى، قال: 
بينم��ا ر�شول اهلل P ذات يوم جال�ض في الم�شج��د اإذ جاءت جارية لبع�ض الأن�شار 
وه��و قائ��م، فاأخذت بطرف ثوبه فقام لها النبّي P فلم تق��ل �شيئًا ولم يقل لها النبّي 
P �شيئ��ًا - حّت��ى فعلت ذلك ثالث م��ّرات - فقام لها النب��ّي P في الرابعة وهي 
خلفه فاأخذت هدبة من ثوبه، ثّم  رجعت فقال لها النا�ض: فعل اهلل بك وفعل، حب�شت 
ر�ش��ول اهلل P ث��الث م��ّرات ل تقولين له �شيئ��ًا ول هو يقول لك �شيئ��ًا، ما كانت 
حاجتك اإليه؟ قالت:  اإّن لنا مري�شًا فاأر�شلني اأهلي لأخذ هدبة من ثوبه، لي�شت�شفي بها، 
فلما اأردت اأخذها راآني فقام فا�شتحييت اأن اآخذها وهو يراني، واأكره اأن اأ�شتاأمره في 

اأخذها فاأخذتها ))).

)1) جامع اأحاديث ال�سيعة، ال�سيد البروجردي، ج 18، �س 527.

)2) بحار الأنوار، العالمة المجل�سي، ج 68، �س 379 – 380.
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ما هو ميزان سوء الخلق؟

  اأخ��الق الإن�شان هي الطباع وال�شفات الّتي يّت�شف بها واّلتي ُتالزم اأفعاله واأقواله، بحيث 
اإّن اأيَّ فعل اأو قول ي�شدر منه يكون م�شبوغًا ب�شفة من �شفاته الأخالقّية. فمثاًل من كان مّت�شفًا 
بالعن��اد، فاإّن اأفعاله اّلتي ت�شدر منه ومواقفه تجاه اأيِّ ق�شّية �شتكون م�شبوغة بالعناد وعدم تقبُّل 
���ض لالإ�شاءة، �شيعفو عن  راأي الآخ��ر ول��و كان حّقًا. ومن كان مّت�شف��ًا بالحلم، فاإّنه عند التعرُّ

الم�شيء اإليه اإن كان قادراً على ذلك.  

، لكونها  اأّما �شوء الُخلق فهو عبارة عن ال�شفات والعادات والطباع اّلتي ُيبغ�شها اهلل عزَّ وجلَّ
من�ش��اأً لف�شاد حياة الإن�شان في الدني��ا والآخرة. اأّما ف�شاد حياته في الدنيا، فالأّن ف�شاد الأخالق 
ُيعتبر الم�شبِّب الأّول لقطع الروابط الجتماعّية وجرِّ الإن�شان نحو التفلُّت والجريمة والأعمال 
ال�شّيئ��ة. واأّما ف�شاد حياته في الآخرة، فلكون ف�شاد الأخالق كما �شياأتي هو �شبب األمه و�شيقه 

في قبره وعذابه ال�شديد عند حلول يوم القيامة.

بها إستنتاج يّت�سف  اّلتي  وال�سفات  والعادات  الطباع  هي  الإن�سان  اأخالق   -

واّلتي ُتالزم اأفعاله واأقواله.

�سوء اخُللق هو اأن يّت�سف الإن�سان ب�سفات ُيبغ�سها املوىل جلَّ وعال.  -

ما هي عاقبة سّيء األخالق في الدنيا؟

   �ش��ّيء الأخالق اإن�شان منبوذ، يمقته كلُّ المجتمع. فطبيع��ة الب�شر تمقت المعاملة ال�شّيئة، 
ب��ل حّتى �شّيء الأخالق نف�ش��ه لو افتر�شنا اأّن اأح��داً عامله ب�شوء فاإّن طبيعت��ه الب�شرّية �شترف�ض 
ذلك. ولذلك ُتوّجه هذه المالحظة ل�شّيئي الأخالق، باأّنه اإن كنتم ل ُتحّبون اأن ُتعاَملوا ب�شوء، 
ف��ال ُتعاِملوا النا�ض ب�ش��وء، ول تواجهوههم بُخلق �شّيء. قد ي�شتبه بع���ض النا�ض فيعتقد مثاًل اأّن 



56

الغ�ش��ب والع�شبّية الزائدة والعتداء على النا�ض بال�شرب وال�شتم والتهديد ُيمكن اأن تجلب له 
الهيب��ة والق��ّوة. ولكن هذا العتقاد غير �شحي��ح. لأّن هذه ال�شفات تجل��ب ل�شاحبها العزلة 
والحتق��ار من المجتمع، وتوؤّدي اإلى انقطاع عالقاته الجتماعّية اّلتي ُيمكن له فيما لو ا�شتفاد 
ل عليه �شوؤونه وتفتح ل��ه اآفاقًا رحبة في الحياة. من هنا اأ�شارت الن�شو�ض ال�شريفة  منه��ا اأن ُت�شهِّ
اإل��ى بع�ض من هذه الآث��ار، فعن اأمير الموؤمنين Q اأّنه قال: »من �ش��اء خلقه اأعوزه ال�شديق 

والرفيق«)))، وقال: »من �شاء خلقه �شاق رزقه«))). 

ب �شّيء الأخالق هذه الن�شيحة:  ار�شم ابت�شامة على وجهك طوال اليوم اأمام النا�ض  فليج��رِّ
وتعامل معهم بالكلمة الجميل��ة والأخالق الح�شنة، و�شتتفاجاأ بالنتائج الطّيبة لذلك. وال�شبب 
راج��ع اإلى اأّن طبيعة الب�شر تنجذب نحو المعاملة اللّينة واللطيفة اّلتي تجلب الراحة والطماأنينة 

اإلى نفو�شهم.

 ثّم  اإّن �شّيء الأخالق يتعّر�ض لنوع اآخر من الم�شاكل في الدنيا، وذلك مع نف�شه. فعند الغو�ض 
في اأعماق كّل ذي ُخلق �شّيء �شنجد عنده ُحزنًا دفينًا وقلقًا ل ينتهي. اإّن �شّيء الأخالق يعي�ض حالة 
من عذاب النف�ض والغم واإن لم يظهر عليه ذلك. والروايات ال�شريفة قد اأ�شاءت على هذا المر�ض 
الإن�شان��ي ب�شكل وا�شح وجلّي. فمثاًل ورد عن اأمير الموؤمنين Q: »�شوء الُخلق نكد العي�ض 

وعذاب النف�ض«)))، وعنه Q اأي�شًا: »�شوء الُخلق يوح�ض النف�ض ويرفع الأن�ض«))).

ما هي عاقبة سّيء األخالق في اآلخرة؟

اإّن اأ�ش��واأ نتائج �شوء الخلق هو م��ا يتعّر�ض له الإن�شان بعد موته، وعلينا اأن نلتفت اإلى اأّن كلَّ 
�شيق واألم وعذاب يتعّر�ض له الإن�شان بعد رحيله �شيكون نتيجة طبيعّية لبذور �شوء الُخلق اّلتي 
بذرها في هذه الدنيا. اإّن اّلذي يزرع ال�شوك لن يجني اإّل ال�شوك، واهلل عزَّ وجلَّ ل يظلم اأحداً. 
اإّن اهلل برحمت��ه ولطف��ه واإح�شان��ه بعث اإلى الإن�شان م��ن ُينّبهه وُينذره حّت��ى ل ي�شل اإلى هذه 
النتيجة. بل اإّنه زرع في النف�ض الإن�شانية فطرة حبِّ الخير والإح�شان، فتجد اأّن �شميره يتحّرك 
ويوؤّنب��ه بمج��ّرد ارتكابه ُجرم��ًا اأو جريرة. وما ذل��ك اإّل رحمة من ربِّ العب��اد حّتى ل نتلّوع 

بعذاب �شوء الُخلق عند موتنا. 

)1) غرر الحكم، الحديث 9187.

)2) عيون الحكم والمواعظ، �س 431.

)3) م�ستدرك الو�سائل، ميرزا ح�سين النوري، ج 12، �س 76.

)4) عيون الحكم والمواعظ، �س 286.
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وفي اآلخرة:

اإّن ر�ش��ل اهلل Q نقلوا لنا بع�شًا مّم��ا يتعّر�ض له �شّيء الأخالق بعد موته، فعن ر�شول اهلل 
P- عندما ُدفن �شعد بن معاذ قال: »قد اأ�شابته �شّمة«، ف�ُشئل عن ذلك فقال P: »نعم، اإّنه 
كان في ُخلقه مع اأهله �شوء«))). والمالحظ في هذه الرواية اأّن �شعداً كان ُم�شلمًا ُموؤمنًا بما جاء 
ب��ه الر�ش��ول الأكرم P، وبالتال��ي كان موؤّديًا لل�شالة ولباقي الواجب��ات، ولكن ل�شوء الُخلق 
نتائجه الحتمّية اّلتي ل ُيمكن الفرار منها، ومن �شمنها الألم وال�شيق في القبر. وقد يكون هذا 
م��ن اأدنى ما ُي�شيب �شّيء الأخ��الق في الآخرة، واإّل فاإّن هناك األوانًا م��ن العذاب اأ�شّد واأق�شى 
وذلك لأ�شحاب الأخالق الفا�شدة وللذين لم يتركوا نافذة نور لالأخالق الحميدة في نفو�شهم، 

فقد قال ر�شول اهلل P: »اإّن العبد ليبلغ من �شوء ُخلقه اأ�شفل درك جهّنم«))).

- �سوء اخُللق يف الدنيا م�سبِّب رئي�س لنعزال الإن�سان ورف�س املجتمع له.إستنتاج

�سوء اخُللق يف الآخرة �سيتج�ّسد على �سكل اآلم و�سيق يف القرب وعذاب   -

�سديد يف يوم احل�ساب.

الكذب والخيانة:

الك��ذب والخيانة مظهران بارزان من مظاهر �شوء الُخل��ق في المجتمع الب�شرّي، وُي�شغالن 
موقع��ًا كبيراً من الآثار ال�شلبّية اّلتي تترّتب على الأخالق ال�شّيئة في الدنيا والآخرة. اأّما الكذب 
فه��و مفتاح كلِّ �شوء و�شّر، وه��و الحا�شن الأ�شا�ض لوقوع الإن�شان ف��ي الذنوب والمعا�شي، 
والممّهد الفّعال لرتكاب الجرائم والوقوع في الم�شائب. ولذلك و�شفته الروايات ال�شريفة 
باأّن��ه: مفتاح الخبائث حيث ورد ع��ن الإمام الع�شكرّي ع: »جعل��ت الخبائث كّلها في بيت 
وجع��ل مفتاحها الكذب«))). ومن جهة اأخرى ُيعتب��ر الكذب عالمة على �شعف الإيمان، بل 
عل��ى انتفائه. وبمالحظة الرواية الأخي��رة وغيرها من الروايات ن�شت�شع��ر حجم الخطر اّلذي 
يحي��ق بمجتمعنا جّراء انت�شار اآف��ة الكذب فيه. اإّن الكذب م�شيِّع لالإيم��ان، وهذا يعني اأّنه مع 
وج��ود الكذب ُيمكن اأن تذهب باقي اأعمال الإن�ش��ان اأدراج الرياح لرتباط مقبولّية الأعمال 

بالإيمان ال�شليم. ناهيك عن المفا�شد الجتماعّية اّلتي يوّلدها انت�شار هذه الآفة الخطيرة.

)1) الأمالي، ال�سيخ ال�سدوق، �س 469.

)2) ميزان الحكمة، الري�سهري، ج1، �س 807.

)3) بحار الأنوار، العاّلمة المجل�سّي، ج 69، �س 264.
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  اأّما الخيانة، فقد جاءت في العديد من الروايات ُمقتِرنة بالكذب، وهذا يعني ا�شتراك هاتين 
ال�شفتي��ن في الكثير من الجوانب والآثار، ومن اأهمِّ هذه الآثار اأّنها م�شيِّعة لالإيمان كما ذكرنا 
ذلك عن الكذب، فالموؤمن ل يكون خائنًا اأبداً، وقد ورد عن الر�شول الأكرم P:»ُيطبع الموؤمن 

على كّل خ�شلة ول ُيطبع على الكذب ول على الخيانة«))).

- الكذب فهو مفتاح كلِّ �سوء و�سّر، وهو احلا�سن الأ�سا�س لوقوع الإن�سان إستنتاج

يف الذنوب واملعا�سي.

   - الكذب م�سيِّع لالإميان وُيذهب باأعمال الإن�سان اأدراج الرياح.

 -  املوؤمن ل يكون كاذباً اأو خائناً اأبداً.

)1) تحف العقول، ابن �سعبة الحراني، �س 55.
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أنقذه حسن خلقه
عن عليٍّ بن الح�ضين L في خبر طويل ق�ل: »ثالثة نفر اآلوا ب�لالت والعزى ليقتلوا محّمداً 

P فذه��ب اأمي��ر الموؤمنين Q وحده اإليهم وقتل واحداً منهم وج���ء ب�الآخرين فق�ل النبّي 

P: قّدم اإلّي اأحد الرجلين، فقّدمه فق�ل: قل ال اإله اإال اهلل واأ�ض��هد اأنّي ر�ض��ول اهلل، فق�ل: لنَْقُل 

ره وا�ض��رب عنقه، ثّم  ق�ل:  جب��ل اأب��ي قبي�س اأحّب اإلّي من اأن اأقول هذه الكلمة، ق�ل: ي� علّي اأخِّ

م االآخر فق�ل: قل ال اإله اإاّل اهلل واأ�ض��هد اأنّي ر�ض��ول اهلل ق�ل  األحقني ب�ض�حبي، ق�ل ي� علّي اأّخره  قدِّ

وا�ضرب عنقه، ف�أّخره وق�م اأمير الموؤمنين Q لي�ضرب عنقه فنزل جبرئيل Q على النبّي 

P فق�ل: ي� محّمد اإّن ربّك يُقرئك ال�ض��الم ويقول: ال تقتله ف�إنّه ح�ض��ن الُخلق �ضخيٌّ في قومه، 

فق�ل النبّي P: ي� علّي اأم�ض��ك ف�إّن هذا ر�ض��ول ربّي عزَّ وجلَّ يُخبرني اأنّه ح�ض��ن الُخلق �ضخيٌّ 

في قومه، فق�ل الم�ضرك تحت ال�ضيف: هذا ر�ضول ربِّك يُخبرك؟ ق�ل: نعم، ق�ل: واهلل م� ملكت 

درهم�ً مع اأخ لي قّط وال قطبت وجهي في الحرب، ف�أن� اأ�ض��هد اأن ال اإله اإاّل اهلل واأنّك ر�ض��ول اهلل، 

فق�ل ر�ضول اهلل P: هذا مّمن جّره ح�ضن ُخلقه و�ضخ�وؤه اإلى جنّ�ت النعيم. )1)

)1) بحار الأنوار، العالمة المجل�سي، ج 68، �س 390.
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ما فائدة االلتزام باآلداب واألحكام اإلسالميـّة؟

   اإّن بع���ض ال�شب��اب قد يتهّرب من اللتزام ببع�ض الأح��كام والآداب الإ�شالمّية، معلِّاًل باأّن 
ه��ذا اللتزام يحدُّ من حّريته، ويجعل حياته عبارة عن قيود ُمزعجة ُتالحقه في كلِّ عمل وعند 
ج لها ب�شّتى الأ�ش��كال، ويعتبرها  كلِّ موق��ف. وهو من جهة اأخ��رى يمتدح الحّرية اّلت��ي ُيروَّ
م  النم��وذج اّلذي ُيالئمه في الحياة. وهو يعتقد باأّن ه��ذه الحّرية كانت ال�شبب الرئي�ض في تقدُّ

بع�ض المجتمعات كالمجتمعات الغربّية على �شبيل المثال.

   وهن� ال بُدَّ من بي�ن بع�س النق�ط المهّمة:

ل ُيمكن لأيِّ مجتمع اأو فرد اأن يعي�ض من دون �شوابط وقيود تحكم حياته وتحّركاته، . )
لأّن المقابل لهذا الخيار هو ال�شياع وانت�شار الفو�شى ودمار المجتمع.

نح��ن عندما نّتجه لختي��ار ال�شوابط والآداب اّلتي و�شعها اهلل عزَّ وجلَّ لنا دون غيرها، . )
فالأّنن��ا نعتقد اأّنه تعالى هو الوحيد اّلذي يعلم بم�شلحة الإن�شان وبما ُيفيده وي�شّره، لأّنه 

هو اّلذي خلقه، وهو رّبه اّلذي ُيدبِّر كلَّ �شوؤونه ويهديه. 

م اّل��ذي اأحرزه المجتمع الغربّي ل��م يكن ليح�شل لول العم��ل الدوؤوب منهم . ) اإّن التق��دُّ
والجّدية والكفاح للو�شول اإلى الأهداف اّلتي خّططوا لها ور�شموها لأنف�شهم.

اإّن الو�ش��ول اإلى هذه الأهداف كان عب��ر مجموعة من ال�شوابط والقيود اّلتي لو فر�شنا . )
اأّنهم لم يلتزموا بها بدّقة لما كانوا حّققوا اأيَّ اإنجاز ح�شارّي.

اإّن التفلُّت على ال�شعيد الجتماعّي والبتعاد عن القيم والن�شياب الأخالقي اّلذي اأطلق . 5
ل��ه الغرب العنان في بالدهم، بات مجتمعهم يح�شد اآثاره ال�شّيئة ونتائجه الوخيمة اّلتي 

ل تخفى على اأيِّ متابع لأحوالهم وم�شاكلهم الجتماعّية المتفاقمة.
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اإذا كان لنا اأن ُنقّلدهم في اأمر معّين، فلماذا ل ن�شتفيد منهم في بع�ض الجوانب الإيجابّية، . 6
كا�شتثّمارهم لأوقاتهم، مثابرتهم عل��ى اأعمالهم واأهدافهم، حّبهم للعلم وتقدي�شهم له، 

�شغفهم في المطالعة والقراءة واقتناء الكتب... اإلخ.

إستنتاج

ل مُيكن لأيِّ جمتمع اأو فرد اأن يعي�س من دون �سوابط وقيود حتكم   -

حياته وحتّركاته.

ودمار  الفو�سى  وانت�سار  ال�سياع  هو  وال�سوابط  القيود  عن  البديل   -

املجتمع.

حياته  له  وي�سبط  له  ي�سلح  اّلذي  بالقانون  الأعلم  هو  الإن�سان  خالق   -

الجتماعية.

ما فائدة االلتزام بالحشمة وبالحجاب؟

 اإّن ال��كالم عن الحجاب وال�شتر هو كالم  مخت�ضٌّ بالمراأة، فالمراأة دون الرجل توّجه اإليها 
التكلي��ف بالحجاب. والإ�شالم و�شع اإطاراً �شرعّيًا لحجاب المراأة ون�ضَّ على اأّن الواجب هو 
حجب جميع البدن ما عدا الوجه والكّفين عن غير المحارم من الرجال. وكذا ا�شترط الإ�شالم 
اأن ل يك��ون ف��ي الحجاب زينة ُتلف��ت الأنظار. ومّما يوؤ�شف له اأّن ق�شم��ًا من المحّجبات في 
ج  مجتمعاتنا ي�شّيعون ثمرة الحج��اب وال�شتر ويقعون في المع�شية ب�شبب مظاهر الزينة والتبرُّ
اِرِهنَّ َويَْحَفْظَن  َن ِمْن اأَْب�شَ �شْ ِمنَاِت يَْغ�شُ واّللبا�ض ال�شّيق. مع اأّن الن�ضَّ القراآنيَّ يقول �شراحة: {َوُقل لِّْلُم�ؤْ
ِرْبَن ِبُخُمِرِهنَّ َعَلى ُجيُ�ِبِهنَّ َوَل يُْبِديَن ِزينَتَُهنَّ اإلاّ ِلبُُع�لَِتِهنَّ اأَْو  ُفُروَجُهنَّ َوَل يُْبِديَن ِزينَتَُهنَّ اإلاّ َما َظَهَر ِمْنَها َوْليَ�شْ

))). م��ن هن��ا ُي�شت��رط ف��ي حج��اب الم��راأة:
{... اآبَاِئِه���نَّ

اأن ال يكون بنف�ضه زينة وفيه اأّي ع�مل من عوامل االإث�رة واالإلف�ت.  -1

اأن يكون وا�ضع�ً غير �ضيّق حتّى ال يُبرز مع�لم الج�ضد.  -2

اأن يكون �ضميك�ً، بمعنى اأن ال ي�ضّف م� تحته من اأجزاء الج�ضد.  -3

  اأّما فائدة الحجاب وال�شتر فترجع اإلى منهج الإ�شالم العظيم في و�شع حدود وقيود لعالقة 
الرج��ال بالن�شاء. فالإ�شالم ُيريد اأن يحفظ للمراأة قيمتها الإن�شانّية ويحميها من اأيادي ونظرات 
العابثي��ن، وُيريد اأن يرفع من م�شت��وى احترامها في المجتمع. والحج��اب ُيعتبر قاعدة رئي�شة 

)1) �سورة النور، الآية: 31.
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لتحقي��ق هذه الغاية. ث��ّم  اإّن الإ�شالم ُيريد اأن يحفظ المجتمع م��ن النحراف والتحلُّل، وترك 
م�شاألة تنظيم العالقة بين الرجال والن�شاء يوؤّدي حتمًا اإلى هذه النتائج. وما حال كثير من الدول 

الغربّية بل والإ�شالمية مّنا ببعيد.

إستنتاج

- املراأة دون الرجل توّجه اإليها تكليف احلجاب يف الإ�سالم، والواجب 

منه هو حجب جميع البدن ما عدا الوجه والكّفني عن غري املحارم من 

الرجال.

  - ُي�سرتط  اأن ل يكون يف احلجاب زينة ُتلفت الأنظار.

للمراأة قيمتها  اأن يحفظ  اأراد  الإ�سالم  اإىل كون  فائدة احلجاب    -  ترجع 

الإن�سانّية ويحميها من نظرات العابثني. واأراد الإ�سالم اأي�ساً اأن يحفظ 

املجتمع من التحلُّل والإنحراف.

لماذا حّرم اإلسالم االستماع إلى الغناء؟

م   الغناء هو الكالم اللهوّي المترافق مع األحان ُتنا�شب مجال�ض اأهل الف�شق واللهو، وهو محرَّ
في الإ�شالم. وال�شوؤال اّلذي ُيطرح: لماذا الغناء ُمحّرم في الإ�شالم؟

وقبل الإجابة على هذا ال�شوؤال ينبغي اأن نلتفت اإلى اأّن منظومة الإ�شالم الت�شريعّية تهدف اإلى 
المحافظة على الإن�شان كفرد في جميع جوانبه واأبعاده. فالإن�شان يمتلك ُبعداً عقلّيًا، والإ�شالم 
حم��ى هذا الجانب فيه و�شّن له الت�شريع��ات اّلتي تحميه من �شهام ال�شبهات. والإن�شان يمتلك 
جانب��ًا نف�شّيًا عاطفّي��ًا، والإ�شالم عمل على �شيان��ة هذا الجانب حّتى ل يتح��ّول الإن�شان اإلى 
ب الجانب النف�شي والعاطفي  مخلوق فارغ ومائع غافل عن ربه وعن م�شوؤولّياته. والغناء ُيخرِّ

في الإن�شان. وُيمكن اأن ُنرجع عوامل التخريب اّلتي يوؤّديها الغناء اإلى عاملين رئي�شين هما:

ب  إفساد األخالق: فا�شتماع الكالم اللهوي والكذب والو�شيع، ُيف�شد الطباع، وُيخرِّ  -1
ك في بع�ض الحالت غرائزه و�شهواته.  فطرة الإن�شان واأخالقه. وُيحرِّ

اإلغفال عن ذكر اهلل: فاّلذي يغرق في لهو الحديث �شيبتعد ل�شانه عن لغة الذكر والدعاء   -2
. ولذلك ُيالحظ  وقراءة القراآن، والأهّم من ذلك  اأّنه �شيبتعد روحًا وعقاًل عن ذكر اهلل عزَّ وجلَّ
كيف اأّن اّلذين ي�شتمعون اإلى الغناء ُيدمنونه بعد مّدة وُي�شبح رفيقهم المالزم في كلِّ مكان وزاوية.

وم��ن اآثار ا�شتماع الغناء اأي�شًا ما ورد ع��ن الإمام ال�شادق Q حيث قال: »بيت الغناء ل 
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توؤمن فيه الفجيعة، ول ُتجاب فيه الدعوة، ول يدخله الملك«))).

  ث��ّم  اإن ا�شتم��اع الغن��اء مما ي�شتلزم الع��ذاب والعقاب في الآخرة، فق��د روي عن الإمام 
«: {َوِمَن النَّا�ِض  ال�شادق Q:  »الغناء مّما اأوعد اهلل عزَّ وجلَّ عليه النار، وهو قوله عزَّ وجلَّ

.(((
ِهيٌن} لَّ َعن �َشِبيِل اهلِل ِبَغْيِر ِعْلٍم َويَتَِّخَذَها ُهُزًوا اأُولَِئَك لَُهْم َعَذاٌب مُّ َمن يَ�ْشتَِري لَْهَ� اْلَحِديِث ِليُ�شِ

إستنتاج
اأهل  جمال�س  ُتنا�سب  اأحلان  مع  املرتافق  اللهوّي  الكالم  هو  الغناء   -

اللعب واللهو، وهو حمّرم يف الإ�سالم.

ب اجلانب النف�سّي والعاطفّي يف الإن�سان.   - الغناء ُيخرِّ

  -  الغناء ُيبعد الإن�سان عن ذكر اهلل عزَّ وجلَّ وعن لذيذ الدعاء واملناجاة 

وقراءة القراآن.

)1) و�سائل ال�سيعة )اآل البيت(، الحر العاملّي، ج 17، �س 303.

)2) الكافي، ال�سيخ الكيني، ج6، �س 431.
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ثمرات االلتزام باألحكام واآلداب: 
ع��ن اأمي��ر الموؤمني��ن Q قال: جاء رج��ل اإلى النب��ّي P فق��ال: علِّمني عماًل 
ُيحّبن��ي اهلل عليه، وُيحّبني المخلوقون، وُيثري اهلل مالي، ُوي�شّح بدني، وُيطيل عمري، 

ويح�شرني معك.

ق��ال P: هذه �شّت خ�شال تحتاج اإلى �شّت خ�شال اإذا اأردّت اأن ُيحّبك اهلل فخفه 
واّتقه. 

واإذا اأردت اأن ُيحّبك المخلوقون فاأح�شن اإليهم وارف�ض ما في اأيديهم. 

واإذا اأردت اأن ُيثري اهلل مالك فزّكه. 

واإذا اأردت اأن ي�شّح اهلل بدنك فاأكثر من ال�شدقة. 

واإذا اأردت اأن ُيطيل اهلل عمرك ف�شل ذوي اأرحامك. 

واإذا اأردت اأن يح�شرك اهلل معي فاأطل ال�شجود بين يدي اهلل الواحد القّهار))).

)1) بحار الأنوار، العالمة المجل�سي، ج 82، �س 164.
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اأن يتعـــّرف الطالب اإلـــى اأهمية  الوقـــار والتزان وجمال . 1

المظهر.

د الطالب الآثار ال�سّيئة للهـــو والختالط والنظر . 2 اأن يحـــدِّ

المحّرم.

الدر�س التا�سع

الوقار والتزان وجمال املظهر
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اإلسالم وجمال المظهر:

  الإ�شالم ر�شالة اعتنت بظاهر الإن�شان وباطنه. فهو اإلى جانب تاأكيده على الهتمام باإ�شالح 
الباط��ن و�شالمة القلب، رّكز اأي�شًا على الظاهر وبّين لنا بالتف�شيل كيفّية العناية به. ولذلك تجد 
الن�شو���ض القراآنّية والروايات ال�شريفة مليئة بالأحكام وال�شن��ن والآداب اّلتي تتناول حركات 
الإن�ش��ان واأفعاله ولبا�شه ومكان �شكنه ومختلف �شوؤونه. وهي مع ذلك ُترّتب عليها اآثار ُمهّمة 
في الدنيا والآخرة. ومن هنا نفهم بطالن كالم من يّدعي كفاية الإيمان الباطنّي واأّن اهلل عزَّ وجلَّ 

ب النا�ض يوم القيامة على هذا الإيمان فقط. �شُيحا�شِ

  وُيعتب��ر الوق��ار والظهور بمظهر لئق وُمحتَرم اأمام النا�ض من جملة الأمور اّلتي حثَّ عليها 
الإ�شالم. حيث نهى عن الظهور ب�شكل ُي�شبِّب الهتك وال�شخرية اأمام النا�ض. و�شّدد على اأهمّية 
اأن يلب�ض الإن�شان الموؤمن اللبا�ض ما ي�شتر عورته وُيظهره بمظهر لئق، واأن يعتني باأفعاله واأقواله 
بحي��ث ل يكون متهّتكًا، لهيًا، وعابثًا في هذه الأم��ور، لأّن ذلك ُينق�ض من هيبته، ويهدر له 

كرامته. 

كما اأّن الإ�شالم حّرم على الموؤمن و�شع نف�شه في موا�شع ال�شبهات اأو التواجد في الأماكن 
الّت��ي ُيمك��ن اأن ُت�شبِّب له ال�شمعة ال�شّيئة، حّتى لو كان ل ُيمار���ض اأعمال اأهل الفح�ض وال�شوء 
ف��ي هذه الأماكن، كّل ذلك حفاظ��ًا على �شمعته، فال�شمعة ال�شّيئة م��ن �شاأنها اأن ُت�شبِّب الكثير 
من الم�شاكل. وقد ورد عن العترة الطاهرة جملة من الأحاديث ُتحّذر من هذا الأمر، فعن اأمير 

الموؤمنين Q: »من و�شع نف�شه مو�شع التهمة فال يلومّن من اأ�شاء به الظن«))). 

وعنه Q اأي�شًا: »ُمجال�شة الأ�شرار تورث �شوء الظن بالأخيار«))).

)1) خ�سائ�س الأئمة، ال�سريف الر�سي، �س 108.

)2) المالي، ال�سيخ ال�سدوق، �س 531.
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إستنتاج
- حثَّ الإ�سالم على الظهور مبظهر لئق اأمام النا�س، ونهى عن الظهور 

ب�سكل ُيثري ال�سخرية.

  - الظهور ب�سكل متهّتك يحطُّ من كرامة الإن�سان .

 - حّرم الإ�سالم على املوؤمن و�سع نف�سه يف موا�سع ال�سبهات.

النظر المحّرم:

اأّواًل: الإن�ش��ان مخل��وق ُمرّكب من عقل و�شه��وة. فهو لي�ض كالمالئك��ة عبارة عن عقل 

مح�ض من دون �شهوة، ولي�ض كالحيوان عبارة عن �شهوة من دون عقل. و�شاءت حكمة اهلل 
عزَّ وجلَّ اأن ُيكّلف الإن�شان في الدار الدنيا، دون الحيوان، ب�شبب القّوة العاقلة اّلتي يمتلكها.

ث�ني���ً: حّتى ُينّظ��م اهلل له �شوؤون حياته فال تطغى �شهوته عليه فُتف�ش��د عليه دينه ودنياه. نّبه 

الإن�شان اإلى المداخل اّلتي من خاللها ُيمكن لهذه ال�شهوة اأن تثور وتطغى، فال يعود الإن�شان 
قادراً على كبحها. فالحوا�ض اّلتي يمتلكها الإن�شان، هي من اأهمِّ م�شّببات ذلك. وتقع العين 
على راأ�ض هذه الحوا�ض. فروؤية الم�شاهد المثيرة للغرائز وال�شهوات ُيعتبر اأهّم عامل لوقوع 
ال�شب��اب في المعا�شي والذنوب والجتراء على المحّرم��ات. فكم من نظرة اأورثت ندامة 
طويل��ة. اإّن الإن�ش��ان الّذي يتجّراأ عل��ى النظر اإلى الحرام، ُمعّر�ض ب�ش��كل كبير للوقوع  في 
الحرام الأعظم وهو الزنا، ناهيك عن حالة عدم التوازن والتاألُّم الداخلي اّللذين �شيفتكان به. 
ر فيما ُيمكن اأن يجنيه من  ل والتفكُّ اإّن اّل��ذي ينظر نظر حرام عليه اأن ُيعطي نف�شه �شاعة للتاأمُّ

هذا الفعل. 

 . م يعي�ض حالة الع�شيان والُبعد عن اهلل عزَّ وجلَّ فهو اأّوًل بهذا النظر المحرَّ

نه من الو�شول اإلى ما ي�شتهي ويرغب.  وثانيًا هو يزيد من عذابه واألمه لعدم تمكُّ

وم��ن هنا تاأت��ي هذه الروايات اللطيفة عن اأمير الموؤمني��نQ لتقول: »من غ�ّض طرفه 
اأراح قلب��ه«)))، »م��ن غ�ّض طرفه ق��ّل اأ�شفه واأمن تلف��ه«)))، »ِنْعَم �ش��ارف ال�شهوات غ�ّض 

الأب�شار«))). 

)1)  م�ستدرك الو�سائل، الميرزا النوري، ج 14، �س 271.

)2) م. ن.

)3) عيون الحكم والمواعظ، �س 494.
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إستنتاج
عن  خرجت  الإن�سان  ي�سبطها  مل  اإن  اّلتي  العنا�سر  اإحدى  ال�سهوة   -

�سيطرته واأوردته موارد ال�سوء.

  - انفالت ال�سهوة هو اأحد اأهّم عوامل وقوع ال�سباب يف املعا�سي.

  -  اّلذي ينظر نظراً حُمّرماً يعي�س حالة من الع�سيان والبعد عن اهلل عزَّ 

. وجلَّ

ر اإلسالم من االختالط؟ لماذا حذَّ

ر الإ�شالم من الختالط بين الرجال والن�ش��اء درءاً للوقوع في كثير من المحاذير    لق��د ح��ذَّ
الأخالقّي��ة اّلتي تو�شل الإن�شان اإلى مزالق ن��ار ال�شهوة والغرائز. والإ�شالم يتعامل مع مو�شوع 
العالق��ة بين الجن�شين على قاعدة الحت��راز، وو�شع القيود. ل على قاع��دة معالجة الم�شكلة 
بع��د وقوعها. لأّن المق�شود  الأ�شا�ض هو عدم ال�شقوط والنزلق. بينما نجد اأغلب النظرّيات 
الجتماعّي��ة المعا�ش��رة تتعام��ل مع م�شاألة الختالط عل��ى قاعدة رفع القيود، ث��ّم  التعامل مع 
الم�ش��اكل والمحاذير في حال وقعت، وهي حتمًا �شتقع. لأّن اإباحة الختالط، هو �شرب من 
ة مع عدم  اللع��ب بالنار. فالإن�شان لي�ض مخلوقًا مالئكّيًا حّتى ُتفت��ح اأمامه هكذا اأبواب. خا�شّ

نات ال�شرعّية.  توفُّر المح�شِّ

اإّن تج��ارب الب�شرّي��ة جمعاء فيما يتعّلق باإباحة الختالط كّلها قد ف�شلت. وما ُيتكّلم عنه في 
بع���ض ال�شحف والمجاّلت عن الإن�شان الع�شرّي اّل��ذي يجب اأن ل ُيغّل وُيقّيد بهكذا اأغالل 
ه��و كالم ل وزن له، ول ُي�شمن ول ُيغني من ج��وع. اإّن العالج لداء التفلُّت الجتماعّي اّلذي 
ي�شرب في اأّمتنا بعدما �شرب المجتمعات الغربّية هو في و�شع حدود وا�شحة لم�شاألة الختالط 
بين الجن�شين. وهذا ل يعني اأن ُيحجر على الن�شاء وُيمنعن من الخروج من المنزل اأو الم�شاركة 
ف��ي الن�شاطات الجتماعّية. لأّن المطل��وب اأن توؤّدي المراأة دورها الفّعال في المجتمع ولكن 

مع مراعاة �شوابط الختالط مع الرجال. 

اإّن عل��ى  كلِّ م�شل��م اأن ُيرّبي اأولده وبناته على الأ�ش�ض اّلتي اأرادها الإ�شالم. والإ�شالم حين 
ح��ّذر من الختالط اأراد بذل��ك اأن يحفظ المجتمع م��ن ال�شقوط وال�شي��اع. اإّن ال�شباب هم 
م�شتقب��ل اأيِّ اأّمة. فاإذا �شقطوا في امتحان الأخ��الق، �شقط م�شتقبل الأّمة، وانحدر نحو مزالق 
ل ُيعل��م عقباها. اإّن الرقابة الموزونة مطلوبة في هذا الإطار، فينبغي لالآباء اأن يحفظوا اأولدهم 

وبناتهم، ول يتركوهم ي�شيعون في وديان المعا�شي وال�شهوات. 
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إستنتاج

للوقوع  يف  درءاً  والن�ساء  الرجال  الختالط بني  الإ�سالم من  - حّذر 

مزالق نار ال�سهوة والغرائز.

  - الإ�سالم يتعامل مع مو�سوع العالقة بني اجلن�سني على قاعدة الحرتاز، 

وو�سع القيود لأّن املق�سود  الأ�سا�س هو عدم ال�سقوط والنزلق.

من  املجتمع  يحفظ  اأن  بذلك  اأراد  الختالط  من  حّذر  حني  الإ�سالم   -   

ال�سقوط وال�سياع.

آية غضِّ البصر:
 عن اأبي جعفر Q قال:  ا�شتقبل �شابٌّ من الأن�شار امراأة بالمدينة، وكان الن�شاء 
يتقّنع��ن خلف اآذانهن، فنظر اإليها وهي ُمقِبل��ة، فلّما جازت نظر اإليها ودخل في زقاق 
ق��د �شّماه ببني فالن، فجعل ينظر خلفها واعتر�ض وجهه عظم في الحائط اأو زجاجة، 
ف�شّق وجهه، فلّم��ا م�شت المراأة فاإذا الدماء ت�شيل على �شدره وثوبه فقال: واهلل لآتيّن 
ر�ش��ول اهلل P ولأخبرّنه، قال: فاأتاه فلّما راآه ر�شول اهلل P قال له: ما هذا؟ فاأخبره 

فهبط جبرئيل Q بهذه الآية: 

نَّ اهللَ َخِبيٌر ِبَما  اِرِه���ْم َويَْحَفُظ����ا ُفُروَجُهْم َذِلَك اأَْزَك���ى لَُه���ْم اإِ ����ا ِمْن اأَْب�شَ {ُق���ل لِّْلُم�ؤِْمِني���َن يَُغ�شُّ

.
(1(

نَُع����َن} يَ�شْ

)1) الكافي، ال�سيخ الكليني، ج 5، �س 521.
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اأن يتعّرف الطالب اإلى بع�س اآداب الحديث.. 2
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آداب المجلس :

  اأدب المجل���ض ه��و محّطة اأُخرى  من المحّطات الّتي ُتب��رز عظمة الإ�شالم كدين لم يترك 
ناحية من حياة الإن�شان الجتماعّية اإّل ونّظمها واأغناها بمجموعة من التعاليم الراقية والآداب 
الرفيع��ة. اإّن الإن�ش��ان كائن اجتماعّي، وجلو�شه مع اأقرانه ومعارف��ه واأ�شدقائه هو محّطة تكاد 
ل جزءاً من الر�شيد اّلذي يح�شده  تك��ون يومّية في حياته. وبالتالي، هذا الجلو�ض اليومّي ُي�شكِّ

الإن�شان لآخرته، ف�شاًل عن الآثار المبا�شرة اّلتي تترّتب في دنياه وحياته. 

ل فر�شة لكلِّ فرد ليتعّرف على ما في  اإّن المجال�ض ُتعتبر واحة للتعارف واللتقاء، وهي ُت�شكِّ
جعب��ة اأخيه وجلي�شه من معارف واأ�شرار. ولذلك يقول تعالى: {يَ���ا اأَيَُّها النَّا�ُض اإِنَّا َخَلْقنَاُكم مِّن َذَكٍر 
))). ولأجل اأن تكون 

نَّ اهللَ َعِليٌم َخِبيٌر} ْكَرَمُكْم ِعنَد اهلِل اأَْتَقاُكْم اإِ َواأُنثَى َوَجَعْلنَاُكْم �ُشُع�بًا َوَقبَاِئَل ِلتََعاَرُف�ا اإِنَّ اأَ

المجال�ض ُمفيدة وعامرة بطاعة اهلل عزَّ وجلَّ وبعيدة عن اّللهو والباطل، تدّخل الإ�شالم واأعطى 
جملة من التعاليم والتو�شيات، ن�شتعر�شها فيما يلي:

 . اأّول بند في اآداب المجال�ض واأهّمها، اأن تكون هذه المجال�ض عامرة بذكر اهلل عزَّ وجلَّ  -(
والمجال�ض اّلتي يذكر فيها اهلل عزَّ وجلَّ هي واحة من الجّنة ومهبط للمالئكة واإن كانت 
اأب�شارنا المادّية ل تطال ذلك، فقد ورد عن ر�شول اهلل P اأّنه قال لأ�شحابه يومًا: »ارتعوا 

في ريا�ض الجّنة«، قالوا: يا ر�شول اهلل، وما ريا�ض الجّنة؟ قال: »مجال�ض الذكر«))). 

وقال P اأي�شًا: »ما قعد عّدة من اأهل الأر�ض يذكرون اهلل اإّل قعد معهم عّدة من المالئكة«))). 

كر هي فر�شة لحياة القلب في الآخرة، فعن الإمام الر�شا Q: »من جل�ض  ومجال���ض الذِّ

)1) �سورة الحجرات، الآية: 13.

، الحر العاملي، ج3، �س 131.
R

)2) هداية الأمة اإلى اأحكام الأئمة

)3) بحار الأنوار، العالمة المجل�سي، ج90، �س 162.



78

مجل�ش��ًا ُيحي��ي فيه اأمرنا لم يمت قلب��ه يوم تموت القلوب«)))، وهن��اك تحذير من اأن ل 
. فقد ورد عن الإمام ال�شادق Q: »ما اجتمع  يك��ون المجل�ض في ذكر اهلل ع��زَّ وجلَّ
ق��وم في مجل�ض ل��م يذكروا اهلل ولم يذكرونا، اإّل كان ذل��ك المجل�ض ح�شرة عليهم يوم 

القيامة«))). 

 Q عند الدخول اإلى اأيِّ مجل�ض بادر اإلى اإلقاء التحّية وال�شالم. فعن الإمام ال�شادق  -(
قال: »اإذا كان قوم في مجل�ض ثّم  �شبق قوم فدخلوا فعلى الداخل اأخيراً اإذا دخل اأن ُي�شلِّم 

عليهم«))).

عن��د دخولك واإف�شائك لل�شالم، اجل�ض حيث ينتهي بك المجل�ض، اأو ا�شتجب لدعوة   -(
�شاح��ب المجل���ض حيث ياأُمرك اأن تجل���ض. فعن النبّي P: »اإذا اأت��ى اأحدكم مجل�شًا 
فليجل���ض حيث ما انتهى مجل�شه«)))، وعن الإمام الباقر Q: »اإذا دخل اأحدكم على 
اأخي��ه في رحله فليقعد حيث ياأمره �شاحب الّرحل ، ف��اإّن �شاحب الّرحل اأعرف بعورة 

بيته من الداخل عليه«)5).

اإذا كنت جال�شًا في مجل�ض ودخل بع�ض النا�ض فاف�شح لهم قدر الإمكان. يقول تعالى:   -(
.(6(

ُح�ا ِفي اْلَمَجاِل�ِض َفاْف�َشُح�ا يَْف�َشِح اهللُ لَُكْم} {يَا اأَيَُّها الاّذيَن اآَمنُ�ا اإَِذا ِقيَل لَُكْم تََف�شَّ

، فه��وؤلء هم اّلذين حثَّ  رونك باهلل عزَّ وجلَّ ابح��ث عن مجال�ض العلماء واّلذي��ن يذكِّ  -5
ال�ش��رع على مجال�شته��م وال�شتفادة منهم، فقد ورد عن ر�ش��ول اهلل P اأّن الحوارّيين 
قال��وا لعي�شى Q: يا روح اهلل فمن نجال���ض اإذاً؟ قال:»من ُيذّكركم اهلل روؤيته، ويزيد 

في علمكم منطقه، وُيرّغبكم في الآخرة عمله«))).

َتجّنب مجال�شة اأهل الدنيا، فعن الإمام ال�شادق Q: »اإّياكم ومجال�شة الملوك واأبناء   -6
الدني��ا، ففي ذلك ذه��اب دينكم وُيعقبكم نفاق��ًا، وذلك داء دوّي ل �شف��اء له، ويورث 
ق�ش��اوة القلب، وُي�شلبكم الخ�شوع، وعليكم بالأ�ش��كال من النا�ض والأو�شاط من النا�ض 

)1) الأمالي، ال�سيخ ال�سدوق، �س 131.

)2) الكافي، ال�سيخ الكليني، ج 2، �س 496.

)3) الكافي، ال�سيخ الكليني، ج 2، �س 647.

)4) بحار الأنوار، العالمة المجل�سي، ج16، �س 240.

)5) م. ن.

)6) �سورة المجادلة، الآية: 11.

)7) الكافي، ال�سيخ الكليني، ج1، �س 39.
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فعندهم تجدون معادن الجواهر«))).

إستنتاج

اإّن املجال�س ُتعترب واحة للتعارف واللتقاء، وهي ُت�سكِّل فر�سة لكلِّ   -

فرد ليتعّرف على ما يف جعبة اأخيه وجلي�سه.

  - لأجل اأن تكون املجال�س ُمفيدة وعامرة بطاعة اهلل عزَّ وجلَّ وبعيدة عن 

اّللهو والباطل، تدّخل الإ�سالم واأعطى جملة من التعاليم والتو�سيات.

  -  من �لت��سيات:

  - اأن تكون املجال�س عامرة بذكر اهلل عزَّ وجلَّ ، املبادرة  اإىل اإلقاء التحّية 

للداخلني  املجال  اف�ساح  املجل�س،  بك  ينتهي  حيث  اجللو�س  وال�سالم، 

، جتنُّب  رونك باهلل عزَّ وجلَّ قدر الإمكان، جمال�سة العلماء واّلذين يذكِّ

جمال�سة اأهل الدنيا.

آداب الحديث :

  اإّن م��ن �شفات ال�شخ�شّية الإ�شالمّية المّتزنة اأن ُتح�ش��ن اأدب الحديث مع النا�ض، فالكالم 
ه��و و�شيلة التوا�شل الأ�شا�ض بي��ن النا�ض، ومن ل ُيح�شن ا�شتعمال ه��ذه الو�شيلة فاإّنه �شيقع في 
كثير من المحاذير، ومن هنا جاءت التو�شيات الكثيرة بالتزام ال�شمت عند عدم وجود �شرورة 
لل��كالم. ثّم  اإّن الكالم هو اّلذي يك�شف عن عق��ل الإن�شان وباطنه. فعلى كلٍّ مّنا اأن يتح�ّشب 
عند الحديث، واأن يزن كالمه جّيداً قبل اأن ُيدلي به. ولمكانة الحديث والكالم وخطورتهما حيث 
ورد »ُربَّ كالم اأنفذ من �شهام«)))، حّدد الإ�شالم جملة من الآداب اّلتي اإن اأخذ بها المرء ُحفظ 
م��ن اآّف��ات الكالم، بل وا�شتفاد من ه��ذه الموهبة العظيمة اّلتي منحها اهلل ع��زَّ وجلَّ لالإن�شان. 

وهذه الآداب هي:

ل تتكّل��م فيم��ا ل يعنيك: قال النبّي P: »من ِفْقه الرج��ل ِقّلة كالمه فيما ل يعنيه«)))،   -(
وقال اأي�شًا: »ِمْن ُح�شن اإ�شالم المرء تركه الكالم فيما ل يعنيه«))).

لتكن القاعدة عندك قّلة الكالم، فاإذا لم تكن هناك �شرورة للكالم فال�شكوت خيٌر لك،   -(
قال النبّي P: »كلُّ كالم ابن اآدم عليه ل له اإّل اأمراً بمعروف، اأو نهيًا عن منكر، اأو ذكر 

)1) م�ستدرك الو�سائل، الميرزا النوري، ج8، �س 337.

، راجع: ميزان الحكمة، محّمد الري�سهري، ج 3، �س 2734.
Q

)2) الحديث عن اأمير الموؤمنين 

)3) الأمالي، ال�سيخ الطو�سي، �س 622.

)4) الأمالي، ال�سيخ المفيد، �س 34.
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اهلل«)))، وق��ال اأمي��ر الموؤمنين Q: »اإّياك وف�شول الكالم، فاإّن��ه ُيظهر من عيوبك ما 
ك عليك من اأعدائك ما �شكن«))). بطن، وُيحرِّ

اإذا تكّلم��ت ول��و في اأمر �شرورّي ف��ال ُتِطل، فعن اأمير الموؤمني��ن Q: »اآّفة الكالم   -(
الإطالة«)))، وقال اأي�شًا: »الكالم كالدواء ، قليله ينفع ، وكثيره قاتل«))).

ل تق��ل م��ا ل تعلم، لأّنه قد يكون ُمجاِنبًا لل�ش��واب، ول تقل كلَّ ما تعلم، لأّنه حّتى لو   -(
كان �شحيح��ًا، قد ل يكون من المنا�شب الإدلء به. قال اأمير الموؤمنين Q: »ل تقل 
م��ا ل تعل��م، بل ل تقل كلَّ ما تعلم، فاإّن اهلل فر�ض على جوارحك كلِّها فرائ�ض ُيحتّج بها 

عليك يوم القيامة«)5).

اأط��ب الكالم مع جمي��ع النا�ض، حّتى مع الع�شاة، وكن موؤّدبًا في الحديث معهم، فلعّل   -5
. هذا الُخلق منك يكون مدخاًل لهدايتهم وانجذابهم للدين ولطاعة اهلل عزَّ وجلَّ

ًا لهم على المع�شية. هذا في ما اإذا لم يكن الكالم الطيِّب م�شجعِّ

إستنتاج
ُيح�سن  ل  ومن  النا�س،  بني  الأ�سا�س  التوا�سل  و�سيلة  هو  الكالم   -

ا�ستعمال هذه الو�سيلة فاإّنه �سيقع يف كثري من املحاذير.

  - من جملة اآداب احلديث: ل تتكّلم فيما ل يعنيك، لتكن القاعدة عندك 

قّلة الكالم، اإذا تكّلمت ولو يف اأمر �سرورّي فال ُتطِل، ل تقل ما ل تعلم، 

اأطب الكالم مع جميع النا�س.

)1) ميزان الحكمة، محّمد الري�سهري، ج 3، �س 2736.

)2) م. ن، ج 3، �س 2735.

)3) م. ن، ج 3، �س 2736.

)4) عيون الحكم والمواعظ،، �س 67.

)5) م. ن.
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إفساح المجال في المجالس:
 نق��ل ال�شي��خ الطبر�شي ف��ي مجمع البي��ان:  كان ر�شول اهلل P ف��ي ال�شفة، وفي 
ْيق، وذلك يوم الجمعة. وكان P ُيكرم اأهل بدر من المهاجرين والأن�شار.  المكان �شِ
فج��اء اأنا�ض من اأهل بدر، وفيهم ثابت بن قي�ض ب��ن �شما�ض، وقد �شبقوا في المجل�ض. 
فقام��وا حيال النبّي P فقال��وا:  ال�شالم عليك اأيُّها النبّي، ورحم��ة اهلل وبركاته، فرّد 
عليهم النبّي P. ثّم  �شّلموا على القوم بعد ذلك، فرّدوا عليهم، فقاموا على اأرجلهم 
ينتظ��رون اأن يو�ّشع لهم، فلم ُيف�شحوا لهم. ف�شّق ذلك على النبّي P فقال لمن حوله 
م��ن المهاجري��ن والأن�شار من غير اأهل بدر:  قم يا فالن، قم يا فالن، بقدر النفر اّلذين 
كانوا بين يديه من اأهل بدر. ف�شّق ذلك على من اأُقيم من مجل�شه، وعرف الكراهية في 
وجوههم. وقال المنافقون للم�شلمين:  األ�شتم تزعمون اأّن �شاحبكم يعدل بين النا�ض، 
فواهلل ما عدل على هوؤلء اأن قومًا اأخذوا مجال�شهم، واأحّبوا القرب من نبّيهم، فاأقامهم 
وجل�ض من اأبطاأ عنهم مقامهم ! فنزلت الآية))). والآية هي: {يَا اأَيَُّها الاّذيَن اآَمنُ�ا اإَِذا ِقيَل لَُكْم 

.(((
ُح�ا ِفي اْلَمَجاِل�ِض َفاْف�َشُح�ا يَْف�َشِح اهللُ لَُكْم} تََف�شَّ

)1) تف�سير مجمع البيان، ال�سيخ الطبر�سي، ج 9، �س 417

)2)  �سورة المجادلة، الآية: 11.
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ما معنى انتشار الفاحشة؟

اإّن الإ�ش��الم حارب كلَّ ما ُيمكن اأن يم�ضَّ بتما�شك المجتمع وُلحمته، وهو قد جاء ب�شريعة 
ل له نف�شه بّث ال�شموم في المجتمع وو�شعه على �شّكة النحطاط.  ُتعاق��ب بحزم كلَّ من ُت�شوِّ
وم��ن جملة الأمور اّلتي ُت�شعف المجتمع وُت�شّهل انح��داره  انت�شار الفاح�شة ون�شرها. وحّتى 

يّت�شح لنا معنى انت�شار الفاح�شة ون�شرها ل باأ�ض بطرح بع�ض الأمثلة.

اإّن ارت��كاب الذنوب في العل��ن واأمام النا�ض وبكلِّ جراأة، هو نوع من اأنواع ن�شر الفاح�شة. 
راً ل�شخ�ض ي�شرب الخم��ر على الطريق، اأو ل�شخ�ض  فعندم��ا يرى النا���ض كلَّ يوم م�شهداً متكرِّ
مة، هذه  ي�شتخ��دم كلمات بذيئة ب�شوت ُمرتِف��ع اأمام دّكانه، اأو فتاة تلب�ض مالب���ض غير ُمحت�شِ
الم�شاه��د والمواقف اإذا تكّررت من دون اأيِّ رادع فاإّن اأ�شح��اب النفو�ض ال�شعيفة والإيمان 

ال�شعيف �شي�شت�شيغون ارتكابها مع مرور الوقت. 

ومن م�شادي��ق واأمثلة ن�شر الفاح�شة في المجتمع، اإ�شاعة اأخبار الرذيلة والقبائح من الأفعال 
بين النا�ض. فتجد اأحدهم هّمه فقط تتّبع الف�شائح والأخبار ال�شّيئة، ثّم  القيام بن�شرها في جل�شاته 
مع اأ�شدقائه واأرحامه، وهو من حيث ل يدري يقوم بتعويد الأ�شماع على هذا النوع من الأخبار، 
 Q فت�شت�شي��غ النفو�ض ال�شعيفة الوقوع ببع�ض الرذائل فيما بعد. وقد ورد عن الإمام الر�شا
قال: قال ر�ش��ول اهلل P: »الم�شتتر بالح�شنة يعدل �شبعين ح�شنة، والمذيع بال�شّيئة مخذول، 

والم�شتِتر بها مغفور له«))).

)1) الكافي، ال�سيخ الكليني، ج 2، �س 428.
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إستنتاج

- الفاح�سة هي كلُّ ما عظم قبحه من الأفعال والأقوال.

انت�سار  انحداره   ل  وُت�سهِّ املجتمع  ُت�سعف  اّلتي  الأمور  جملة  ومن   -  

الفاح�سة ون�سرها.

  - اإّن ارتكاب الذنوب يف العلن واأمام النا�س وبكلِّ جراأة، هو نوع من اأنواع 

ن�سر الفاح�سة.

  - ومن م�ساديق واأمثلة ن�سر الفاح�سة يف املجتمع، اإ�ساعة اأخبار الرذيلة 

والقبائح من الأفعال بني النا�س.

عاقبة نشر الفاحشة:

   اإّن ن�ش��ر الفاح�شة والتجاهر بالمعا�شي له جزاء خا�ّض، غير نف�ض  ارتكاب الفاح�شة. 
ولذل��ك جزاء المرتكب للذنب في ال�شّر يختلف عن جزاء اّلذي يرتكبه في العلن. فالثاني 
ل��ه عذاب ُم�شاعف. اأما جزاوؤه في الدنيا، فق��د ورد عن اأمير الموؤمنين Q: »ُمجاَهرة 
ل اهلل عزَّ وجلَّ في  ل النقم«))). وتعجيل النقمة معن��اه اأن ُيعجِّ اهلل �شبحان��ه بالمعا�شي ُتعجِّ
هالك��ه، اأو في ذهاب ماله، اأو في خ�ش��ارة اأعّز ما يملك كال�شّحة والأولد. وقد ورد عن 
ر�ش��ول اهلل P:»ل��م تظهر الفاح�شة في قوم ق��ّط حّتى ُيعلِنوا بها اإّل ف�ش��ا فيهم الطاعون 

والأوجاع اّلتي لم تكن م�شت في اأ�شالفهم اّلذين م�شوا«))). 

  واأّما الجزاء في الآخرة، فالعذاب ال�شديد والأليم، لأّن اهلل عزَّ وجلَّ يعتبر هذا الذنب من اأقبح 
يَع  الذن��وب ب�شبب الآث��ار ال�شّيئة اّلتي يتركها في المجتمع. يقول تعالى: {اإِنَّ الاّذي���َن يُِحبُّ�َن اأَن تَ�شِ
))). وورد عن اأمير 

ْنيَا َواْلآِخَرِة َواهللُ يَْعَلُم َواأَنتُْم َل تَْعَلُم�َن} ِلي���ٌم ِفي الدُّ اْلَفاِح�َش���ُة ِفي الاّذيَن اآَمنُ�ا لَُهْم َعَذاٌب اأَ

الموؤمنين Q: »اإّياك والمجاهرة بالفجور فاإّنها ِمْن اأ�شّد الماآثّم «))).

- جزاء املُتجاِهر باملعا�سي يفوق عذاب املُ�سترِت بها.إستنتاج

ل نزول النقم يف الدنيا.    - التجاهر باملعا�سي ُيعجِّ

 - املُتجاِهر باملعا�سي له عذاب األيم يوم القيامة.

)1) ميزان الحكمة، محّمد الري�سهري، ج 2، �س 988.

)2) م. ن، ج 3، �س 2419.

)3) �سورة النور، الآية: 19.

)4) ميزان الحكمة، محّمد الري�سهري، ج 2، �س 988.
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انتشار الفضيلة وآثارها الحسنة :

اإّن اأّول ثمار ن�شر الف�شيلة في المجتمع هو ت�شييق الخناق على انت�شار الفاح�شة، فالمجتمع 
اّلذي تنت�شر فيه الف�شيلة هو مجتمع يملك �شيئًا من الح�شانة اأمام انت�شار الفاح�شة. لأّن ال�شائد 
في��ه هو الأفعال اّلتي ُيحّبه��ا اهلل. والمرتكز في الأذهان والنفو�ض ه��و العادات الح�شنة والقيم 
العالية. والف�شيلة على وجه الإجمال هي التزام الأفعال الح�شنة اّلتي ُيحّبها اهلل عزَّ وجلَّ وعدم 

ارتكاب الأفعال القبيحة والمنكرات. 

اإّن انت�ش��ار الف�شيلة يقع في قب��ال انت�شار الفاح�شة. ولذلك من جمل��ة موا�شفات المجتمع 
الفا�شل اأّنه مجتمع ُي�شّجع ويحّث ويدفع اأفراده اإلى فعل الخير. فعندما ترى الأمُّ ابنتها وقد ارتدت 
الحجاب فاإّنها تمدحها على هذا العمل. وعندما يرى الوالد ولده يغ�ّض ب�شره اأمام الحرام، فاإّنه 
ُيظه��ر له �شروره وفرح��ه لهذا الفعل ال�شادر منه. ومن جهة اأخ��رى، اإّن هذا المجتمع ُي�شارع 
اإل��ى محاربة مظاهر الفاح�شة اّلتي تت�شّلل اإليه. فتراه مث��اًل ُيقاطع الفّحا�شين في الكالم ويرف�ض 
التعام��ل معهم. وكذلك ينتقد وُيعار�ض اأيَّ مظهر من مظاهر اّللبا�ض غير المحت�شم اّلذي يظهر 

في الأماكن العاّمة. 

إستنتاج
- ن�سر الف�سيلة ُي�سّيق اخلناق على ن�سر انت�سار الفاح�سة.

     - ملجتمع اّلذي تنت�سر فيه الف�سيلة هو جمتمع ميلك �سيئاً من احل�سانة 

اأمام انت�سار الفاح�سة.

    - من جملة موا�سفات املجتمع الفا�سل اأّنه جمتمع ُي�سّجع ويحّث ويدفع 

اأفراده اإىل فعل اخلري.
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:Q قوم نبيّ اهلل لوط
كان لوط Q من كلدان في اأر�ض بابل ومن ال�شابقين الأّولين مّمن اآمن باإبراهيم 
Q، اآمن به وقال: {اإِنِّي ُمَهاِجٌر اإِلَى َربِّي}، فنّجاه اهلل مع اإبراهيم اإلى الأر�ض المقّد�شة 
اأر���ض فل�شطين، فنزل في بع�ض بالدها وهي مدينة �شدوم على ما في التواريخ والتوراة 
وبع�ض الروايات. وكان اأهل المدينة وما والها من المدائن  يعبدون الأ�شنام، وياأتون 
بالفاح�شة: اللواط، وهم اأّول قوم �شاع فيهم ذلك حّتى كانوا ياأتون به في نواديهم من 
غير اإن��كار، و�شاعت الفاح�شة فيهم حّتى عادت �شّنة قومّي��ة ابتلت به عاّمتهم وتركوا 
الن�ش��اء وقطعوا ال�شبيل. فاأر�شل اهلل لوطًا اإليهم فدعاه��م اإلى تقوى اهلل وترك الفح�شاء 
والرجوع اإلى طريق الفطرة واأنذرهم وخّوفهم فلم يزدهم اإّل عتّواً، ولم يكن جوابهم 
اِدِقيَن}، وهّددوه بالإخراج من بلدتهم وقالوا  اإّل اأن قالوا: {اْئِتنَا ِبَعَذاِب اهلِل اإِن ُكنَت ِمَن ال�شَّ
ل��ه:  {لَِئ���ن لَّْم تَنتَِه يَا لُ����ُط لَتَُك�نَنَّ ِمَن اْلُمْخَرِجي���َن } و {َقالُ�ا اأَْخِرُج�ا اآَل لُ�ٍط مِّ���ن َقْريَِتُكْم اإِنَُّهْم 
���ُروَن}.  ولم يزل ل��وط Q يدعوهم اإلى �شبيل اهلل ومالزم��ة �شّنة الفطرة  اأُنَا����ضٌ يَتََطهَّ

وت��رك الفح�شاء وه��م ُي�شّرون على عمل الخبائث، حّتى ا�شتق��ّر بهم الطغيان وحّقت 
عليه��م كلمة العذاب، فبعث اهلل ُر�شاًل من المالئكة المكّرمين لإهالكهم، فم�شوا اإلى 
ور ِغلمان ُم��رد ودخلوا عليه �شيوف��ًا، ف�شّق ذلك على ل��وط و�شاق بهم  ل��وط ف��ي �شُ
ذرع��ًا لما كان يعلم من قومه اأّنهم �شيتعّر�شون لهم واأّنهم غير تاركيهم البّتة، فلم يلبث 
دون اأن �شم��ع القوم بذلك واأقبلوا يهرعون اإليه وهم ي�شتب�شرون، وهجموا على داره، 
فخ��رج اإليهم وبالغ في وعظهم وا�شتثار فتّوتهم ور�شدهم وق��ال: {َفاتَُّق�ْا اهللَ َوَل تُْخُزوِن 
يٌد}؟! فرّدوا عليه اأّنه لي�ض لهم في بناته اإربة  �شِ ْيِفي}، ثّم  ا�شتغاث {اأَلَْي�َض ِمنُكْم َرُجٌل رَّ ِفي �شَ

ًة اأَْو اآِوي اإِلَى ُرْكٍن  واأّنه��م غير تارك��ي اأ�شيافه البّتة حّتى اأي�ض لوط و {َقاَل لَْ� اأَنَّ ِلي ِبُك���ْم ُق�َّ
�َشِديٍد}. قالت المالئكة عند ذلك: يا لوط اإّنا ر�شل ربِّك، ِطْب نف�شًا اإّن القوم لن ي�شلوا 

 Q اإلي��ك، فطم�شوا اأعين القوم فعادوا عميانًا يتخّبط��ون وتفّرقوا. ثّم  اأمروا لوطًا
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اأن ي�شري باأهله من ليلته بقطع من الليل ويّتبع اأدبارهم، ول يلتفت منهم اأحد اإّل امراأته 
فاإّن��ه م�شيبها ما اأ�شابهم، واأخبروه اأّنه��م �شُيهلكون القوم ُم�شبحين. فاأخذت ال�شيحة 
القوم ُم�شِرقين، واأر�شل اهلل عليهم حجارة من طين م�شّومة عند ربك للم�شرفين، وَقَلَب 
مدائنهم عليهم فجعل عاليها �شافلها، واأخرج من كان فيها من الموؤمنين فلم يجد فيها 
غير بيت من الم�شلمين وهو بيت لوط وترك فيها اآية للذين يخافون العذاب الأليم))).

)1) ميزان الحكمة، محّمد الري�سهري، ج 4، �س 3062 – 3064 )بت�سرف(.
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المعاملة الحسنة في اإلسالم:

  اإن اأهمَّ ما ُيمّيز قواعد المعاملة عند الم�شلم عن غيرها من القواعد اأّنها ترتبط برابطة الدين 
وبرابطة الإ�شالم. فالإن�شان الم�شلم ل يتعامل مع النا�ض طبقًا لم�شالح واأهداف �شّيقة، كم�شالحه 
ال�شخ�شّية مثاًل. بل يتعامل معهم وفقًا للروؤية والم�شلحة الّتي ُيقّدمها له الإ�شالم. ومن المعلوم 
اأّن روؤي��ة الإ�ش��الم فيما يتعّلق بم�شلحة المجتمع هي روؤية وا�شع��ة وعظيمة جّداً، حيث اإّنها ل 
ت�شتثني اأيَّ �شريحة منه، ول تغفل عن اأيِّ ُبعٍد من اأبعاده. واإذا اأردنا اأن نلحظ النقلة النوعّية في 
قواع��د التعامل الب�شرّي اّلتي ُيمكن اأن ُيحدثها الإ�ش��الم في اأيِّ مجتمع، فاإّن نموذج المجتمع 
الجاهل��ّي، والتحّول الرهي��ب اّلذي ح�شل له بعد دخول الإ�شالم اإليه هو اأف�شل مثال ُيمكن اأن 

ُيوؤتى به في المقام. 

لقد �شنع الإ�شالم في الجزيرة العربّية رجاًل بلغوا الِقّمة في ُح�شن التعامل، من اأمثال �شلمان 
واأب��ي ذر وعّمار )ر�ش��وان اهلل عليهم)، وغيرهم. وق�ش�شهم الجتماعّي��ة الراقية تمالأ الكتب 
وُتعلن ب�شكل وا�شح اأّنه ل يوجد اأيُّ منهج اأو مذهب اإّل الإ�شالم قادر على اأن يجمع في اإن�شان 
واح��د الت�شحية والإيثار وال�شدق والم��روءة والكرم وغيرها من ال�شف��ات الأخالقّية النبّيلة. 
رهم ويتلو عليهم كلماته الخالدة: »من اأ�شبح  وكيف ل يكونون كذلك والنبّي P ل يفتاأ ُيذكِّ
ل يهت��ّم باأم��ور الم�شلمين فلي�ض بم�شلم«))). ثّم  اإَن الر�شول P كان يربط لأ�شحابه اأّي عمل 
يعملون��ه بالآخ��رة وبالثواب، وكمثال على ذلك، روي عنه P اأّنه ق��ال لأ�شحابه: »اإّن على 
كلِّ م�شل��م ف��ي كلِّ يوم �شدق��ة، قيل: من ُيطيق ذل��ك؟ قال P: اإماطت��ك الأذى عن الطريق 
�شدقة، واإر�شادك الرجل اإلى الطريق �شدقة، وعيادتك المري�ض �شدقة، واأمرك بالمعروف �شدقة، 

ك ال�شالم �شدقة«))). ونهيك عن المنكر �شدقة، وردُّ

)1) و�سائل ال�سيعة، اآل البيت، الحر العاملّي، ج 16، �س 336.

)2) بحار الأنوار، العالمة المجل�سي، ج 72، �س 50.
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إستنتاج
- الإن�سان امل�سلم ل يتعامل مع النا�س ِطبقاً مل�سالح واأهداف �سّيقة، بل 

مها له الإ�سالم. يتعامل معهم وفقاً للروؤية وامل�سلحة اّلتي ُيقدِّ

   - ل يوجد اأيُّ منهج اأو مذهب اإّل الإ�سالم قادر على اأن يجمع يف اإن�سان 

واحد الت�سحية والإيثار وال�سدق واملروءة والكرم وغريها من ال�سفات 

الأخالقّية النبّيلة.

قواعد المعاملة الحسنة:

   اأم� القواعد الع�ّمة الّتي ينبغي للموؤمنين اأن يتع�ملوا به� مع بع�ضهم فهي:

1- مراعاة حـُسن الخـُلق: وهو ي�شمل:

- التب�ّضم في وجهه.

- التوا�ضع له.

- الكالم معه بكالم طيّب وليّن.

وذل��ك كما ورد عن الإمام ال�شادق Q حيث قيل ل��ه ما حدُّ ُح�شن الُخلق؟ قال: »تلين 
جناحك، وُتطيِّب كالمك، وتلقى اأخاك بب�شر ح�شن«))).

2- المـُبادرة إلى المصافحة والســالم: قال اأمير الموؤمني��ن Q: »اإذا لقيتم اإخوانكم 
فت�شافح��وا واأظِهروا لهم الب�شا�شة والِب�شر، تتفّرقوا وما عليكم من الأوزار قد ذهب«))). 
وع��ن اأبي جعفر Q قال: قال ر�ش��ول P: »اإذا تالقيتم فتالقوا بالت�شليم والت�شافح، 

واإذا تفّرقتم فتفّرقوا بال�شتغفار«))).

 Q المســاعدة واإلعانة:  فعن �شفوان الجّمال قال: ُكنُت جال�شًا مع اأبي عبد اهلل  -(
ر الكراء عليه، فقال  اإذ دخ��ل عليه رجل من اأه��ل مكة ُيقال له: ميمون، ف�شكى اإليه تع��ذُّ
ل��ي: قم فاأِعْن اأخاك، فقمت معه في�ّشر اهلل كراه، فرجعت اإلى مجل�شي، فقال اأبو عبد اهلل 
Q: »ما �شنعت في حاجة اأخيك؟ فقلت: ق�شاها اهلل باأبي اأنت واأّمي، فقال: اأما اإّنك 

)1) و�سائل ال�سيعة )الإ�سالمية(، الحر العاملّي، ج 8، �س 512.

)2) بحار الأنوار، العالمة المجل�سي، ج 73، �س 20.

)3) م. ن، ج 73، �س 20.
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اإن ُتعين اأخاك الم�شلم اأحّب اإلّي من طواف اأ�شبوع بالبيت مبتِدئًا«))).

4- بثُّ األمان والطمأنينة: فعن اأبي عبد اهلل Q قال: »اإّن الموؤمن لَي�شُكن اإلى الموؤمن، 
 :Q كم��ا َي�شُكن الظم��اآن اإلى الماء الب��ارد«))). وعنه اأي�شًا قال: قال اأمي��ر الموؤمنين

»الموؤمن ماألوف ول خير فيمن ل ياألف ول يوؤلف«))).

- القواعد العاّمة اّلتي ينبغي للموؤمنني اأن يتعاملوا بها مع بع�سهم إستنتاج

هي: 

والإعانة،  امل�ساعدة  وال�سالم،  امل�سافحة  اإىل  املبادرة  مراعاة ح�سن اخللق، 

بّث الأمان والطماأنينة.

نتائج المعاملة الحسنة وفعل الخير:

  اإّن للتعامل الح�شن وفعل الخير نتائج طّيبة وعظيمة في المجتمع. فالمعاملة الح�شنة كالبذرة 
اّلتي تبذر وُتنمى وُينتظر اأوان ثمرها وح�شادها. ومن اأبرز نتائجها حالة ال�شعادة الروحّية اّلتي 
يعي�شها المجتمع وينعم من خاللها. فالتعامل الح�شن ين�شر الطماأنينة وال�شالم، ويعّم من خالله 
الخي��ر والوئ��ام. ثّم  اإّن فاع��ل الخير ينتظر جائزته الكب��رى من رّبه وخالقه، وه��و خيُر ُمجاٍز 
ْمَ�الَُهْم ِفي  ثَُل الاّذيَن يُنِفُق�َن اأَ ومكاف��ئ. وتكفيك هذه الكلمات من ربِّ العالمي��ن حيث يقول: {مَّ
 .(((

ٌع َعِليٌم} اِع���ُف ِلَمن يَ�َشاء َواهللُ َوا�شِ �َشِبي���ِل اهلِل َكَمثَِل َحبَّ���ٍة اأَنبَتَْت �َشْبَع �َشنَاِبَل ِفي ُكلِّ �ُشنبَُلٍة مِّئَُة َحبٍَّة َواهللُ يُ�شَ

ْمَ�الَُهْم ِف���ي �َشِبيِل اهلِل ثماّ  َل يُْتِبُع�َن َما اأَنَفُق�اُ َمنًّا َوَل اأًَذى لَُّهْم اأَْجُرُهْم ِعنَد َربِِّهْم َوَل  ويق��ول: {الاّذيَن يُنِفُق�َن اأَ
ُر اْلُم�ؤِْمِنيَن  )5). ويقول اأي�شًا: {اإِنَّ َه�َذا اْلُقْراآَن ِيْهِدي ِللَِّتي ِه���َي اأَْقَ�ُم َويُبَ�شِّ

َخ���ْ�ٌف َعَلْيِهْم َوَل ُهْم يَْحَزنُ����َن}

 .(6(
اِلَحاِت اأَنَّ لَُهْم اأَْجًرا َكِبيًرا} الاّذيَن يَْعَمُل�َن ال�شَّ

ونختم برواية عن �شيِّد ال�شهداء الإمام الح�شين Q حيث خطب قائاًل: »اأيُّها النا�ض ناِف�شوا 
في المكاِرم، و�شاِرعوا في المغاِنم، ول تحت�شبوا بمعروف لم تعّجلوه، واك�شبوا الحمد بالنُّجح، 
ول تكت�شبوا بالمطل ذّمًا، فمهما يكن لأحد عند اأحد �شنيعة له راأى اأّنه ل يقوم ب�شكرها فاهلل له 

)1) و�سائل ال�سيعة، اآل البيت، الحر العاملّي، ج 16، �س 370.

)2) الكافي، ال�سيخ الكليني، ج 2، �س 247.

)3) م. ن، ج 2، �س 102.

)4) �سورة البقرة، الآية: 261.

)5) �سورة البقرة، الآية، 262.

)6) �سورة الإ�سراء، الآية: 9.
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بمكافاأت��ه، فاإّنه اأجزل عطاًء واأعظم اأجراً، واعلم��وا اأّن حوائج النا�ض اإليكم من ِنَعْم اهلل عليكم 
ب حمداً، وُمعِقب اأجراً، فلو راأيتم  ف��ال تمّلوا النِّعم فتحور نقمًا، واعلموا اأّن المع��روف ُمك�شِ
المع��روف رجاًل راأيتموه ح�شنًا جمياًل ي�شّر الناظرين، ول��و راأيتم اللوؤم راأيتموه �شمجًا م�شّوهًا 

تنفر منه القلوب وتغ�ّض دونه الأب�شار. 

اأيُّه��ا النا�ض من جاد �ش��اد، ومن بخل رذل، واإّن اأجود النا�ض م��ن اأعطى من ل يرجوه، واإّن 
اأعفى النا�ض من عفا عن قدرة، واإّن اأو�شل النا�ض من و�شل من قطعه، والأ�شول على مغار�شها 
بفروعه��ا ت�شم��وا، فمن تعّجل لأخيه خيراً وجده اإذا قدم عليه غداً، ومن اأراد اهلل تبارك وتعالى 
بال�شنيعة اإلى اأخيه كافاأه بها في وقت حاجته، و�شرف عنه من بالء الدنيا ما هو اأكثر منه، ومن 
نيا والآخ��رة، ومن اأح�شن اأح�شن اهلل اإليه، واهلل ُيحبُّ  نّف���ض كربة موؤمن فّرج اهلل عنه ُكَرب الدُّ

المح�شنين«))).

رها إستنتاج ثّم  اأوان  وُينتظر  وتنمى  تبذر  اّلتي  كالبذرة  احل�سنة  املعاملة   -

وح�سادها.

  - اأبرز نتائج املعاملة احل�سنة حالة ال�سعادة الروحّية اّلتي يعي�سها املجتمع 

ب�سببها.

)1) م�ستدرك �سفينة البحار، ال�سهرودي، ج23، �س 122.
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عيال،  ذي  فقير  رجل  دار  في  فرعها  نخلة  له  كانت  رجاًل  اأّن  عّبا�ض  ابن  عن 
وكان الرجل اإذا جاء فدخل الدار و�شعد النخلة لياأخذ منها التمر فرّبما �شقطت التمرة 
فياأخذها �شبيان الفقير، فينزل الرجل من النخلة حّتى ياأخذ التمر من اأيديهم، فاإن 
وجدها في في اأحدهم اأدخل اإ�شبعه حّتى ُيخرج التمر من فيه، ف�شكا ذلك الرجل 
اإلى النبيِّ P واأخبره بما يلقى من �شاحب النخلة، فقال له النبيُّ P: اذهب، 
ولقي ر�شول اهلل P �شاحب النخلة فقال: ُتعطني نخلتك المائلة اّلتي فرعها في 
فيه  وما  كثيراً،  نخاًل  لي  اإّن  جل:  الرَّ له  فقال  الجنَّة؟  في  نخلة  بها  فالن ولك  دار 
نخلة اأعجب اإلّي ثمرة منها، قال: ُثّم  ذهب الرجل فقال رجل كان ي�شمع الكالم 
اإْن  جل نخلة في الجّنة  اأعطيت الرَّ اأُتعطيني بما  P: يا ر�شول اهلل  من ر�شول اهلل 
جل ولقي �شاحب النخلة ف�شاومها منه، فقال له:  اأنا اأخذتها؟ قال: نعم فذهب الرَّ
ُيعجبني تمرها واإّن لي  له:  الجّنة فقلت  اأعطاني بها نخلة في  اأّن محّمداً  اأ�شعرت 
نخاًل كثيراً فما فيه نخلة اأعجب اإلّي تمرة منها؟ فقال له الآخر: اأُتريد بيعها؟ فقال: 
فقال  نخلة،  اأربعون  قال:  ُمناك؟  فما  قال:  اأعطى،  اأظّنه  ماًل  بها  اأُعطى  اأْن  اإّل  ل 
جل: جئت بعظيم تطلب بنخلتك المائلة اأربعين نخلة، ُثّم  �شكت عنه فقال له:  الرَّ
اأنا اأُعطيك اأربعين نخلة، فقال له: اأ�شِهد اإن كنت �شادقًا، فمّر اإلى نا�ض فدعاهم فاأ�شَهد 
له باأربعين نخلة، ُثّم  ذهب اإلى النبّي P فقال: يا ر�شول اهلل اإّن النخلة قد �شارت 
في ُملكي، فهي لك، فذهب ر�شول اهلل P اإلى �شاحب الدار فقال له: النخلة لك 

.(((
ْيِل اإَِذا يَْغ�َشى} ولعيالك، فاأنزل اهلل تعالى: {َواللَّ

)1) بحار الأنوار، العالمة المجل�سي، ج 22، �س 60 – 61.
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الأهداف

د الطالب اأهمية البعد المعنوي في الإن�سان.. 1 اأن يحدِّ

اأن ُيدرك الطالب تاأثير اأكل الحرام على روح الإن�سان.. 2

الدر�س 

الثالث ع�رش

تناول احلرام





101

الروح أم الجسد أيُـّهما أهمّ؟

 �شاءت حكمة اهلل عزَّ وجلَّ اأْن ُيخلق الإن�شان في عالم الدنيا، واأْن يق�شي �شطراً من وجوده 
فيه، وقد خلق اهلل الإن�شان مكّونًا من ُبعدين: 

1- بدٌن م�دّي. 

2- وروٌح مجّردة. 

  ولكلِّ ُبعٍد من هذين الُبعدين خ�شائ�شه وممّيزاته و�شفاته. والمطلوب من الإن�شان اأْن يعتني 
�شه للّتلف، واأْن ُيداويه اإذا مر�ض،  بهما. اأّما الُبعد الأّول وهو البدن: ينبغي اأْن ُيحافظ عليه، فال ُيعرِّ
واأْن ُيغّذي��ه بالأغذية المنا�شبة. فه��ذا الج�شم هو مطّيته في الحياة الدنيا، وهو و�شيلته لطاعة اهلل 
عزَّ وجلَّ وعمارة اأر�شه والجهاد في �شبيله. ويجب عليه دائمًا و�شع هذا الج�شم في الموا�شع 
اّلتي ير�شى عنها اهلل، فال ي�شرق بيده، ول يظلم بل�شانه، ول ينظر نظراً محّرمًا بعينه. ول يم�شي 

اإلى مع�شية برجله، وهكذا... 

ثها بالمعا�شي،    اأّما الُبعد الثاني، اأي الروح: يجب على الإن�شان اأْن ُيحافظ اأي�شًا عليها، فال ُيلوِّ
واأْن يت��وب وُينّقيها من قبائ��ح الذنوب بالندم وال�شتغفار والعب��ادة، واأْن ُيرفدها دائمًا بغذائها 
المنا�ش��ب لها، كالإيمان القوّي والدعاء ال�ش��ادق والمناجاة وقراءة القراآن والتقوى والأعمال 

ال�شالحة. 

 وبلح��اظ اأّن اّل��ذي ُي�شاحب الإن�ش��ان اإلى يوم القيامة ه��و الإيمان والعم��ل ال�شالح، فاإّن 
المحافظ��ة على الروح لها اأهمّية تفوق اأهمّية مراعاة الب��دن. لأّن اّلذي يبقى ويدوم اأف�شل من 
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اّل��ذي يفنى ويبطل. ومن هنا ج��اءت التو�شيات الكثيرة في القراآن والحديث لتو�شي بالتقوى 
والعم��ل والعب��ادة والطاعة، فكلُّ هذه الأمور تقّوي الجانب الروح��ي عند الإن�شان وتزيد من 
))). ويقول اأي�شًا: {َقْد اأَْفَلَح َمن 

ر�شي��د ثوابه ي��وم القيامة. يقول تعالى: {اإِنَّ اأَْكَرَمُكْم ِعنَد اهلِل اأَْتَقاُكْم}
))). بل يوجد بع�ض الأحاديث اّلتي تن�ضُّ على اأّن الأخذ من راحة البدن لح�شاب الروح 

اَها} َزكَّ

والنف���ض هو اأمٌر مطلوب حّت��ى يرتقي الإن�شان اإلى المعالي، فعن اأمي��ر الموؤمنين Q قال: 
روا بطونكم وخذوا من اأج�شادكم تجودوا بها على اأنف�شكم«))).  »اأ�شِهُروا عيونكم و�شمِّ

إستنتاج

ثها باملعا�سي، واأْن  - يجب على الإن�سان اأْن ُيحافظ على روحه فال ُيلوِّ

يتوب وُينّقيها من قبائح الذنوب بالندم وال�ستغفار والعبادة. 

    - غذاء الروح املنا�سب لها هو: الإميان القوّي والدعاء ال�سادق واملناجاة 

وقراءة القراآن والتقوى والأعمال ال�ساحلة.

   - املحافظة على الروح لها اأهمّية تفوق اأهمّية مراعاة البدن لأّن اّلذي 

ُي�ساحب الإن�سان اإىل يوم القيامة هو الإميان والعمل ال�سالح.

العوامل المؤثِّرة على الُبعد الروحي لإلنسان:

 بن��اًء على ما تقّدم من اأهمّية الُبعد الروحي ف��ي الإن�شان، فينبغي اأْن ُيعلم اأنَّ هناك الكثير من 
العوام��ل اّلت��ي توؤّثر على روح الإن�شان �شلب��ًا اأو اإيجابًا. والإطالع على ه��ذه العوامل الموؤثِّرة 
مهمٌّ جّداً لأّن العلم طريق لعمل كلِّ ما هو مفيٌد للروح، وهو طريق اأي�شًا لالحتراز عّما ي�شّرها 
ويوؤذيها. فمثاًل العلم باأّن ذكر اهلل عزَّ وجلَّ هو �شبيل الروح لالنعتاق من اأغالل الغرائز والأهواء 
واأّنه من اأهمِّ الزاِد ليوم المعاد، دافٌع مهمٌّ للتزّود منه. ومعرفة الإن�شان باأّن الغفلة عنه تعالى هي 
نًكا  حياٌة �شنكة للروح، تردعه عن الوقوع فيه. يقول تعالى: {َوَمْن اأَْعَر�َض َعن ِذْكِري َفاإِنَّ لَُه َمِعي�َشًة �شَ
))). ومن الرواي��ات اللطيفة اّلتي ُتبّين بع�شًا من حالت روح الإن�شان 

ْعَمى} َونَْح�ُش���ُرُه يَْ�َم اْلِقيَاَمِة اأَ

والعوام��ل الموؤثِّرة فيها م��ا ورد عن اأمير الموؤمنين Q حيث قال: »اإّن للج�شم �شّتة اأحوال: 
ال�شح��ة، والمر�ض، والموت، والحي��اة، والنوم، واليقظة، وكذلك ال��روح، فحياتها علمها، 

)1) �سورة الحجرات، الآية: 13.

)2) �سورة ال�سم�س، الآية: 9.

)3) ميزان الحكمة، محّمد الري�سهري، ج 2، �س 1137.

)4) �سورة طه، الآية: 124.
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ها، و�شّحتها يقينها، ونومها غفلتها، ويقظتها حفظها«))). وموتها جهلها، ومر�شها �شكُّ

- ينبغي الطالع على العوامل اّلتي توؤثِّر يف الروح �سلباً اأو اإيجاباً.إستنتاج

راً اإيجابّياً.   - ُيعترب الِذْكر موؤثِّ

راً �سلبّياً.   - ُتعترب الغفلة موؤثِّ

تأثير أكل الحرام على حياة اإلنسان وروحه:

يقع تناول المحّرمات على راأ�ض العوامل اّلتي توؤثِّر في روح الإن�شان. فقد ذكرت الن�شو�ض 
اآثاراً عديدة لأكل الحرام، منها ما يترّتب في عالم الدنيا، ومنها ما يظهر في عالم الآخرة. وقبل 
الحديث عن هذه الآثار تجدر الإ�شارة اإلى اأّن لتناول المحّرمات م�شاديق عديدة، وكّلها ت�شترك 

في اأّنها مع�شية عظيمة ت�شتحّق العقاب. 

من مصاديق تناول المحّرمات:

- �ضرب الخمر والم�ضكرات.

- اأكل اللحوم غير المذّك�ة.

- تن�ول الطع�م المغ�ضوب.

- تن�ول الطع�م المبت�ع من م�ل ال�ضحت )الحرام(.

- تن�ول المخّدرات.

ومن الأمور اّلتي باتت �شائعة في هذا الزمن التهاون في اأكل اللحوم وابتياعها من م�شادر 
غير ماأمونة مع العلم اأّن اللحوم غير المذّكاة والم�شتوردة من الخارج �شارت تمالأ الأ�شواق 
والمحال التجارّية. لهذا ينبغي على كلِّ اإن�شان مهتمٍّ بنقاء روحه اأْن يتحّرى عن هذه اللحوم 
قبل ابتياعها، واأن ل ياأكل من المطاعم الم�شبوهة. فحّتى لو كان جاهاًل بعدم تذكية اللحم 
اّل��ذي يتناوله، فاإّن لهذا الطعام اآثاراً �شلبّي��ة على روحه. ولهذا جاء هذا التقريع من ال�شارع 

ث والدن�ض. حول م�شادر طعام الإن�شان. فالدين ُيريد اأْن يحفظ روح الإن�شان من التلوُّ

)1) ميزان الحكمة، محّمد الري�سهري، ج 2، �س 1129 – 1130.
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ومن االآث�ر ال�ضلبيّة لتن�ول المحّرم�ت بح�ضب بع�س الرواي�ت:

- عــدم دخول الجنـّة: فعن ر�شول اهلل P: »ل يدخل الجّنة من نبت لحمه من ال�شحت، 
النار اأولى به«))).

- عــدم قبول األعمــال ومنها العبادة: ق��ال ر�شول اهلل P: »العبادة م��ع اأكل الحرام 
كالبن��اء على الرمل وقيل: على الماء«))). وعن الإمام الباقر Q: »اإّن الرجل اإذا اأ�شاب ماًل 

من حرام لم ُيقبل منه حجٌّ ول عمرة ول �شلة رحم حّتى اأّنه يف�شد فيه الفرج«))).

ن ا�شتجابة  - عدم اســتجابة الدعاء: ولذل��ك ُيعتبر طيب المك�شب من العوام��ل اّلتي توؤمِّ
الدعاء: قال الإمام ال�شادق Q: »من �شّره اأْن ُي�شتجاب دعاوؤه فلُيطيِّب ك�شبه«))).

إستنتاج

- من م�ساديق تناول املحّرمات:

�سرب اخلمر وامل�سكرات.

اأكل اللحوم غري املذّكاة.

تناول الطعام املغ�سوب.

تناول الطعام املبتاع من مال ال�سحت )احلرام(.

تناول املخّدرات.

- من الآثار ال�سلبّية لتناول املحّرمات:

عدم دخول اجلّنة.

عدم قبول الأعمال ومنها العبادة.

عدم ا�ستجابة الدعاء.

)1) ميزان الحكمة، محّمد الري�سهري، ج 1، �س 597.

)2) م. ن.

)3) م. ن.

)4) م. ن، ج 2، �س 874.
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مجموعة من الروايات في الك�شب الحالل والحرام:

روي ع��ن الإمام ال�شادق Q: »ا�شتّدت حال رجل من اأ�شحاب ر�شول اهلل   -
P فقال��ت ل��ه امراأته: لو اأتيت النبيَّ P ف�شاألته فج��اء اإلى النبيِّ P ف�شمعه يقول: 
م��ن �شاألنا اأعطيناه، ومن ا�شتغنى اأغناه اهلل، فقال الرجل: ما يعني P غيري فرجع اإلى 
امراأت��ه فاأعلمها، فقالت: اإّن ر�ش��ول اهلل P ب�شر فاأعلمه، فاأتاه، فلّما راآه Q قال: 
من �شاألنا اأعطيناه، ومن ا�شتغنى اأغناه اهلل حّتى فعل ذلك ثالث مّرات، ُثّم  ذهب الرجل 
فا�شتعار فاأ�شًا ثّم  اأتى الجبل ف�شعده وقطع حطبًا ُثّم  جاء به، فباعه بن�شف مدٍّ من دقيق، 
ُثّم  ذهب من الغّد فجاء باأكثر منه فباعه، ولم يزل يعمل و يجمع حّتى ا�شترى فاأ�شًا، ُثّم  
جم��ع حّت��ى ا�شترى بكرين وغالمًا، ُثّم  اأثرى وح�ُشنت حال��ه فجاء النبيَّ P فاأعلمه 
كي��ف ج��اء ي�شاأله وكيف �شمعه يق��ول، فقال P: قلت لك، م��ن �شاألنا اأعطيناه ومن 

ا�شتغنى اأغناه اهلل«))).

-  ع��ن اأبي جعفر Q قال: »لي�ض من نف�ٍض اإّل وق��د فر�ض اهلل لها رزقًا حالًل 
ياأتيه��ا ف��ي عافية وعر�ض لها بالحرام م��ن وجه اآخر فاإْن هي تناول��ت �شيئًا من الحرام 
ها من الحالل اّلذي فر�ض لها وعند اهلل �شواهما ف�شل كثير وهو قوله: {َوا�ْشاأَلُ�ْا اهللَ  قا�شّ

ِلِه}«))). ِمن َف�شْ

قال ر�شول اهلل P: العبادة �شبعون جزءاً اأف�شلها طلب الحالل))).  -

)1)بحار الأنوار، العالمة المجل�سي، ج 100، �س 14. 

)2) م. ن، ج 100، �س 11.

)3) الكافي، ال�سيخ الكليني، ج5، �س 78.
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قيمة العبادة والدعاء :

  الموؤ�شف اأّن الإن�شانّية في ع�شرنا هذا اأهملت اأجواء العبادة والدعاء والمناجاة. فالقيم المادّية 
اأ�شحت النمط الم�شيطر حّتى في مجتمعاتنا الإ�شالمّية. واّلذي ُيدقِّق النظر في �شلوكّيات الكثير 
م��ن النا�ض يجد الطابع الدنيوّي ي�شبغ كالمه��م واأفعالهم وطرائق تفكيرهم. وهذا يعني ن�شيان 

الآخرة ويوم الح�شاب، لأّن الدنيا والآخرة �شّرتان ل تجتمعان كما جاء في الحديث. 

وكلُّ ما نراه في الإن�شانّية من هموم واآلم وم�شائب هو ب�شبب ابتعادها عن الرتباط باهلل عزَّ 
، فالغفلة عنه تعالى هي �شبب كلِّ م�شيبة، وهي تورث طغيان النف�ض وق�شاوة القلب وهّمًا  وجلَّ
عميقًا ل يزول، ولذلك ورد عن اأمير الموؤمنين Q: »من لهج قلبه بحبِّ الدنيا، التاط منها 
بثالث: همٌّ ل يغّبه، وحر�ٌض ل يتركه، واأمٌل ل ُيدركه«))). وجاء عن الإمام الكاظم Q في 
و�شيت��ه له�شام بن الحكم: »يا ه�شام، من اأحبَّ الدنيا ذهب خوف الآخرة من قلبه، وما اأوتي 

عبد علمًا فازداد للدنيا حّبًا، اإّل ازداد من اهلل ُبعداً، وازداد اهلل عليه غ�شبًا«))). 

وهنا تاأتي اأهمّية العبادة والدعاء، حيث اإّن من اأهمِّ وظائفهما اإبقاء العالقة قائمة بين الإن�شان 
م��ن جهة، واهلل ع��زَّ وجلَّ والآخرة من جهة اأخرى، وهذه العالقة ه��ي ال�شامن لأْن ل يتحّول 
الإن�ش��ان اإلى مخلوق طاٍغ، قا�شي القلب. وهذا ما ُي�شير اإليه الحديث الوارد عن مولنا الر�شا 
Q اّلذي ُيبّين فيه عّلة وحكمة العبادة، حيث يقول: »لئاّل يكونوا نا�شين لذكره، ول تاركين 
لأدب��ه، ول لهي��ن عن اأمره ونهيه، اإذا كان فيه �شالحه��م وقوامهم، فلو ُتركوا بغير تعبُّد لطال 

عليهم الأمد فق�شت قلوبهم«))).

)1)  م�ستدرك الو�سائل، الميرزا النوري، ج 12، �س 38.

)2)  م. ن.

)3)  ميزان الحكمة، محّمد الري�سهري، ج 3، �س 1796.
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إستنتاج
- كلُّ ما نراه يف الإن�سانّية من هموم واآلم وم�سائب هو ب�سبب ابتعادها 

، والعبادة هي اأحد مظاهر ارتباط الإن�سان  عن الرتباط باهلل عزَّ وجلَّ

بربِّه.

ل الإن�سان اإىل خملوق  العبادة هي اأحد الأمور اّلتي ت�سمن اأْن ل يتحوَّ  -

ره بعبودّيته له. طاٍغ، قا�سي القلب لأّنها تربطه بربِّه وتذكِّ

كيف أعبد اهلل وأدعوه؟

 من المهمِّ جّداً اأْن تلتفت الن�شان اإلى اأّن اّلذي ُيريده اهلل عزَّ وجلَّ مّنا هو اأْن نعبده كما ُيحبُّ 
هو اأْن ُيعبد، فال ي�شح اأْن نعبده كما يحلو لنا. ومن هنا عندما ُنريد اأْن نوؤّدي اأيَّ عمل عبادي من 
�شالة اأو دعاء اأو غير ذلك يجب اأْن يكون لهذه العبادة م�شتنٌد في القراآن الكريم وحديث اأهل 
البي��ت R. واإّل كان م��ا نقوم به من دون قيمة ولن ُيقبل مّنا. وهن��ا يتبّين لنا اأهمّية المعرفة 
ق له القدرة  والعل��م، فينبغي عل��ى كلِّ واحد مّنا اأْن يتفّقه في دين اهلل عزَّ وجلَّ بالقدر اّلذي ُيحقِّ
على الإتيان بالعبادات على وجه �شحيح. وهذه دعوة للتفّقه في الر�شالة العملّية للمرجع اّلذي 
ُيقلِّ��ده، والرجوع اإلى الُكت��ب الُمعتَبرة اّلتي تحوي م�شتحّبات الأعم��ال والعبادات كمفاتيح 

الجنان مثاًل، حّتى ل يقع في اإ�شكالّية الإتيان باأعمال باطلة وغير �شحيحة.

ث��ّم  اإنَّ الإتيان بالعب��ادات يحتاج اإلى �شرط اآخر مهّم جّداً حّتى يقبلها اهلل عزَّ وجلَّ مّنا، هذا 
ال�شرط له من الأهمّية بحيث اإّن الإن�شان حّتى لو اأفنى عمره في العبادة والجهاد والكفاح فاإّن 
كّل ذلك يذهب هباء منثوراً من دونه. ال�شرط اّلذي نتكلَّم عنه هو الولية لمحّمد واآل محّمد. 
ولذلك قال ر�شول اهلل P: »لو اأنَّ عبداً عبد اهلل األف عام ُثّم  ُذبح كما ُيذبح الكب�ض ُثّم  اأتى اهلل 
بُبغ�شنا اأهل البيت لرّد اهلل عليه عمله«))). وعن اأبي عبد اهلل Q قال: »َعَبَد اهلل حبٌر من اأحبار 
بني اإ�شرائيل حّتى �شار مثل الخالل فاأوحى اهلل عزَّ وجلَّ اإلى نبي زمانه: قل له: وعّزتي وجاللي 
وجبروتي لو اأّنك عبدتني حّتى تذوب كما تذوب الإلية في القدر ما قبلت منك حّتى تاأتيني من 

الباب اّلذي اأمرتك«))).

   والإتي��ان به��ذا ال�شرط ل ُيغني عن الإتي��ان ب�شروط اأخرى مهّم��ة تجتمع تحت قوله 

)1)  بحار الأنوار، العالمة المجل�سي، ج 27، �س 185.

)2)  م. ن، ج 27، �س 176.
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))). فالتقوى والورع هما الحا�شنان الأ�شا�شان والمهّمان 
تعالى: {اإِنََّما يَتََقبَّ����ُل اهللُ ِمَن اْلُمتَِّقيَن}

لقبول العبادات والدعاء. ومن ي�شتكي مثاًل من عدم ا�شتجابة دعائه، قد يكون انتفاء عن�شر 
التق��وى هو ال�شبب الحقيقي وراء ذلك. وفي حديث المعراج اّلذي ُيخاطب اهلل عزَّ وجلَّ 
فيه نبّيه P ما ُي�شير اإلى اأهمّية التقوى والورع في ذلك، فقد ورد فيه: »يا اأحمد، هل تدري 
متى يكون لي العبد عابداً؟ قال: ل يا رّب، قال: اإذا اجتمع فيه �شبع خ�شال: ورعٌ يحجزه عن 
المحارم، و�شمٌت يكّفه عّما ل يعنيه، وخوٌف يزداد كّل يوم من بكائه، وحياٌء ي�شتحي مّني 
في الخالء، واأكُل ما ل ُبدَّ منه، وُيبغ�ُض الدنيا لبغ�شي لها، وُيحبُّ الأخيار لحّبي اإّياهم«))).

- اإّن اهلل عزَّ وجلَّ ُيريدنا اأْن نعبده كما ُيريد هو اأْن ُيعبد.إستنتاج

   - اإّن الولية ملحّمد واآل حمّمد P هو اأحد �سروط قبول العبادة.

    - التقوى والورع حا�سنان اأ�سا�سان لقبول العبادات والدعاء.

ثمرات العبادة والدعاء: 

   اإذا كان ت��رك العب��ادة والدعاء له هذه النتائج الخطيرة والكارثّي��ة على حياة الإن�شان، فاإنَّ 
اللت��زام بهما والمواظبة عليهما له نتائج وثمرات طّيب��ة ومباركة على حياته. ونكتفي في هذا 
العنوان باإي��راد كلمات الر�شول الأكرم P والعترة الطاه��رة R لبيان ذلك، فمن ثمرات 

العبادة:

غ لعبادتي اأمالأ قلبك  - الغنــى والنعمة: ق��ال ر�شول اهلل P: »يقول ربُّكم: يا بن اآدم تفرَّ
غنى واأمالأ يديك رزقًا، يا بن اآدم ل ُتباعد مّني فاأمالأ قلبك فقراً واأمالأ يديك �شغاًل«))).

- النعيم في اآلخرة: الإمام ال�شادق Q : »قال اهلل تبارك وتعالى: يا عبادي ال�شّديقين 
تنّعموا بعبادتي في الدنيا، فاإّنكم تتنّعمون بها في الآخرة«))).

: »من اأهان لي ولّيًا فقد  :  قال ر�شول اهلل P: قال اهلل عزَّ وجلَّ - القرب من اهلل عزَّ وجلَّ
اأر�شد لمحاربتي وما تقّرب اإلّي عبد ب�شيء اأحّب اإلّي مّما افتر�شت عليه واإّنه ليتقّرب اإلّي بالنافلة 
حّتى اأُحّبه، فاإذا اأحببته كنت �شمعه اّلذي ي�شمع به وب�شره اّلذي ُيب�شر به ول�شانه اّلذي ينطق به 

)1)  �سورة المائدة، الآية: 27.

)2)  ميزان الحكمة، محّمد الري�سهري، ج 3، �س 1797.

)3)  م. ن.

)4)  الكافي، ال�سيخ الكليني، ج2، �س 83.
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ويده اّلتي يبط�ض بها، اإْن دعاني اأجبته واإْن �شاألني اأعطيته«))).

- الوصول لمرتبة اإلخالص: فعن اأمير الموؤمنين Q: »الإخال�ض ثمرة العبادة«))).
إستنتاج

- من ثمرات العبادة:

  الغنى والنعمة.

النعيم يف الآخرة.

. القرب من اهلل عزَّ وجلَّ

الو�سول ملرتبة الإخال�س.

)1)  الكافي، ال�سيخ الكليني، ج 2، �س 352.

)2)  ميزان الحكمة، محّمد الري�سهري، ج 3، �س 758.
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:Lعبادة اإلمام علي واإلمام زين العابدين
ع��ن الإم��ام ال�شادقL، ق��ال: واهلل وما اأكل علّي ب��ن اأبي طالب Q من 
الدنيا حرامًا قّط، حّتى م�شى ل�شبيله، وما عر�ض له اأمران )كالهما) هلل ر�شًا اإّل اأخذ 
هم��ا علي��ه في دينه، وما نزلت بر�شول اهلل P نازلة ق��ّط اإّل دعاه ثقة به، )وما  باأ�شدِّ
اأطاق اأح��د) عمل ر�شول اهلل P من هذه الأّمة غيره، واإْن كان ليعمل عمل رجل، 
كان وجهه بين الجنة والنار يرجو ثواب هذه ويخاف عقاب هذه، ولقد اأعتق من ماله 
األف مملوك في طلب وجه اهلل، والنجاة من النار مّما كّد بيديه، ور�شح منه جبينه، واإْن 
كان ليق��وت اأهله بالزيت والخّل والعجوة، وم��ا كان لبا�شه اإّل الكرابي�ض، اإذا ف�شل 
�شيء عن يده دعا بالجلم فقطعه، وما اأ�شبهه من ولده ول اأهل بيته اأحد اأقرب �شبهًا به 
في لبا�شه وفقهه من علّي بن الح�شين Q، ولقد دخل اأبو جعفر Q ابنه عليه 
فاإذا هو قد بلغ من العبادة ما لم يبلغه اأحد، فراآه قد ا�شفّر لونه من ال�شهر، ورم�شت 
عيناه من الب��كاء، ودبرت جبهته، وانخزم اأنفه من ال�شجود، وورمت �شاقاه وقدماه 
م��ن القيام في ال�شالة، وقال اأب��و جعفر Q: فلم اأملك حي��ن راأيته بتلك الحال 
ر فالتف��َت اإلّي بعد هنيهة من دخولي، فقال:  الب��كاء، فبكيت رحمًة له، فاإذا هو ُيفكِّ
 ،Q ي��ا ُبنّي، اأعطن��ي بع�ض تلك ال�شحف اّلت��ي فيها عبادة علّي ب��ن اأبي طالب
فاأعطيته فقراأ فيها �شيئًا ي�شيراً، ُثّم  تركها من يده ت�شّجراً، وقال: من يقوى على عبادة 

.((( Qعلّي بن اأبي طالب

)1)  و�سائل ال�سيعة )اآل البيت(، الحر العاملّي، ج 1، �س 91 – 92.
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مكانة المسجد في اإلسالم:

  اإّن للم�شج��د مكان��ة عظيمة في الإ�شالم، حيث ُيعتبر المكان اّلذي تتوّفر فيه جميع اأ�شباب 
. ولقد كان  بناء ال�شخ�شّية الإ�شالمّية القويمة. وهو مركز اأ�شا�ض لنطالق الدعوة اإلى اهلل عزَّ وجلَّ
ر�ش��ول اهلل P ي��وؤمُّ الم�شلمين فيه، وُيبلِّغهم القراآن واأوام��ر اهلل ونواهيه. وكان اأي�شًا ي�شتعمله 
زه��م وُيعطيهم كلَّ ما  ع فيه، ويجهِّ كنقط��ة لنط��الق المجاهدين، حيث كان ياأمره��م بالتجمُّ
ة الُموَكل��ة اإليهم. والم�شجد كان ول يزال المكان اّلذي  يحتاجون��ه من معلومات حول المهمَّ
ترت��اح فيه النف�ض وترمي عنها جميع همومها. ولذلك، فلُيجرِّب كلُّ مهموم اأو ُمثقل بم�شاغل 
��ة اإذا كانت قد مّرت عليه فت��رة انقطاع عنه،  ، خا�شّ الحي��اة اأْن يذهب اإل��ى بيت اهلل عزَّ وجلَّ

ل لديه فيما لو اأّداها في منزله. ة اأثناء تاأديته لل�شالة ل تتح�شّ �شي�شعر بحالة روحّية خا�شّ

 ومّما ُيوؤ�شف له اأّن ال�شباب في اأّيامنا هذه باتت ُت�شغلهم م�شاغل الحياة الع�شرّية عن الذهاب 
. ولذلك نجد حالة  اإلى الم�شجد، وباتوا ي�شت�شهلون ال�شالة في اأيِّ مكان غير بيت اهلل عزَّ وجلَّ
م��ن الجفاف الروحي منت�شرة في اأو�شاطه��م، وهذه الحالة ُيمكن اأْن تتقلَّ���ض فيما لو اعتادوا 
ر اهلل  ، واّلذي يتذكَّ رة باهلل عزَّ وجلَّ الذهاب اإلى الم�شجد، لأّن الم�شجد  فيه كلُّ العنا�شر المذكِّ
ع��زَّ وجلَّ يعي�ض حالة من اّللذة الروحّية اّلت��ي ل ُيمكن اأْن ُتقاَرن بجميع ملّذات الدنيا المادّية. 
َكاَة َولَْم يَْخ�َض اإلاّ اهللَ  ���َاَة َواآتَى الزَّ يق��ول تعالى: {اإِنََّم���ا يَْعُمُر َم�َشاِجَد اهلِل َمْن اآَمَن ِباهلِل َواْليَْ�ِم الآِخِر َواأََقاَم ال�شَّ

 .(((
ن يَُك�نُ�ْا ِمَن اْلُمْهتَِديَن} َفَع�َشى اأُْولَ�ِئَك اأَ

)1)  �سورة التوبة، الآية: 18.
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إستنتاج

ال�سخ�سّية  بناء  اأ�سباب  جميع  فيه  تتوّفر  اّلذي  املكان  هو  امل�سجد   -

الإ�سالمّية القومية.

.    - امل�سجد هو مركز اأ�سا�س لنطالق الدعوة اإىل اهلل عزَّ وجلَّ

اأثقالها  عنها  وُتلقي  النفو�س  فيه  ترتاح  اّلذي  املكان  هو  امل�سجد   -  

والهموم.

  -  يف امل�سجد ياأن�س املوؤمن بذكر اهلل ويعي�س حالة من اّللذة الروحّية ل 

يجدها يف غريه من الأماكن.

ثمرات الحضور في المسجد:

ن اأخالقه وُي�شلح عالقته بربِّه،  ب نف�شه وُيح�شِّ   ُيعتب��ر الم�شجد خير ُمعين لمن ُيري��د اأْن ُيهذِّ
والم�شج��د يفتح اآفاقًا رحبة لالإن�شان في كثير من المجالت، واإليك بع�ض ثمار المواظبة على 

ح�شور الم�شجد:

: فاأجواء العبادة وال�شالة والدع��اء ُتنبِّه الإن�شان اإلى ربِّه فيما اإذا  1- التذكيــر باهلل عزَّ وجلَّ
كان غافاًل ومنغم�شًا في م�شاغل الدنيا وكثراتها. ومعلوم اأنَّ الغفلة عن اهلل قد توقع الإن�شان 
��ًة � اإذا ا�شتم��ّرت � في الذنوب والمعا�شي، وبالّتال��ي، ُيعتبر الح�شور اإلى الم�شجد  خا�شّ

عاماًل مهّمًا ل�شدِّ هذه الثغرة في حياة الإن�شان.

2- الهدايــة: الم�شجد ي�شمُّ الكثير من عنا�ش��ر الهداية وال�شالح، فاإمام الم�شجد والعلماء 
اّلذي��ن يترّددون اإلى الم�شجد ل�شالة الجماعة هم اأحُد اأهمِّ عنا�شر الهداية، فمن خاللهم 
ُيمك��ن ال�شوؤال عن الأحكام ال�شرعّية، ومن خالله��م ُيمكن �شماع الموعظة والحكمة. 
، حيث ُيمكن  وم��ن العنا�ش��ر المهّمة اأي�شًا الإخوة الموؤمنون اّلذين هداه��م اهلل عزَّ وجلَّ

ا�شتفادة الن�شيحة والم�شورة من اأهل العقل والدراية منهم.

3- التعــرُّف على اإلخوة المؤمنين: فالم�شجد ي�شمُّ في الأغلب ال�شباب والكهول اّلذين 
، فمن اأراد اأخًا في اهلل فليبحث عنه  يواظبون على �شلواتهم وعلى عالقتهم باهلل عزَّ وجلَّ

. في بيوت اهلل عزَّ وجلَّ

4- استجابة الدعاء: من المعروف اأّن هناك بع�ض الآداب اّلتي يلزم مراعاتها حّتى ُي�شتجاب 
دعاوؤن��ا، منها م��ا له عالقة بمكان الدع��اء، وكون الم�شجد بيت اهلل ع��زَّ وجلَّ فهذا من 

موجبات ا�شتجابة الدعاء.
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وُيمك��ن تلخي�ض جميع ما مّر وزيادة من خ��الل رواية عن الإمام الح�شين Q قال: قال 
ر�ش��ول اهلل P: »م��ن اأدمن اإلى الم�شج��د اأ�شاب الخ�شال الثمانية:  اآي��ة محكمة، اأو فري�شة 
م�شتعمل��ة، اأو �شّن��ة قائمة، اأو علم ُم�شتطَرف، اأو اأخ م�شتف��اد، اأو كلمة تدّله على هدى اأو ترّده 
ع��ن ردى، وترك الذنب خ�شي��ة اأو حياء«))). وفي رواية اأخرى عن ر�شول اهلل P: »ل يرجع 
�شاحب الم�شجد باأقّل من اإحدى ثالث: اإّما دعاء يدعو به ُيدخله اهلل به الجنة، واإّما دعاء يدعو به 

.(((» لي�شرف اهلل به عنه بالء الدنيا، واإّما اأخ ي�شتفيده في اهلل عزَّ وجلَّ

إستنتاج
- من ثمرات احل�سور اإىل امل�سجد:

. التذكري باهلل عزَّ وجلَّ

الهداية.

التعّرف على الإخوة املوؤمنني.

ا�ستجابة الدعاء.

آداب الحضور في المسجد: 

، وحريٌّ بمن يق�شد بيته تعالى اأْن يتاأّدب بجملة من الآداب  الم�شج��د هو بيت اهلل عزَّ وجلَّ
وُيحاف��ظ عليه��ا ويتم�ّشك بها، اإّن اأحدنا عندما يق�شد منزل اإن�شان محترم وعزيز على قلبه تراه 
يلب���ض ثيابًا مرّتب��ة ويتعّطر ويتاأّدب عند لقائه ف��ي كالمه واأفعاله، فكيف بن��ا ونحن نتوّجه اإلى 
بي��ت ربِّ الأرباب وخالق الأر�ض وال�شماء. فيجب اأْن نتوّجه اإليه تعالى بقلب خا�شع واأع�شاء 
�شاكنة مترقِّبة للوقوف بين يديه تعالى في ال�شالة. ومن جملة الآداب اّلتي حثَّت عليها ال�شريعة 

�شة: المقدَّ

الم�شي اإلى الم�شجد لما في ذلك من ثواب جزيل، فقد قال ر�شول اهلل P: »من م�شى   -(
اإل��ى م�شج��د يطلب فيه الجماعة كان له ب��كلِّ خطوة �شبعون األف ح�شن��ة، وُيرفع له من 
الدرجات مثل ذلك، واإْن مات وهو على ذلك وّكل اهلل به �شبعين األف ملك يعودونه في 
قبره، ويوؤن�شونه في وحدته، وي�شتغفرون له حّتى ُيبعث«))). وينبغي لمن يم�شي اإلى بيت 
ل في  اهلل عزَّ وجلَّ اأْن يق�شده ويدخله بكلِّ وقار واأْن تكون م�شيته ممزوجة بالتفّكر والتاأمُّ

)1) بحار الأنوار، العالمة المجل�سي، ج81، �س 3.

)2) و�سائل ال�سيعة، الحر العاملي، ج5، �س 193.

)3) الأمالي، ال�سيخ ال�سدوق، �س 518.
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حال��ه وماآل عالقته بربِّ��ه وكيفّية تمتينها. قال اأمير الموؤمني��ن Q: »ومن اأراد دخول 
الم�شجد فليدخل على �شكون ووقار فاإّن الم�شاجد بيوت اهلل واأحّب البقاع اإليه، واأحّبهم 

.» اإلى اهلل عزَّ وجلَّ

جل الُيمنى عند الدخ��ول والُي�شرى عند الخروج، فق��د ورد عن اأهل البيت  تقدي��م الرِّ  -(
R: »الف�ش��ل في دخول الم�شجد اأْن تبداأ بِرجلك الُيمن��ى اإذا دخلت وبالي�شرى اإذا 

خرجت«))).

ال�شتع��اذة وال�شالة عل��ى محّمد P  واآل محّمد R: ق��ال ر�شول اهلل P: »اإذا   -(
دخ��ل العبد الم�شجد فق��ال:  اأعوذ باهلل من ال�شيط��ان الرجيم، قال ال�شيط��ان: اإّنه ك�شر 
ظه��ري، وكتب اهلل له بها عبادة �شنة، واإذا خرج من الم�شجد يقول مثل ذلك، كتب اهلل 
 Q ل��ه بكلِّ �شع��رة على بدنه مائة ح�شنة، ورفع له مائة درج��ة«))). وعن اأبي عبد اهلل

قال: »اإذ دخلت الم�شجد ف�شلِّ على النبّي P واإذا خرجت فافعل ذلك«))).

ئًا قبل دخوله اإلى الم�شجد، فقد قال ر�شول  اأْن يك��ون على طهارة، اأي اأْن يكون متو�شِّ  -(
اهلل P: »ل تدخل الم�شجد ال بالطهارة...«))).

إستنتاج
- من اآداب الذهاب اإىل امل�سجد:

  - امل�سي اإليه. 

  - تقدمي الرجل الُيمنى عند الدخول والُي�سرى عند اخلروج.

  - ال�ستعاذة وال�سالة على حمّمد واآل حمّمد عند الدخول.

- الكون على طهارة.

)1) الكافي، ال�سيخ الكليني، ج 3، �س 308 – 309.

)2) بحار الأنوار، العالمة المجل�سي، ج 81، �س 26.

)3) الكافي، ال�سيخ الكليني، ج 3، �س 309.

)4) جامع اأحاديث ال�سيعة، ال�سيد البروجردي، ج 4، �س 445.
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ترك الصالة في المسجد:
 P ذكر �شاحب م�شتدرك الو�شائل: اأنَّ ثعلبة بن حاطب الأن�شاري اأتى ر�شول اهلل
فقال:  يا ر�شول اهلل، ادع اهلل اأْن يرزقني ماًل، فقال الر�شول P: ... يا ثعلبة، اإذهب 
واقنع بما عندك، فاإّن ال�شاكر اأح�شن مّمن له مال كثير ل ي�شكره،  فذهب ورجع بعد اأّيام 
وقال:  يا ر�شول اهلل، ادع اهلل تعالى اأْن ُيعطيني ماًل، فقال الر�شول P: األي�ض لك بي 
ة،  فذهب  اأ�ش��وة! فاإّني بعّزة عر���ض اهلل، لو �شئت ل�شارت جبال الأر�ض لي ذهبًا وف�شّ
ُث��ّم  رج��ع فقال:  يا ر�ش��ول اهلل، �شل اهلل تعالى اأْن ُيعطيني م��اًل، فاإّني اأوؤّدي حّق اهلل، 
واأوؤّدي حقوق��ًا، واأ�ش��ل به الرحم، فقال الر�شول P:   الّلهم اأعط ثعلبة ماًل.  وكان 
لثعلبة غنيمات، فبارك اهلل فيها حّتى تتزايد كما تزايد النمل، فلّما كثر ماله كان يتعاهده 
بنف�شه، وكان قبله ُي�شّلي ال�شلوات الخم�ض في الم�شجد، مع الر�شول P، فبنى مكانًا 
خارج المدينة لأغنامه، ف�شار ُي�شّلي الظهر والع�شر مع الر�شول P، و�شالة ال�شبح 
والمغ��رب والع�شاء في ذلك المكان، ُثّم  زادت الأغنام فخرج اإلى دار كبير بعيد عن 
المدينة، فبنى مكانًا فذهب منه ال�شلوات الخم�ض، وال�شالة في الم�شجد، والجماعة، 
والقتداء بالر�شول P، وكان ياأتي الم�شجد يوم الجمعة ل�شالة الجمعة، فلّما كثر ماله 

ذهب منه �شالة الجمعة، فكان ي�شاأل عن اأحوال المدينة مّمن يمرُّ عليه...))).

)1) م�ستدرك الو�سائل، الميرزا النوري، ج 13، �س 256 – 257.
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لماذا أحافظ على النظام؟

اإذا تاأّملن��ا في الموجودات من حولن��ا نجدها تخ�شع 
لنظ��ام خا�ضٍّ ل تحيد عنه، بحي��ث اإّنها من خالل التتابع 
المنتظ��م والدائم لحركته��ا ت�شل اإلى هدفه��ا وُمبتغاها، 
فال�شم���ض مثاًل ُت�شرق كلَّ يوم من خ��الل دوران الأر�ض 

حولها بانتظام، ولو اأخّل هذان الُجرمان بحركتهما لنتهت الحياة وتعّطلت على وجه الأر�ض. 
الكائن��ات الحّية اأي�شًا تعي�ض �شمن ن�شق منتظم ل اإخالل فيه، فالنحل مثاًل، تقوم العامالت فيه 
بانتظ��ام ودّق��ة بجمع الرحيق من الأزهار على مدار الأيام، وت�شع��ه في خاليا م�شّد�شة �شنعتها 
ب�ش��كل ُيثي��ر الده�شة. اأّم��ا النمل فهو ل يملُّ م��ن ال�شير في خطوط ُمنتِظم��ة وهادفة بحثًا عن 

الغذاء، وهو يخزنه لُيحافظ على ُمجتمعه عند حلول ف�شل ال�شتاء. 

وكذل��ك المجتمع الإن�شاني، تجده ينتظم في جماعات ت�ش��ع لنف�شها مجموعة من القوانين 
اّلت��ي تحكمه��ا وترّتب لها حياته��ا. والإن�شان ي�شير عل��ى هذا المنوال مذ خلق��ه اهلل على هذه 

الأر�ض. 

ف��اإذاً، ي�شتحي��ل لعالم الوجود، وم��ن �شمنه المجتم��ع الإن�شاني اأْن يعي�ض بعي��داً عن النظام 
والقان��ون، واإّل لأ�شابه النهيار والفناء. ولذلك كّلما ا�شتطاع اأيُّ مجتمع اأْن يقترب من النظام 
وتطبي��ق القواني��ن اأكثر، كّلم��ا كان اأقرب من تحقي��ق الإنجازات والنجاح��ات على مختلف 
ثنا - عن �شع��وب ودول �شّنت القوانين ف��ي ح�شارتها، وطّبقت النظام  ال�شع��د، والتاريخ ُيحدِّ
الع��ام، فعا�شت بنعيم وراحة، ولم ي�شتطع اأعداوؤه��ا النت�شار عليها، لعدم قدرتهم على اختراق 
الج��دار المتين للقّوة النابعة من تطبيق النظام والقانون. فعلى �شبيل المثال، اّلذي ُيراقب حركة 
الر�شول الأكرم P منذ اأَمره اهلل عزَّ وجلَّ اأْن ُيبلِّغ ر�شالته، اإلى حين النت�شار الكبير على الوثنّية 

قال �لإمام علّي Q يف و�سّيته 

للح�سن و�حل�سني L: »�أو�سيكما 

وجميع ولدي و�أهلي ومن بلغه كتابي، 

بتق�ى �هلل ونظم �أمركم«.
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وفت��ح مّكة وتحطيم الأ�شنام، نجده P كان يم�شي �شمن نظام وتخطيط هما اّللذان اأو�شاله 
اإل��ى هذه النتيجة. ومن ُيراقب المعارك اّلت��ي خا�شها يجد اأّن تنظيم الجي�ض وتوزيع مهامه كانا 
عامل��ّي الن�شر المبين. وعليه، ل ُيمكن تحقيق الظفر والنجاح م��ن دون اللتزام بالقانون، لقد 
�شاء اهلل عزَّ وجلَّ اأْن يخلق هذا الكون بما فيه قائمًا على النظام. ومن ل ُيريد تطبيق النظام، فاإّنما 

هو ي�شير باتجاه معاك�ض لطبيعة تكوين العالم. و�شي�شل في النهاية اإلى نتيجة مخّيبة.

م عالقات النا�ض فيما  بن��اًء على ما تقّدم، اإّن وطننا فيه العديد من القوانين والأنظمة اّلتي ُتنظِّ
�شاتهم والأماكن اّلتي  بينهم وُتحافظ على حقوقهم على اختالف انتماءاتهم ووظائفهم وتخ�شّ
يقطنون فيها. فكلُّ فرد في هذا الوطن م�شمول لمجموعة من القوانين اّلتي تحمي حقوقه، هذا 
من جهة، ومن جهة اأخرى هناك مجموعة من القوانين اّلتي يجب اأْن يوؤّديها الفرد حّتى ُتحفظ 
من خاللها حقوق غيره. وكّل من ُيخّل بالقانون عليه اأْن يعلم اأّنه ُيلحق ال�شرر بغيره ف�شاًل عن 
نف�شه في نهاية المطاف، لأّن كّل مجتمع هو عبارة عن بنية مّت�شلة، واأّي اإخالل بجزء من هذه 

البنية، �شينقل الخلل اإلى باقي اأجزائها.

إستنتاج
- نظام الوجود قائم على النظام، وكّل مكّوناته وحمتوياته ل تخرج عن 

هذا الأمر اأي�ساً.

   - املجتمع الب�سري هو جزء من هذا النظام، وهو يحتاج اإىل النظام.

  - على النا�س احرتام قوانني البالد اّلتي يقطنونها، واإّل حّلت الفو�سى، 

واأ�ساب ال�سرر جميع النا�س دون ا�ستثناء.

مكّونات النظام العام :

تلّخ�ض لدينا اأّن النظام العام ن�شتطيع من خالله حماية 
حق��وق المجتم��ع، فكلُّ اإن�ش��ان ل ُيج��اوز فعله حدود 
الإ�شرار بعاّمة المجتمع فقانون النظام العام ل يطاله. نعم 
قد تطال��ه قوانين اأخرى لها عالق��ة بالمخالفات الفردّية. 
ولك��ّن ال��كالم هنا عن المخالفات اّلت��ي ل ينح�شر مدى اإ�شرارها بالفرد فق��ط بل يتعّداه اإلى 
باق��ي اأفراد المجتمع. ه��ذا النوع من المخالفات حّرم��ه الإ�شالم ب�شكٍل قاط��ع، لأّن فيه تعدٍّ 
عل��ى الحقوق العاّم��ة اّلتي هي ملك جميع النا�ض. فاّلذي ل ُيراع��ي قوانين المرور والطرقات 
عل��ى �شبيل المثال، هذا ُيخالف النظم العام، وي�شتحّق اأْن ُتطبق عليه القوانين الجزائّية المتعّلقة 

قال �لإمام علّي Q- يف �سفة 

�لق��ر�آن : »�أل �إّن في��ه عل��م ما ياأتي، 

و�حلدي��ث عن �ملا�سي، ودو�ء د�ئكم، 

ونظم ما بينكم«.
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�ض حياة الآخرين للخطر. واّلذي ي�شرق اّلتيار الكهربائي،  بذلك، لأّنه بتجاوزاته المرورّية ُيعرِّ
ي�شتحّق اأن ُتطّبق عليه القوانين المتعلِّقة بذلك، لأّن انت�شار �شرقة اّلتيار الكهربائي �شيعود �شرره 
ف��ي نهاي��ة المطاف اإلى باقي المواطنين، اّلذين �شُيحرمون منه بع��د ذلك. واّلذي ي�شرق المياه 
وياأخذ فوق الحّق اّلذي ي�شتحّقه اإّنما يتعّدى على حّق غيره بهذه المياه، والّذي يرمي النفايات 
والأو�شاخ على الطرقات وُيلّطخ الأ�شوار بالكتابات غير الالئقة والعبثّية، فهو يتعّدى بعمله هذا 
على النظام العام، حيث اإّنه يحرم المدينة اّلتي هي ُملك لعاّمة النا�ض من المنظر الجمالي الالئق 
بها. واّلذي يعبث بمحتويات الطرقات والأبنية المر�شودة للخدمة العاّمة، هذا اإّنما يمنع عاّمة 
النا���ض من ال�شتف��ادة من هذه الخدم��ات وبالتالي يتعّدى على حقوقهم. وه��ذا العمل ُمحّرم 
�شرع��ًا، واهلل ع��زَّ وجلَّ �شي�شاأله يوم القيامة عن تعّر�شه لحق��وق النا�ض وظلمه لهم باإتالفه لهذه 
الحقوق. وهذا النوع من الإخالل بالنظام مرفو�ض حّتى في الدول اّلتي ل ُتدين بالإ�شالم. لأّن 
ه��ذه الدول تحوي اأفراداً ي�شتفيدون من ه��ذه الأنظمة والخدمات، والتعّدي عليها فيه اإ�شرار 

لهم. وهو محّرم اأي�شًا.

إستنتاج
على  تعدٍّ  فيه  لأّن  �سرعّية.  خمالفة  ُيعترب  القوانني  تطبيق  عدم   -

حقوق النا�س.

   - الإ�سالم حري�س على حقوق النا�س واأمالكهم مهما كانت انتماءاتهم 

املذهبّية. فكما ل يحّق �سرقة بيت غري امل�سلم، كذلك ل يحّل �سرقته 

من خالل التعّدي على احلقوق العامة.
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في رحاب اإلمام الخمينيّ }
ُيترجم الإم��ام الخمينّي } احترامه للنا�ض ورعاية م�شاعره��م باأفعاله وت�شّرفاته 
الحكيم��ة دائمًا. فعندما كان الإمام في باري�ض، نزل في اإحدى مناطقها في منزل اأحد 
الجامعّيي��ن اأّوًل، وكان البيت في الطبقة الرابعة، ولكثرة الذهاب والإياب اإليه، وعدم 
راحة الجيران ب�شبب ذلك، قّرر الإمام اأخذ مكان ل ُيزعج فيه اأحداً، فكان بيت نوفل 

لو�شاتو.

وف��ي باري�ض، وفي ليلة ميالد ال�شّيد الم�شيح Q، وّزع على جيرانه الم�شيحّيين 
هدايا موؤّلفة من بع�ض الحلويات الإيرانّية والمك�ّشرات اإ�شافة اإلى باقة ورٍد لكّل بيت.

وف��ي نوفل لو�شاتو ُيمنع ذبح الحيوانات خارج الم�شلخ ح�شب القانون، وفي اأحد 
الأّيام ذبحوا في مكان �شكن الإمام خروفًا.. ومع اأّن الإمام كان في ديار الكفر، قال: 

لأّن ذلك مخالف لقانون الحكومة، فلن اآكل من هذا اللحم.

ف��اإّن الإمام واإْن كان في منطقة غير م�شلمة، ولكّنه كان ُيظهر فيها اأخالق الإ�شالم، 
واحت��رام الر�شال��ة المحّمدّية لالإن�ش��ان، كيف وهو المتعّلم من نب��ع الطهارة ل يكون 

كذلك!

كانوا م�شيحّيي��ن، ولكّنه رف�ض اإزعاجهم في �شكنه، ب�شبب ت��رّدد الزائرين اإليه. لم 
يكونوا م�شلمي��ن. ولكّنه �شاركهم وبارك لهم عيدهم بمي��الد ر�شول ما قبل الإ�شالم. 

فبعث اإليهم بهدايا كعالمة م�شاركة في هذا العيد.
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معنى والية الفقيه:

ل ُبدَّ اأّن اأغلبنا قد �شمع بم�شطلح ولية الفقيه، ولكّن القليل مّنا يعرف معناه على وجه الدّقة. 
م مقّدمة مهّمة ُتمّهد لنا الو�شول اإلى معنى هذا الم�شطلح واأهمّيته:  وقبل بيان معناه �شُنقدِّ

اإّن اأيَّ مجتم��ع ف��ي هذا العالم ل ُيمكنه اأْن ي�شتغني عن قائ��د اأو رئي�ض اأو زعيم ُيدير �شوؤونه 
عبر اإعم��ال وتفعيل مجموعة من القوانين اّلتي تطال �ش��وؤون الإن�شان الحياتّية على اختالفها. 
وفي اأغلب الدول تجد اأّن هناك بع�ض الأجهزة ُتعاون الرئي�ض اأو القائد في تنفيذ هذه القوانين، 
كالجهاز الق�شائي والع�شكري وجهاز ال�شرطة وغيرها. ومن الوا�شح اأّن المجتمع الب�شري لم 
ي�شتغن عن القائد وعن القوانين منذ وجوده على هذه الأر�ض، لأّن البديل عن هذين الأمرين هو 

الفو�شى وهالك المجتمع. 

وقد تعّددت اأنواع القوانين اّلتي حكمت الب�شرّية عبر التاريخ. وما نعتقده نحن اأّن القانون اّلذي 
ينبغ��ي اأْن يحكمنا هو القانون الإ�شالم��ي، وبالتالي، الجهاز اّلذي يجب اأْن يتولّى هذه المهّمة 
هو جه��از اإ�شالمي، وهو ما ُيطلق علي��ه بالحكومة الإ�شالمية، وبالتال��ي، الحكومة الإ�شالمية 
تعني اأّن اّلذي يجب اأْن يحكم المجتمع هو الإ�شالم وهو د�شتور اهلل عزَّ وجلَّ اإلى جميع الب�شر. 
واإذا اأردن��ا لالإ�شالم اأْن يحكم واأْن ُتفّعل قوانينه فيج��ب اأْن يكون الأمين على تطبيقه فقيه على 

دراية كاملة باأحكامه وتفريعاته. 

وع��دم ت�شّدي الفقي��ه لتطبيق الإ�شالم معناه وقوع اأخطاء كثيرة ف��ي فهم الت�شريع الإ�شالمي 
وكيفّي��ة تطبيقه. هذا الفقيه اّل��ذي يت�شّدى لهذه المهّمة الح�ّشا�ش��ة والخطيرة يكون ولّيًا على 
الم�شلمي��ن، اأي اأّن ال�شلطة والقيادة والإدارة تكون موكلة اإلي��ه. وهذا هو معنى ولية  الفقيه. 
فولي��ة الفقيه تعني اأّن اّلذي يج��ب اأْن يحكم المجتمع من خالل تفعيل ال�شريعة الإ�شالمية هو 

الفقيه ل غيره، لعدم �شالحّية غير الفقيه لهذه المهّمة. 
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ُث��ّم  اإّن هذا الفقيه اّلذي يكون في موقع الولي��ة على الم�شلمين، يجب اأْن تتوّفر فيه �شروط 
اأخرى كال�شجاعة والحكمة وح�شن التدبير والعدالة والمعرفة باأحوال الزمان وال�شوؤون ال�شيا�شّية 

اّلتي تحكم العالم.

إستنتاج

هو  املجتمع  يحكم  اأْن  يجب  اّلذي  اأّن  تعني  الإ�سالمّية  احلكومة   -

الإ�سالم وهو د�ستور اهلل عزَّ وجلَّ اإىل جميع الب�سر.

   - اإذا اأردنا لالإ�سالم اأْن يحكم واأْن ُتفّعل قوانينه فيجب اأْن يكون الأمني 

على تطبيقه فقيه على دراية كاملة باأحكامه وتفريعاته.

   - عدم ت�سّدي الفقيه لتطبيق الإ�سالم معناه وقوع اأخطاء كثرية يف فهم 

الت�سريع الإ�سالمي وكيفّية تطبيقه.

   - ولية الفقيه تعني اأّن اّلذي يجب اأْن يحكم املجتمع من خالل تفعيل 

الفقيه  لعدم �سالحّية غري  الفقيه ل غريه،  الإ�سالمية هو  ال�سريعة 

لهذه املهّمة.

  

ما هو الدليل على والية الفقيه؟

بعدما تبّين اأّن اّلذي يجب اأْن يكون حاكمًا علينا هو الإ�شالم ل غير، لأّنه هو الد�شتور اّلذي 
ًة واأّن اهلل عزَّ وجلَّ قد جعل ر�شالة الإ�شالم  نعتقد ب�شالحّيته لتنظيم �شوؤون المجتمع والنا�ض، خا�شّ

هي الر�شالة الخاتمة والخالدة اّلتي يجب اأْن تلتزم بها الب�شرّية اإلى قيام ال�شاعة.

اأّيام حياة الر�ش��ول الأكرم P كان هو الحاكم للمجتمع الإ�شالمّي، وقد طّبق P اأحكام 
 ،Q اهلل ع��زَّ وجلَّ اإلى اأْن ا�شطفاه اهلل اإليه، فانتقلت ه��ذه المهّمة اإلى و�شّيه اأمير الموؤمنين
والأئّمة من بعده، اإلى الإمام الثاني ع�شر | اّلذي غاب غيبة كبرى ما زالت م�شتمّرة حّتى يومنا 
، وبالّتالي، متى ما  ه��ذا. وبغياب الإم��ام المنتظر |، ل ي�شّح اأْن تتعّطل اأحكام اهلل ع��زَّ وجلَّ

كان هناك فر�شة لتطبيقها وتفعيلها فيجب ذلك. 

ولذلك، مهّمة قيادة المجتم��ع الإ�شالمي وتطبيق الت�شريع الإ�شالمي تنتقل في مرحلة الغيبة 
الكب��رى اإلى الفقيه الق��ادر على القيام بهكذا مهّمة، وهذا الفقيه يك��ون في موقع نائب الإمام 
الحّج��ة المنتظر |، و�شبب كون��ه نائبًا له، لأّنه في غيبته | هو المت�ش��ّدي لتطبيق الت�شريع 
الإ�شالم��ي وقيادة الحكومة الإ�شالمية، وفي حال ظهوره | فاإّنه ين�شوي تحت لوائه ويكون 

الحاكم الحقيقي لالأّمة الإ�شالمية هو المهدّي المنتظر |. 
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وبم��ا اأّن ولية الفقيه هي امتداد لولية الإمام المع�شوم Q فيجب طاعته. وفي مخالفته 
مف�شدة كبيرة. وقد حّثت مجموعة من الأحاديث على الرجوع اإلى الفقيه والحتكام اإليه، وعدم 
ج��واز الحتكام اإلى ولة الج��ور والف�ّشاق، نذكر منها مقبولة عمر ب��ن حنظلة، فعن داود بن 
الح�شين، عن عمرو بن حنظلة، قال: �شاألت اأبا عبد اهلل Q عن رجلين من اأ�شحابنا بينهما 
منازعة في َدْين اأو ميراث، فتحاكما اإلى ال�شلطان اأو اإلى الق�شاة؛ اأيحلُّ ذلك؟ فقال: من تحاكم 
اإليه��م ف��ي حقٍّ اأو باطل فاإّنما تحاكم اإلى الطاغوت، وما ُيحكم ل��ه فاإّنما ُياأخذ �ُشحتًا واإْن كان 
ن  حّق��ًا ثابت��ًا له، لأّنه اأخذه بحكم الطاغوت وقد اأمر اهلل اأْن ُيكفر ب��ه، قال اهلل تعالى: {يُِريُدوَن �أَ
ن يَْكُفُروْا ِبِه}. قلت: فكي��ف ي�شنعان؟ قال: »ينظران )اإلى) َمن  ِمُروْا اأَ اُغ�ِت َوَقْد اأُ يَتََحاَكُم����ْا اإِلَ���ى الطَّ

كان منكم مّمن قد روى حديثنا ونظر في حاللنا وحرامنا وعرف اأحكامنا، فلير�شوا به حكمًا 
فاإّني قد جعلته عليكم حاكمًا، فاإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فاإّنما ا�شتخّف بحكم اهلل، وعلينا 

رّد، والراّد علينا كالراّد على اهلل، وهو على حدِّ ال�شرك باهلل«))).

إستنتاج
ول  �سارية  تبقى  وجلَّ  عزَّ  اهلل  اأحكام   | املنتظر  الإمام  بغياب   -

تتعّطل.

   - مهّمة قيادة املجتمع الإ�سالمي وتطبيق الت�سريع الإ�سالمي تنتقل يف 

مرحلة الغيبة الكربى اإىل الفقيه القادر على القيام بهكذا مهّمة.

ما هي ثمرة الحياة تحت ظلِّ حكومة إسالمّية؟

اإّن الثم��رات اّلتي ُيمك��ن اأْن يح�شل عليها الإن�شان فيما لو عا�ض تحت ظلِّ حكومة اإ�شالمّية 
ن�شتطي��ع اأْن ن�شتك�شفه��ا من خ��الل اطالعنا على اأه��داف وبرنامج ه��ذه الحكومة. فبرنامج 
الحكومة الإ�شالمّية برنامج م�شتمّد من ر�شالة الإ�شالم ال�شامية والراقية. ومن المعلوم اأّن اهلل عزَّ 

وجلَّ جعل في الإ�شالم كلَّ ما فيه خير وم�شلحة لبني الب�شر. 

ومن اأهمِّ اأهداف ر�ض�لة االإ�ضالم في المجتمع:

1- تحقيــق العدالة: فال يوج��د دين كالإ�شالم وق��ف بتعاليمه واأحكام��ه بوجه الظالمين 
والجائري��ن ليرف��ع الظل��م ع��ن المجتمع وُيرج��ع لكلِّ ذي ح��قٍّ حّقه. يق��ول تعالى: {

.(((
لََقْداأَْر�َشْلنَاُر�ُشَلنَا ِباْلبَيِّنَاِت َواأَنَزْلنَا َمَعُهُم اْلِكتَاَب َواْلِميَزاَن ِليَُق�َم النَّا�ُض ِباْلِق�ْشِط}

)1) الكافي، ال�سيخ الكليني، ج 1، �س 67.

)2) �سورة الحديد، الآية: 25.
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2- تعليم الناس وتربيتهم: وهو ُيعتبر هدفًا جلياًل ومقّد�شًا، فالإ�شالم جاء لي�شنع مجتمعًا 
متن��ّوراً بن��ور العل��م، ومترّقيًا على �شعي��د القيم والأخ��الق. واّلذي يّطل��ع على التراث 
الإ�شالم��ي يجد فيه التاأكي��د ال�شديد على محارب��ة الجهل والتبعّية العمي��اء، ويجد اأي�شًا 
ل واّتباع البرهان والبّينة. والإ�شالم يعتبر العلم بمفرده ل يكفي،  الحّث على التعلُّم والتعقُّ
فيجب اأْن يواكبه تكامل اأخالقّي حّتى ي�شمن اأْن ل ي�شتعمل الإن�شان القدرات اّلتي منحه 

اهلل اإّياها في ال�شّر والتعّدي على النا�ض.

3- تحرير اإلنسان من العبوديـّة المزيـّفة: فالإ�شالم جاء لينبذ كلَّ اأ�شكال العبودّية الباطلة 
اّلتي ل تجلب للب�شر �شوى الذلِّ والهوان، وجاء ليثبت العبودية الحّقة هلل عزَّ وجلَّ خالق 
كلِّ �ش��يء. ففي ظلِّ العبودّية هلل وحده ي�ش��ل الإن�شان اإلى خير الدنيا والآخرة وينعتق من 
�ُش�َل النبياّ الأُمِّيَّ  عبودّي��ة النف�ض وال�شيطان ومل��ّذات الدنيا، يقول تعالى: {الاّذيَن يَتَِّبُع����َن الرَّ
الاّ���ذي يَِجُدونَُه َمْكتُ�بًا ِعنَدُهْم ِفي التَّْ�َراِة َوالإِْنِجيِل يَاأُْمُرُهم ِباْلَمْع���ُروِف َويَْنَهاُهْم َعِن اْلُمنَكِر َويُِحلُّ لَُهُم 

ُروُه  َرُهْم َوالأَْغَاَل الاّتي َكانَْت َعَلْيِهْم َفالاّذيَن اآَمنُ�ْا ِبِه َوَعزَّ ُع َعْنُهْم اإِ�شْ ُم َعَلْيِهُم اْلَخبَاآِئَث َويَ�شَ يِّبَاِت َويَُحرِّ الطَّ

.(((
ُروُه َواتَّبَُع�ْا النُّ�َر الاّذي اأُنِزَل َمَعُه اأُْولَ�ِئَك ُهُم اْلُمْفِلُح�َن} َونَ�شَ

إستنتاج
- من ثمرات احلياة حتت ظلِّ حكومة اإ�سالمّية:

- حتقيق العدالة.

- تعليم النا�س وتربيتهم.

- حترير الإن�سان من العبودّية املزّيفة.

)1) �سورة الأعراف، الآية: 157.
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:Q النموذج األكمل لقيادة المجتمع:  يقول أمير المؤمنين
�شها بالتقوى لتاأتي اآمنة يوم الخوف الأكبر وتثبت على جوانب  »اإّنما هي نف�شي اأروِّ
المزلق. ولو �شئت لهتديت الطريق اإلى م�شّفى هذا الع�شل ولباب هذا القمح ون�شائج 
ه��ذا القّز ولكن هيه��ات اأْن يغلبني هواي ويقودني ج�شعي اإل��ى تخّير الأطعمة ولعّل 
بالحج��از اأو باليمامة من ل طمع له في القر�ض ول عهد له بال�شبع، اأو اأْن اأبيت مبطانًا 
وحولي بطون غرثى واأكباد حّرى! اأو اأْن اأكون كما قال القائل: وح�شبك داء اأن تبيت 
، اأاأقنع من نف�شي باأْن ُيقال )لي): اأمير الموؤمنين ول  ببطنة، وحولك اأكباد تحنُّ اإلى القدِّ
اأ�شاركه��م في مكاره الدهر اأو اأكون اأ�شوة لهم في ج�شوبة العي�ض فما ُخلقت لي�شغلني 
اأكل الطّيب��ات كالبهيمة المربوطة هّمها علفه��ا اأو المر�شلة �شغلها تقّممها تكتر�ض من 
اأعالفه��ا وتله��و عما ُيراد به��ا اأو اأُترك �ش��دى اأو اأُهمل عابثًا اأو اأجّر حب��ل ال�شاللة اأو 

اعت�شف طريق المتاهة«))).

)1) بحار الأنوار، العالمة المجل�سي، ج 33، �س 474 – 475.
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اأن يتعّرف الطالب اإلى و�سائل الإعالم الحديثة.. 1
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�سوابط ال�ستفادة من و�سائل الإعالم احلديثة
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ما المقصود من وسائل اإلعالم؟

ي بحيث يقوم  ل ومتلقِّ و�شائ��ل الإعالم هي الو�شائط اّلتي يتمُّ من خاللها الّت�ش��ال بين مر�شِ
ي هو ا�شتقبال هذه  ه من اأفكار ومعلومات وبرامج، ويكون دور المتلقِّ المر�ِش��ل باإر�شال ما ُيعدُّ

الأفكار والتفاعل معها بح�شب نوعّيتها والقيمة الثقافّية اّلتي تحملها. 

مث��اًل التلفاز هو و�شيلة من و�شائل الإع��الم، حيث يقوم القّيمون على برامجه باإعداد المواّد 
الفكرّي��ة والثقافّية على اختالفها وبّثها عب��ر الأثير لت�شل للم�شاِهد في منزله ويتلّقاها عبر �شا�شة 
التلفاز. والتلفاز لي�ض هو و�شيلة الإعالم الوحيدة المنت�شرة في ع�شرنا، حيث يوجد و�شائل اأخرى 
ها الإنترنت. اأما الو�شائل الأقدم من التلفاز والإنترنت فهي  لو�شول المواّد الثقافّية اإلينا ومن اأهمِّ
الرادي��و، ال�شحيفة، المجّلة، والكتاب.. ولكّن التلف��از والإنترنت هما الو�شيلتان الأكثر تاأثيراً 

وانت�شاراً وا�شتحواذاً على عقول النا�ض، خ�شو�شًا ال�شباب منهم. 

هات��ان الو�شيلتان لي�شتا بريئتين من الّتهم، حي��ث ُيرِجع الكثير من الباحثين �شبب العديد من 
الم�ش��اكل الجتماعّية اّلتي ُنواجهه��ا اإليهما. نعم هاتان الو�شيلت��ان كغيرهما من الو�شائل اّلتي 

ُيمكن ا�شتخدامها في المناحي الإيجابّية كما ال�شلبّية. 

من هذا المنطلق خرجت بع�ض الأ�شوات اّلتي تدعو اإلى بثِّ الوعي والقيام بعملّية اإر�شاد 
لل�شب��اب والنا�شئة وتوجيههما اإلى المناحي الإيجابّية الكامنة في الإنترنت والتلفاز، لُي�شبحا 
اأداتي��ن فّعاّلتين للتكامل والتطّور العلمي والمعرفي. ومن جانب اآخر ينبغي القيام بعملّية تنبيه 
ودّق ناقو���ض الخطر للحوؤول دون انجراف ال�شباب للنواحي ال�شلبّية في ال�شتخدام، حيث 
ُي�شبح هذان الجهازان و�شيلتين خطرتين جّداً، ُيمكن اأْن تو�شال ال�شباب اإلى الف�شاد وال�شياع.
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- و�سائل الإعالم هي وا�سطة من و�سائط و�سول الثقافة واملعرفة اإىل 

الإن�سان.

   - التلفاز والإنرتنت هما اأبرز و�سائل الإعالم يف ع�سرنا هذا.

  - مُيكن اأْن ُت�ستعمل هاتان الو�سيلتان يف الكثري من النواحي الإيجابية، 

كما مُيكن ا�ستعمالهما يف الكثري من النواحي ال�سلبّية.

  - يجب بثُّ الوعي والقيام بعملّية تر�سيد لل�سباب حول ا�ستخدام هاتني 

الو�سيلتني اخلطريتني.

ضوابط استخدام وسائل اإلعالم:

 ينبغ��ي اأْن يرتبط ا�شتخدام اأّي و�شيلة في حياتنا بعّدة �شوابط، هذه ال�شوابط ترجع اإلى ثالثة 
عناوين رئي�شة:

1- الحليّة والحرمة ال�ضرعيين.

2- الوقت.

3- الهدف.

1 - الحليـّــة والحرمــة: ينبغي اأْن ُيراع��ي الم�شتخِدم للتلفاز اأو لالإنترن��ت اأْن يكون مورد 
. وينبغي اأخ��ذ العلم باأّن م�شاهدة ال�شور الإباحّية اأو  ال�شتخ��دام حالًل ل ُيغ�شب اهلل عزَّ وجلَّ
الأفالم المخّلة بالآداب من الأمور اّلتي حّرمتها ال�شريعة المقّد�شة. والمرتكب لها �شيناله عذاب 
األيم لمخالفته اأوامر اهلل، ول�شتخفافه بح�شور اهلل عزَّ وجلَّ وكونه رقيبًا و�شاهداً على كلِّ �شيء. 
)))، األم يقل اأي�شًا: {

ْقَرُب اإِلَْيِه ِمْن َحْب���ِل اْلَ�ِريِد} األ��م َيُق��ل اهلل عزَّ وجلَّ في القراآن الكريم: {َونَْحُن اأَ
َماَواِت َوَما ِفي اْلأَْر�ِض َما يَُك�ُن ِمن نَّْجَ�ى ثََاثٍَة اإلاّ ُهَ� َراِبُعُهْم َوَل َخْم�َشٍة اإلاّ ُهَ�  اأَلَ���ْم تَ���َر اأَنَّ اهللَ يَْعَلُم َما ِفي ال�شَّ

ِّئُُهم ِبَما َعِمُل�ا يَ���ْ�َم اْلِقيَاَمِة اإِنَّ اهللَ ِبُكلِّ  ْيَن َما َكانُ�ا ثماّ  يُنَب ْكثََر اإلاّ ُه���َ� َمَعُهْم اأَ ْدنَ���ى ِمن َذِلَك َوَل اأَ �َشاِد�ُشُه���ْم َوَل اأَ

)))، اإذن عند التفكير باأمٍر محّرم اأثناء العمل على الإنترنت اأو اأثناء الخلوة بالتلفاز في 
�َشْيٍء َعِليٌم}

المنزل، يجب تذّكر رقابة اهلل عزَّ وجلَّ على الأعمال، واأّن اأّي محّرم ُيرتكب، يجعل اهلل اأهون 
الناظرين. ومن الأمور العجيبة اأّن الإن�شان قد ي�شتحي من ارتكاب المحّرم اأمام والديه اأو اإخوته، 

)1) �سورة ق، الآية: 16.

)2) �سورة المجادلة، الآية: 7.



141

ولكّنه يتجّراأ اأمام جّبار ال�شماوات والأر�ض مع يقينه اأّنه يراه وُيحيط بكلِّ عمل يعمله.

2- الوقــت: يجب اأْن ُيعط��ي الإن�شان لكلِّ �شيء في حياته الوقت اّل��ذي ي�شتحقه من دون 
اأْن يه�ش��م اأوقات اأمور  اأخرى. ومن المالح��ظ اأّن ظاهرة الجلو�ض ل�شاعات طويلة اأمام �شا�شة 
التلفاز اأو اأمام مواقع الإنترنت باتت ُمنت�شرة بين ال�شباب، واّلذي يدعو للقلق اأّن هذه ال�شاعات 
الطويلة اأكثر ما تكون لأجل اأمور تافهة، كم�شاهدة الم�شل�شل تلو الم�شل�شل، اأو البرامج اّلتي ل 
م ماّدة فكرّية اأو ثقافّية. اأو اإجراء محادثات عبر الإنترنت ل تجلب اأّي فائدة. مع اأّن الإن�شان  ُتقدِّ
الموؤمن يجب اأْن يوّزع وقته، بين العلم والعمل والعبادة، وتنمية المهارات، والهتمام بالأهل 
والعي��ال، والترفيه عن النف�ض. ولذلك ورد عن الإمام الكاظم Q: »اجتهدوا في اأْن يكون 
زمانك��م اأربع �شاع��ات: �شاعة لمناجاة اهلل، و�شاع��ة لأمر المعا�ض، و�شاع��ة لمعا�شرة الإخوان 
والثقات اّلذين ُيعّرفونكم عيوبكم وُيخل�شون لكم في الباطن، و�شاعة تخلون فيها للّذاتكم في 
غي��ر محّرم«)))، وقال اأمير الموؤمنين Q: »اإّن ليلك ونهارك ل ي�شتوعبان لجميع حاجاتك 
فاق�شمه��ا بين عملك وراحتك«))). فهذا هو التوازن الحياتي اّلذي دعى اإليه الإ�شالم. ولذلك 
نجد اأّن اأغلب من ا�شتغرق وا�شتنفذ �شاعات عمره في جهة واحدة، قد وجد مرارة الخ�شران في 

الجهات الأخرى المهملة.

3 - الهــدف: ينبغي لالإن�ش��ان العاقل اأْن ي�شع هدفًا �شاميًا عن��د ا�شتخدامه للتلفاز والإنترنت. 
فمث��اًل، ُيمكنه م�شاه��دة الم�شل�ش��الت الجتماعّية الهادف��ة، اأو م�شاهدة المحا�ش��رات الدينّية 
والتعليمّي��ة. اأو متابعة قن��وات البرامج العلمّية، وما �شاكل ذلك. وبالن�شب��ة لالإنترنت، فهو مليء 
ب��اآلف المواقع اّلتي ُتنّمي القدرات اللغوّي��ة والثقافّية والعلمّية والدينّية، فيجب البحث عن هذه 
المواق��ع وال�شتف��ادة منها. اإّن مجال ال�شتفادة من ال�شبكة العنكبوتّي��ة بات وا�شعًا جّداً، وباتت 
هذه ال�شبك��ة اأ�شا�شًا مهّمًا للتنمية القت�شادّية، وللتجارة، ولتو�شع��ة المدارك العلمّية، وللتوا�شل 
الجتماع��ي بين الب�شر، فال تجعلها �شببًا  ل�شياعك وتلف �شاعات عمرك. تذّكر اأّنك قد ت�شتمتع 
الآن بم��ا ت�شرفه من وق��ت على بع�ض الملهيات في الإنترنت، ولكّن��ك �شتندم اأ�شّد الندم عندما 
تج��د بع���ض رفاقك قد طّور نف�شه وا�شتفاد من وقته وو�شل لهدف��ه ال�شامي في الحياة، واأنت لم 

تتقّدم خطوة واحدة نحو الأمام.

)1) ميزان الحكمة، محّمد الري�سهري، ج 2، �س 1111.

)2) عيون الحكم والمواعظ، �س 155.
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ا�ستخدام  حني  والهدف  والوقت  واحلرام  احلالل  مراعاة  ينبغي   -

التلفاز والإنرتنت.

يف  حُمّرماً  ُيعترب  بالآداب  املخّلة  والأفالم  الإباحّية  ال�سور  م�ساهدة   -   

ال�سريعة الإ�سالمية.

بالتجّروؤ  الناظرين، وذلك  اأهون    - ينبغي احلذر من جعل اهلل عزَّ وجلَّ 

على عمل احلرام.

الأهمّية  بح�سب  احلياة  نواحي  خمتلف  على  الوقت  توزيع    - ينبغي 

واحلاجة.

الإن�سان العاقل هو الإن�سان اّلذي يحمل هدفاً �سامياً يف حياته.  -  
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اإلعالم الغربيّ والحريـّة المزعومة
يتباه��ى الإعالم الغربّي بالكثي��ر من ال�شعارات الوهمّية الّت��ي يحملها، ومنها �شعار 
الحرّية، واّلذي ا�شتفاد منه باأ�شواأ اأنواع الإ�شتفادة، وو�شل بهم الأمر للجراأة على اإهانة 
الر�شول الأعظم محّمد P، وفي المقابل ُيقيمون الدنيا ول ُيقعدونها اإذا �شّكك اأحٌد 

ما بق�شّية المحرقة النازّية المزعومة، يقول الإمام الخامنئي {:

»وفقًا لحرّية التعبير هذه ل ُيمكن اإظهار اأّي ت�شكيك في اأ�شطورة محرقة اليهود اأو 
نفيها، ولكْن تجوز الإ�شاءة اإلى مقّد�شات اأكثر من 5،) مليار م�شلم«.

وكدلي��ل على ه��ذه العقلّي��ة المتحّي��زة للجانب ال�شهيون��ي، واّلت��ي ُي�شيطر عليها 
الم�شتكبرون يذكر �شماحة الإمام الخامنئي { ق�شية ح�شلت معه في بدايات الثورة 

الإ�شالمية في اإيران فيقول:

»ف��ي اإح��دى المّرات اأُر�شل اأح��د بيانات الإمام الخمين��ي } اإلى اأمريكا من 
اأجل ن�شره في ال�شحف الأمريكّية لأّنها وا�شعة النت�شار، اإّل اأّن ال�شحف الأمريكّية 
��ح بالحرّية لم تكن م�شتعّدة لن�شر ذلك البيان على �شفحاتها، في حين اأّن  اّلتي تتبجَّ
اّلذي��ن كانوا ُيريدون ن�شر ذلك البيان كانوا على ا�شتعداد لتقديم مبلغ كبير من المال 
)ع��ّدة اآلف من الدولرات) من اأجل ن�ش��ره. اإّل اأّن جميع ال�شحف هناك رف�شت 
باإ�ش��رار ن�ش��ر ذلك البيان عل��ى �شفحاتها. هذه ه��ي الحرّية اّلت��ي تّدعيها �شحافة 

الأعداء...«))).

)1)  الإعالم، مركز الإمام الخميني، جمعية المعارف الإ�سالمية الثقافية، ط1. 2007م/1427هـ، �س16 ـ 17.




