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املق ّدمة
بسمميحرلا نمحرلا هللا 
حممد وآله الطاهرين.
احلمد هلل ّ
رب العاملني ،وصلّى هللا على سيّدان ّ
الص ُدوِر
اءتْ ُكم َّم ْو ِعظَةٌ ِّمن َّربِّ ُك ْم َو ِش َفاءٌ لِّ َما ِِف ُّ
قال هللا -تعاىلَ :-
َّاس قَ ْد َج َ
﴿َي أَيُّ َها الن ُ
ِ ِ
ني﴾.1
َو ُه ًدى َوَر ْْحَةٌ لّل ُْم ْؤمنِ َ
يرق له القلب ،وشفاء الصدور كناية عن ذهاب ما فيها من
الوعظ هو التذكري ابخلري يف ما ّ
تنغص عيشته السعيدة وحترمه خري
الصفات الروحيّة اخلبيثة اليت جتلب الشقاء إىل اإلنسان ،و ّ
الدنيا واآلخرة.
الشك
الناس ميُّ الغفلة ،وأحاطت هبم جلّة احلرية ،فأظلم ابطنهم بظلمات ّ
فإذا ما َغشي َ
والريب ،وأمرضت قلوهبم أبدواء الرذايل ،فإنّه -سبحانه -يدركهم مبوعظة حسنة ينبّههم هبا
عما هبم من سوء السريرة واألعمال السيّئة ،ويبعثهم حنو اخلري
عن رقدة الغفلة ،ويزجرهم ّ
والسعادة.
ويف طريق احلكمة واملوعظة احلسنة ،كانت «سلسلة زاد الواعظ» ،وجاء هذا العدد من
السلسلة ليتح ّدث عن «منط احلياة» من السلوكيّات اإلنسانيّة ،اليت حتكي عالقة الفرد
خبالقه ،وبنفسه ،وابألفراد احمليطني به .ويتمحور «منط احلياة» ،بشكل أساسي ،حول ِ
القيَم
ّ
نوعا معّيـنًا من التعامالت مع حميطه.
يرجح ً
اليت ححت ّدد عالقات اإلنسان تلك ،وجتعله ّ
 1سورة يونس ،اآلية .75
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االجتماعي،
ومن أمناط احلياة اليت جيب تنظيمها واالهتمام هبا ،تقدير املعيشة ،والتكافل
ّ
وعمارة األرض ،وخدمة الناس ،وحسن إقراضهم ،والعيش بقناعة ،والتحلّي ابلع ّفة ،والتزام

مبدأ اإليثار والتضحية ،وهي املوضوعات اليت ستتناوهلا مواعظ هذا العدد من السلسلة،
األئمة الطاهرين (عليهم
راجني من هللا أن يكون ما فيها من هدي الذكر احلكيم وحديث ّ
وهدى ورمحة.
السالم) شفاءً ً
رب العاملني
واحلمد هلل ّ
مركز املعارف للتأليف والتحقيق
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املوعظة األوىل
ُح ْس ُن التَّ ْق ِدي ِر ِِف املَِعي َش ِة
هدف املوعظة

تعرف أمهّيّة حسن التقدير يف املعيشة ،وضرورة تطبيقه.
ّ
حماور املوعظة

 .1معىن ححسن التقدير يف املعيشة
 .2أمهّيّة ححسن التقدير يف املعيشة

 .3آاثر ححسن التدبري
 .4عاقبة سوء التدبري
 .7كيف حْحن ِس حن التقدير يف املعيشة؟
تصدير املوعظة
َّ ِ
ك قَ َو ًاما﴾.1
ني ذَلِ َ
ين إِذَا أَن َف ُقوا ََلْ يُ ْس ِرفُوا َوََلْ يَ ْقتُ ُروا َوَكا َن بَ ْ َ
﴿ َوالذ َ
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متهيد

ِ ِ
ِِ
ِ
ِ
ت
ت :حجعْل ح
يل تًَْرا بِيَده ،فَـ حقْل ح
عن داوود بن سرحان ،قالَ :رأَيْ ح
ت أ ََاب َعْبد هاَّلل (عليه السالم) يَك ح
ِ
ِ
ِ
ِ
صِل ُح
يك ،فَـيَكْفيَ َ
ض َم َوال َ
ك .فَـ َق َالََ « :ي َد ُاوو ُد ،إِنَّهُ َال يُ ْ
ف َد َاك! لَْو أ ََمْر َ
ض حولْد َك ،أ َْو بَـ ْع َ
ت بَـ ْع َ
الصْب ُر َعلَى النَّائِبَ ِةَ ،و ُح ْس ُن التَّ ْق ِدي ِر ِِف
ال َْم ْرَء ال ُْم ْسِل َم إَِّال ثَََلثَةٌ :التَّ َف ُّقهُ ِِف ال ِّدي ِنَ ،و َّ
ال َْم ِعي َشة».1
معىن ُحسن التقدير ِف املعيشة

مكوانت األسرة ،من ٍ
أهل وأبناء ،لضرورة تنظيم عمليّة
نعين بحسن التقدير يف املعيشة :وعي ّ
لويت ،اليت تبدأ من
اإلنفاق ،وإدارهتا ابلشكل الذي يسمح بتلبية متطلّباهتم املعيشيّة وفق األو ّ
عجزا يف ميزانيّة األسرة،
احلاجات األساسيّة ،وصوًال إىل احلاجات الثانويّة ،مبا ال يسبّب ً
يؤدي إىل الوقوع يف حمذور التبذير واإلسراف ،أو وضع
وبنح ٍو يتناسب مع مدخوهلا ،وال ّ
املال يف غري حملّه.

أمهّيّة ُحسن التقدير ِف املعيشة

ميكن اختصار أمهّيّة ححسن التقدير يف املعيشة يف ثقافتنا اإلسالميّة ،ضمن نقطتَني:

األوىل :املسؤوليّة يوم القيامة
ِ
أهم ما يحسأَل عنه اإلنسان يوم القيامة ،هو أمر معيشته ،وكيفيّة صرف ماله الذي رزقه هللا
من ّ
وجلّ -إيه ،حيث ورد يف رواية عن اإلمام جعفر الصادق (عليه السالم) ،ينقل فيها
ّعز ّ

1
اري ،دار الكتب
الكليين ،الشيخ ّ
علي أكرب الغ ّف ّ
حممد بن يعقوب بن إسحاق ،الكايف ،حتقيق وتصحيح ّ
ّ
اإلسالميّة ،إيران  -طهران1373 ،ش ،ط ،7ج ،7ص.75
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ِ
ت ب ني ي َد ِي َِّ
اَّلل َ -ع َّز
موعظةً للقمان احلكيم ،يقول فيها« :ا ْعلَ ْم أَنَّ َ
ك َستُ ْسأ َُل غَ ًدا إِذَا َوقَ ْف َ َ ْ َ َ
ك ِفيما أَب لَيته ،وعم ِر َك ِفيما أ َْف ني ته ،ومالِ َ ِ
ِ
ِ
يما
َ َْ َ ُ َ َ
ك ِمَّا ا ْكتَ َسْبتَهُ َوف َ
َو َج َّلَ -ع ْن أ َْربَعَ :شبَاب َ َ ْ ْ َ ُ َ ُ ُ
كَ ،وأ َِع َّد لَهُ َج َو ًاب».1
َّب لِ َذلِ َ
أَنْ َف ْقتَهُ؛ فَتَأَه ْ
الثانية :احلياة الصاحلة ِف الدنيا
صالح حياة املؤمن ٍ
عام ،ومنها ححسن التقدير يف املعيشة،
مثّة ع ّدة أمور يتوقّف عليها
بشكل ّ
ح
ِ ِ
صال:
املؤمن إَِّال على ثََلِ خ َ
فعن اإلمام جعفر الصادق (عليه السالم) ،قوله« :ال يَصلُ ُح ُ
ِ
الت ُّ ِ ِ
الص ِْب على النَّائبَ ِة».2
وح ْس ِن التَّ ْق ِدي ِر ِف
املعيشة ،و َّ
َّفقه ِف ال ّدي ِنُ ،
ي عن اإلمام
سن التقدير يف املعيشة َ
نصف العيش ،حيث حرِو َ
بل إ ّن بعض الروايت جعلَت حح َ
ِ
العْي ِ
ش».3
صُ
الصادق (عليه السالم)« :التَّقد ُير نِ ْ
ف َ
ِ
ف على ححس ِن التدبري ،فعن أمري املؤمنني (عليه
وورد أ ّن تام صالح معيشة اإلنسان متوقّ ٌ
َّقدي ِرِ ،
العيش حسن الت ِ
ِ
ومَل ُكهُ ُح ْس ُن التَّدب ِي».4
السالم)« :قو ُام ِ ُ ْ ُ
الدارين تتوقّف على ححس ِن التقدير يف املعيشة ،واإلنفاق املتوازن.
فظهر أ ّن سعادة َ

الكليين ،الكايف ،مصدر سابق ،ج ،2ص.137
 1الشيخ
ّ
2
مؤسسة النشر
اريّ ،
علي أكرب الغ ّف ّ
ّ
احلراينّ ،الشيخ ابن شعبة ،حتف العقول عن آل الرسول ،تصحيح وتعليق ّ
اإلسالمي التابعة جلماعة ِّ
املشرفة ،إيران ّ -قم1444 ،ه 1373 -ش ،ط ،2ص.273
بقم ّ
املدرسني ّ
ّ
3
اري،
تعليق
و
تصحيح
الفقيه،
حيضره
ال
من
يه،
و
ابب
بن
علي
بن
د
حمم
الشيخ
الصدوق،
ّ
علي أكرب الغ ّف ّ
ّ
ّ
مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة جلماعة ِّ
املشرفة ،إيران ّ -قم1414 ،هـ ،ط ،2ج ،4ص.417
م
بق
سني
املدر
ّ
ّ ّ
ّ
4
حممد ،عيون احلكم واملواعظ ،حتقيق الشيخ حسني
علي بن ّ
اسطي ،الشيخ كايف الدين أبو احلسن ّ
الليثي الو ّ
ّ
البريجندي ،دار احلديث ،إيران ّ -قم1417 ،ه ،ط ،1ص.354
احلسيين
ّ
ّ
8

آاثر ُحسن التدبي

ف
الس َر َ
عن عبيد بن زرارة ،عن اإلمام الصادق (عليه السالم) أنّه قال لهََ « :ي ُعَب ْي ُد ،إِ َّن َّ
ِ ال ِْغ َىن».1
ص َد يُوِر ُ
يُوِر ُ
ِ الَْف ْق َرَ ،وإِ َّن الَْق ْ
ِِ
ص ْحبَةُ الغنَ ِاء لَهَُ ،و َجَب َر
ادَ ،د َام ْ
صَ
ت ُ
حب االقْت َ
عن أمري املؤمنني (عليه السالم)َ « :م ْن َ
ص َ
ِِ
اد فَ ْق َرهُ َو َخلَلَهُ».2
صُ
االقْت َ
عاقبة سوء التدبي

ِ
وما
قال -تعاىلَ ﴿ :-والَ ََتْ َع ْل يَ َد َك َمغْلُولَةً إِ َىل عُنُِق َ
سط َْها ُك َّل الْبَ ْسط فََت ْق ُع َد َملُ ً
ك َوالَ تَ ْب ُ
ورا﴾.3
سً
َّْحم ُ
علي بن احلسني (عليه السالم)« :إِ َّن َّ
الر ُج َل لَيُ ْن ِف ُق َمالَهُ ِِف َح ّقَ ،وإِنَّهُ
وعن اإلمام ّ
ف».4
لَ ُم ْس ِر ٌ
عن األصبغ بن نباتة عن أمري املؤمنني (عليه السالم) أنه قال« :لِلْمس ِر ِ
ِ َع ََل َمات:
ف ثَََل ُ
ُْ
س لَهُ».5
س َما لَْي َ
س لَهَُ ،ويَلْبَ ُ
س لَهَُ ،ويَ ْش ََِتي َما لَْي َ
ََيْ ُك ُل َما لَْي َ
1
حممد بن احلسن ،تفصيل وسائل الشيعة إىل حتصيل مسائل الشريعة ،حتقيق ونشر
احلر
العاملي ،الشيخ ّ
ّ
ّ
مؤسسة آل البيت عليهم السالم ،إيران ّ -قم1414 ،ه ،ط ،2ج ،15ص.74
ّ
2
الطباطبائي ،جامع أحاديث الشيعة ،املطبعة العلميّة ،إيران ّ -قم1311 ،ه،
الربوجردي ،السيّد حسني
ّ
ّ
ال.ط ،ج ،15ص.147
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4
العاملي ،وسائل الشيعة ،مصدر سابق ،ج ،15ص.77
احلر
ّ
ّ
 5الشيخ الصدوق ،من ال حيضره الفقيه ،مصدر سابق ،ج ،3ص.175
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كيف ُْن ِس ُن التقدير ِف املعيشة؟

سن التقدير يف املعيشةٍ ،
أساسي ،على احلكمة والتوازن يف اإلنفاق .وميكن
بشكل
يعتمد حح ح
ّ
اهلامة يف هذا اجملال:
اإللفات إىل بعض النقاط واآلليّات ّ

 .2التنظيم والضبط :أي دراسة اإلنفاق وضبطه مبا يتناسب مع دخل األسرة .فعن أمري
اإلسر ِ
املؤمنني (عليه السالم)« :حسن التَّ ْق ِدي ِر مع الْ َك َف ِ
اف».1
اف َخْي ٌر ِم َن ال َّ
ََ
ُُْ
س ْع ِي ِِف ِْ ْ َ
بدال من صرفه يف احلاجات
 .1االقتصاد :أي العمل على توفري املال و ّادخاره؛ الستثمارهً ،
ض ِمْن ُ ِ
ص َد أَ ْن َال يَ ْفتَ ِق َر».2
غري الضروريّة .فعن اإلمام الصادق (عليه السالم)َ « :
ت ل َم ِن اقْتَ َ
النهي الشديد عن اإلسراف والتبذير ،لِما يتسبّب به من
 .2عدم اإلسراف والتبذير :ورد ح

ضياع مال اإلنسان من جهة ،وفساد روحه من جهة أخرى؛ ولذلك ،ع ّده هللا من األخالق
ِ
﴿وإِ َّن ِف ْر َع ْو َن لَ َعال ِِف األ َْر ِ
ني﴾ ،3وجعل املب ِّذرين إخوان
ض َوإِنَّهُ لَ ِم َن ال ُْم ْس ِرف َ
الفرعونيّةَ :
الشي ِ
ِ ِِ
ِ
ِ
اط ِ
ني َوَكا َن َّ
ورا﴾.4
ين َكانُواْ إِ ْخ َوا َن َّ َ
الشْيطَا ُن ل َربّه َك ُف ً
الشياطني﴿ :إ َّن ال ُْمبَ ّذ ِر َ
لوَيت :أي وعي أفراد األسرة للفرق بني احلاجات األساسيّة والثانويّة ،وعدم
 .4حتديد األو ّ

لويت يف مورد التزاحم ،والقناعة يف ساعة العسرة.
اخللط بينها ،وتقدمي األو ّ
ْت َع َم ًَل ،فَا ْع َم ْل بِِعلْم
عن رسول هللا (صلّى هللا عليه وآله)ََ « :يبْ َن َم ْسعُود ،إِذَا َع ِمل َ
َو َع ْقلَ ،وإِ ََّي َك َوأَ ْن تَ ْع َم َل َع َم ًَل بِغَ ِْي تَ َدبُّر َو ِعلْم ،فَِإنَّهُ َ -ج َّل َج ََللُهُ -يَ ُقولَ ﴿ :وال تَ ُكونُوا
1
اسطي ،عيون احلكم واملواعظ ،مصدر سابق ،ص.225
و
ال
الليثي
ّ
ّ
2
الكليين ،الكايف ،مصدر سابق ،ج ،4ص.73
الشيخ
ّ
 3سورة يونس ،اآلية .73
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كااث﴾.2»1
ت غَ ْزهلَا ِم ْن بَ ْع ِد قُ َّوة أَنْ ً
ضْ
َكاليت نَ َق َ

 1سورة النحل ،اآلية .12
2
الرضي ،إيران ّ -قم1312 ،ه
الطربسي ،الشيخ احلسن بن الفضل ،مكارم األخالق ،منشورات الشريف ّ
ّ
 1152م ،ط ،7ص.47711

املوعظة الثانية
ط احلَيَ ِاة
َمنَ ُ
هدف املوعظة
الغرب.
بيان الرؤية اإلسالميّة لنمط احلياة ،مقارن ًة مع منط احلياة ّ
حماور املوعظة
 .1ما هو منط احلياة؟
اإلسالمي
 .2حم ّددات منط احلياة
ّ
اإلسالمي
مقومات منط احلياة
ّ .3
ّ
الغرب
 .4منط احلياة ّ
 .7كيفيّة املواجهة

تصدير املوعظة
ِ
﴿من ع ِمل ِ ِ
َج َرُهم
َّه ْم أ ْ
صاحلًا ّمن ذََكر أ َْو أُنثَى َو ُه َو ُم ْؤم ٌن فَلَنُ ْحيَِي نَّهُ َحيَا ًة طَيِّبَةً َولَنَ ْج ِزيَن ُ
َْ َ َ َ
َح َس ِن َما َكانُواْ يَ ْع َملُو َن﴾.1
ِِب ْ

 1سورة النحل ،اآلية .15
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متهيد

ب ال ِْغ َىن َو ْاأل َْم َو َ
الس َعةَ
ال َو َّ
علي بن احلسني زين العابدين (عليه السالم)َ « :م ْن طَلَ َ
عن اإلمام ّ
الدنْيا ،فَِإ َّمنَا يطْلُب َذلِ َ ِ
الدنْيَاَ ،وَال ِأل َْه ِل ُّ
احةُ ََلْ ُُتْلَ ْق ِِف ُّ
الدنْيَا ،إَِّمنَا
اح ِةَ .و َّ
ِِف ُّ َ
الر َ
ك ل َّلر َ
َ ُ
ِ
ِ
ُخِل َق ِ
الدنْيَا َوِأل َْه ِل ُّ
ب ُخِل َقا ِِف ُّ
ت َّ
الدنْيَا ...ثّ
ب َوالن َ
احةُ ِِف ا ْْلَنَّة َوِأل َْه ِل ا ْْلَنَّة؛ َوالت َ
الر َ
َّص ُ
َّع ُ
قال (عليه السالم)َ :ك ََّل ،ما تَِعب أَولِياء َِّ
لدنْيَا ،بَ ْل تَِعبُوا ِِف ُّ
الدنْيَا لِ ُّ
اَّلل ِِف ُّ
الدنْيَا
َ
َُْ
لِ ْْل ِخ َرة».1
ما هو منط احلياة؟
ط احلياة جمموعةً كبرية وواسعة من السلوكيّات اإلنسانيّة ،اليت حتكي عالقة الفرد
يح ِّبني من ح
خبالقه ،وبنفسه ،وابألفراد احمليطني به ،ال ،بل عالقته ابملوجودات األخرى .ويتمحور منط
نوعا
احلياة ،بشكل
يرجح ً
أساسي ،حول القيم اليت ححت ّدد عالقات اإلنسان تلك ،وجتعله ّ
ّ
معّيـنًا من التعامالت مع حميطه.2

سَلمي
حم ّددات منط احلياة اإل
ّ
اتبع لفهمنا للحياة
حت ّدث اإلمام
اخلامنئي (دام ظلّه) حول منط احلياة ودوره وأمهّيّته ،فأ هكد أنّه ٌ
ّ

1
مؤسسة النشر
تعليق
و
تصحيح
اخلصال،
يه،
و
ابب
بن
علي
بن
د
حمم
الشيخ
الصدوق،
اريّ ،
ّ
علي أكرب الغ ّف ّ
ّ
ّ
اإلسالمي التابعة جلماعة ِّ
املشرفة ،إيران ّ -قم1443 ،ه 1372 -ش ،ال.ط ،ص.77
بقم
املدرسني ّ ّ
ّ
 2راجع :مهدوي كين ،سعيد ،الدين ومنط احلياة ،جامعة اإلمام الصادق (عليه السالم) ،إيران  -طهران،
ال.ت ،ال.ط ،ص.57
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واهلدف منها .1فإذا كان هدف اإلنسان املؤمن الوصول إىل رضا هللا -تعاىل -والسعادة
خاصة يف احلياة الدنيا ،توصله إىل ذلك اهلدف.
الدنيويّة واألخرويّة ...فهذا يرتّب عليه طريق ًة ّ
سالمي ،منها:
من هناَ ،ح ّدد اإلمام
اخلامنئي (دام ظلّه) َ
األطر اليت حت ّدد منط احلياة اإل ّ
ّ

املاديّة
التطور يف األبعاد املعنويّة و ّ
 .2االستناد إىل القرآن الكرمي ِف تنميط احلياة :إذ إ ّن ّ
لإلنسان ،يتوقّف على العمل ابلقرآن الكرمي ،2ابعتبار أنّه أوضح األمناط السلوكيهة اليت هبا
تتحدهد شخصيّة املؤمن؛ ومن ثّ اهلويّة اإلسالميّة للمجتمع.
ص ِل َعلَى ُحمَ َّمد و ِ
َّ
آل
َ
يف دعاء اإلمام زين العابدين (عليه السالم) يف ختمة القرآن« :الل ُه َّمّ َ ،
اإلم ََل ِق ،وس ْق إِلَينا بِِه رغَ َد الْعي ِ ِ
ِ
ِ
ب َس َع ِة
ش َوخ ْ
َ ُ ْ َ َ َْ
اجبُ ْر ِبلْ ُق ْرآن َخلََّتنَا م ْن َع َدِم ِْ ْ
ُحمَ َّمدَ ،و ْ
صَ
ِ ِ ِ
صمنَا بِِه ِمن هبوةِ
ب الْم ْذم ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ومة َوَم َد ِاِن ْاألَ ْخ ََلقَ ،وا ْع ْ
ْاأل َْرَزاقَ ،و َجنّْبنَا بِه م ْن الض ََّرائ ِ َ ُ َ
ْ َْ َ
الْ ُك ْف ِر ودو ِ
اعي النَِّف ِ
ك قَائِ ًداَ ،ولَنَا ِِف
اقَ ،ح ََّّت يَ ُكو َن لَنَا ِِف ال ِْقيَ َام ِة إِ َىل ِر ْ
ك َوِجنَانِ َ
ض َوانِ َ
َ ََ
ِ 3
ِ
ك وتَع ِّدي ح ُد ِ
ُّ
ود َك ذَائ ًدا» .
الدنْيَا َع ْن َس َخط َ َ َ ُ
ِ
سالمي هو الذي
 .1الرجوع إىل الدين اإل ّ
سَلمي ِف كافّة الشؤون :واليت تح ّبني أ ّن الدين اإل ّ
البشري يف كافّة األبعاد والشؤون الفرديّة واالجتماعيّة.4
يتوىل مسؤوليّة التكامل
ّ
ّ
قال -تعاىل﴿ :-ونَ َّزلْنَا َعلَي َ ِ
اب تِْبيَ ًان لِّ ُك ِّل َش ْيء َو ُه ًدى َوَر ْْحَ ًة َوبُ ْش َرى
ْ
ك الْكتَ َ
َ

اخلامنئي دام ظلّه بتاريخ 2412/14/2م.
 1من كالم اإلمام
ّ
 2املصدر نفسه.
3
مؤسسة فقه الشيعة ،لبنان  -بريوت،
املتهجد وسالح املتعبّدّ ،
حممد بن احلسن ،مصباح ّ
الطوسي ،الشيخ ّ
1411ه 1111 -م ،ط ،1ج ،2ص.711
اخلامنئي (دام ظلّه) بتاريخ 2412/14/2م.
4من كالم اإلمام
ّ
14

ِ ِ
ني﴾.1
لل ُْم ْسل ِم َ

منسجما مع األهداف
اهتماما خاصا لنمط احلياة ،فجعله
اإلسالم
وبعبارة خمتصرة ،أ َْوىل
ح
ً
ً
الدارين.
العليا للوجود اإلنساينّ ،الذي يضمن صالح َ
سَلمي
مقومات منط احلياة اإل
ّ
ّ
 .1االقتصاد واالعتدال
واملقصود منه االبتعاد عن اإلسراف واإلقتارّ .أما اإلسراف ،فهو االستزادة من األمور الدنيويّة،
وصرف الشيء يف غري املصلحة املقهررة له .و ّأما اإلقتار ،فهو التضييق على النفس والعيال.2
ص ِد ،فَِإنَّهُ أَ ْع َو ُن َش ْيء
وقد ورد عن اإلمام أمري املؤمنني (عليه السالم) قولهَ « :و َعلَْي َ
ك ِبل َق ْ
العْي ِ
ش».3
َعلَى ُح ْس ِن َ

 .2القناعة

القناعة هي شعور النفس بعدم الرغبة فيما هو أكثر من حاجتها ،ويرتتّب عليها الرضى ابلرزق
اإلهلي ،وعدم االعتماد على غريه .يحروى أ ّن اإلمام الصادق (عليه السالم) قال ٍ
لرجل ال يقنع
ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
يك؛ َوإِ ْن َكا َن َما
يك ،فَأَ ْد ََن َما ف َيها يُ ْغن َ
يك يُ ْغن َ
مبا يصيب من الدنيا« :إِ ْن َكا َن َما يَ ْكف َ
يك».4
يك ،فَ ُك ُّل َما ِف َيها َال يُغْنِ َ
يك َال يُغْنِ َ
يَ ْك ِف َ
1سورة النحل ،اآلية .71
2
حممد ،املفردات يف غريب القرآن ،دفرت نشر الكتاب،
راجع :الراغب األصفهاينّ ،أبو القاسم احلسني بن ّ
ال.م1444 ،ه ،ط ،2ص.212
3
اسطي ،عيون احلكم واملواعظ ،مصدر سابق ،ص.337
الليثي الو ّ
ّ
الكليين ،الكايف ،مصدر سابق ،ج ،2ص.131
 4الشيخ
ّ
15

 .3الزهد
واملقصود به عدم التعلّق ابللذائذ الدنيويّة ،بيث يكون هلا التأثري الكبري على مستوى احلياة،
على حساب األبعاد األخرويّة للحياة اإلنسانيّة .عن اإلمام الصادق (عليه السالم)ُ « :ج ِع َل
اخلَي ر ُكلُّه ِِف بيتِ ِ ،
الزْه َد ِِف ُّ
الدنْيَا».1
احه ُّ
َْ
وجع َل م ْفتَ ُ
ُ
ْْ ُ
الغرب
منط احلياة
ّ
جمرد سلوكيّات أو
الغرب ،ابلنسبة إىل البالد اإلسالميّة وغريهاّ ،
ال ميكن اعتبار منط احلياة ّ
اقتصادي .يقول
وسياسي و
ثقايف
ّ
أفكار بعيدة عن أهداف اهليمنة ،بل هو وسيلة إخضاع ّ
ّ
ِ
يكي ،الذي
كي «تح ّروج عرب العا َل للحلم األمر ّ
أحد الكتّاب الغربيّني :إ ّن وسائل اإلعالم األمري ّ
كل إنسان ،وحينها تتل هخص
املثال للحياة ،وهو الذي يسعى لتحقيقه ّ
أصبح هو النمط ّ
السعادة ابلنسبة إليك ،يف أ ْن ترتدي اجلينز األزرق ،وتستمع ملوسيقى الروك.2»...
ون ِّ
ِ َّ ِ
س ُكم النَّار وما لَ ُكم ِمن ُد ِ
اَّلل ِم ْن
ّ
ين ظَلَ ُمواْ فَتَ َم َّ ُ ُ َ َ
قال -تعاىلَ ﴿ :-والَ تَ ْرَكنُواْ إ َىل الذ َ
ِ
نص ُرو َن﴾.3
اء ُثَّ الَ تُ َ
أ َْوليَ َ
ول ِمن ب ع ِد ما تَب َّني لَه ا ْهل َدى ويتَّبِع غَي ر سبِ ِ ِ
ني
ش ِاق ِق َّ
وقال سبحانهَ ﴿ :وَمن يُ َ
يل ال ُْم ْؤمنِ َ
الر ُس َ َ ْ َ َ َ ُ ُ َ َ ْ ْ َ َ
ِِ
صِل ِه ج َهنَّم وساء ْ ِ
َّ
يا﴾.4
نُ َولّه َما تَ َوىل َونُ ْ َ َ َ َ َ
ت َمص ً
الكليين ،الكايف ،مصدر سابق ،ج ،2ص.127
 1الشيخ
ّ
2
يكي بعد العراق :حرب القوة الناعمة ،املركز القومي للرتمجة ،مصر -
ر
ألم
ا
اإلعالم
غردلز،
نيثان
:
اجع
ر
ّ
القاهرة2417 ،م ،ط.1
 3سورة هود ،اآلية .113
 4سورة النساء ،اآلية .117
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الغرب
مقومات منط احلياة
ّ
ّ
 .1ثقافة االستهَلك

راجت ثقافة االستهالك على يد شر ٍ
كات جتاريٍّة وماليّة عامليّة ،هتدف إىل الربح وزيدة نسبة
املستهلكني ،وابلطبع تغيري اهلويّة الثقافيّة؛ خللق بيئة ثقافيّة تح ِّ
روج للبضاعة ،مستفيد ًة من الرموز
واإلشارات ومظاهر الغناء واحلفالت ...ومستغلّةً جسد املرأة يف التسويق .وتعمل هذه
الشركات على درس عادات الشعوب وتقاليدها ،لتوظّف ذلك يف عمليّة حتويل األذواق
وامليول إىل الصور النمطيّة اليت تريدها .فظهر امليل حنو شراء الكماليّات على حساب
التسوق اليت ال تنبع من احلاجة ،بل بدأان نشرتي على أساس مجال
األساسيّات ،وظاهرة ّ
املكان وأساليب العرض ...وليس على أساس احلاجة الواقعيّة.
عن األصبغ بن نباتة عن أمري املؤمنني (عليه السالم) أنّه قال« :لِلْمس ِر ِ
ِ َع ََل َمات:
ف ثَََل ُ
ُْ
س لَهُ».1
س َما لَْي َ
س لَهَُ ،ويَلْبَ ُ
س لَهَُ ،ويَ ْش ََِتي َما لَْي َ
ََيْ ُك ُل َما لَْي َ
 .1ثقافة الَتفيه

ليس املقصود رفض الرتفيه ابملطلق ،بل املقصود رفض الرتفيه الذي يصبح وسيل ًة لرتويج
األفكار واأليديولوجيّات .و ّأما مظاهر الرتفيه ،فعديدة وكثرية ،تبدأ أبجهزة التلفزيون والكمبيوتر
وتقنيّات اإلنرتنت ،وال تنتهي يف كيفيّة إقامة االحتفاالت واألعياد ومراسم الزفاف وغريها.
ِ
َِّ ِ
ِ
ب َوَهلٌْو َولَ َّ
قال -تعاىلَ ﴿ :-وَما ا ْحلَيَاةُ ُّ
ين يَتَّ ُقو َن أَفََلَ
الدنْيَا إِالَّ لَع ٌ
لد ُار اآلخ َرةُ َخْي ٌر لّلذ َ
تَ ْع ِقلُو َن﴾.2

 1الشيخ الصدوق ،من ال حيضره الفقيه ،مصدر سابق ،ج ،3ص.175
 2سورة األنعام ،اآلية .32
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َّ ِ
ين َّاُتَ ُذواْ ِد َين ُه ْم لَ ِعبًا َوَهلًْوا َوغَ َّرتْ ُه ُم ا ْحلَيَاةُ ُّ
الدنْيَا﴾.1
وقال سبحانهَ ﴿ :و َذ ِر الذ َ
 .2سطوة املوضة

ِ
تقليدا لآلخر ،من
كبريا من حياة أغلب الناس ،يحقبِلون عليها ً
حتتل املوضة ،أبشكاهلا ،حيًّزا ً
ّ
دون معرفة األسباب احلقيقيّة لذلك ،متناسني أ ّن املوضة حتكي عن نوع الثقافة والقيم اليت
حنملها ،بدءًا من اللّباس واملظهر وتسرحية الشعر واألوشام ،وليس انتهاءً ابلعبارات
والسلوكيّات اليت حتكي عن اآلخر ،وليس عن اجملتمع املتديِّن.
َّ ِ
َّ ِ
ين َك َف ُرواْ﴾.2
ين َ
آمنُواْ الَ تَ ُكونُواْ َكالذ َ
قال -تعاىلََ ﴿ :-ي أَيُّ َها الذ َ
كيفيّة املواجهة

 .1احلفاظ على الثقافة احملليّة األصيلة

ِ
تقليد الغرب يف منط حياة الشعوب
يؤّكد اإلمام
التحول الذي ححيدثه ح
اخلامنئي (دام ظلّه) على ّ
ّ

قائال« :إ ّن تقليد الغرب ،ابلنسبة إىل الدول اليت استحسنَت هذا التقليد لنفسها
األخرىً ،
وعملَت به ،ل يَـ حعد عليها ّإال ابلضرر والفاجعة ،مبا يف ذلك الدول اليت وصلَت -بسب
الظاهر -إىل الصناعات واالخرتاعات والثروة ،لكنّها كانت مقلِّدة .والسبب هو أ ّن ثقافة
الغرب هي ثقافة هجوميّة .هذه الثقافة هي ثقافةٌ إلابدة الثقافات .فأينما جاء الغربيّون ،أابدوا

وغريوا اتريخ الشعوب ولغاهتا وحروفها
األسس االجتماعيّةّ ،
الثقافات احمللّيّة ،واجتثّوا ح
(خطوطها) ما استطاعوا».3
 1سورة األنعام ،اآلية .54
 2سورة آل عمران ،اآلية .177
اخلامنئي (دام ظلّه) يف اتريخ 2412/14/14م.
 3من كالم اإلمام
ّ
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املؤسسات الثقافيّة
 .1ثورة النخب و ّ
اخلامنئي (دام ظلّه)« :وبعد كشف العلل
حتمل املسؤوليّة جتاه ذلك ،قال اإلمام
وحول ضرورة ُّ
ّ
املهام؟ ّإّنا تقع على
واألسباب ،ننهض لتناول كيفيّة معاجلة هذه األمور .فعلى َمن تقع هذه ّ
عاتق النخب الفكريّة والسياسيّة ،وعلى عاتقكم ،وعلى عاتق الشباب .النخب مسؤولون،
وكذلك احلوزة واجلامعة والوسائل اإلعالميّة واملنابر املختلفة ومديرو الكثري من األجهزة،
الثقايف والرتبية والتعليم ،وأولئك الذين خيطّطون
وخصوصا األجهزة العاملة يف اجملال
ً
ّ
مي ،والذين حي ّددون املناهج التعليميّة وخمطهطات الكتب
للجامعات أو املدارس يف اجملال التعلي ّ
مجيعا ونعلّي الصوت».1
الدراسيّة .جيب علينا أن نستنفر ً

اخلامنئي (دام ظلّه) يف اتريخ 2412/14/14م.
 1من كالم اإلمام
ّ
19

املوعظة الثالثة
الص ْب ُر
َّ
هدف املوعظة
وحتمل الصعاب واملكاره.
ّ
حث العباد على الصرب ّ
حماور املوعظة
 .1مفهوم الصرب
 .2منزلة الصرب من اإلميان
 .3أنواع الصرب
 .4عالمات الصابر
 .7آاثر الصـّرب ونتائجه
تصدير املوعظة
ِِ
الصابِ ِر َّ ِ
َّلل وإِ َّن إِلَْي ِه ر ِ
ِ
اجعو َن﴾.1
﴿ َوبَ ِّ
ين إِذَا أ َ
َ
َصابَْت ُهم ُّمصيبَةٌ قَالُواْ إِ َّن ّ َ
ين * الذ َ
ش ِر َّ َ

 1سورة البقرة ،اآليتان  177و.177
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متهيد

ِ
ك ِم ْن َع ْزِم
ك إِ َّن ذَلِ َ
َصابَ َ
قال -تعاىل -على لسان لقمان يف عظَته البنهَ ﴿ :و ْ
اصِ ْب َعلَى َما أ َ
1
ش ِر
وجل -بذاته لتبشري الصابرين يف كتابه ،فقالَ ﴿ :وبَ ِّ
ْاأل ُُمور﴾  .وتص ّدى هللا ّ -
عز ّ
ِِ
الصابِ ِر َّ ِ
َّلل وإِ َّن إِلَْي ِه ر ِ
ِ
اجعو َن﴾.2
ين إِذَا أ َ
َ
َصابَْت ُهم ُّمصيبَةٌ قَالُواْ إِ َّن ّ َ
ين * الذ َ
َّ َ
ِ
الرأْ ِ
س
الصْب ُر ِم َن
وعن اإلمام أب عبد هللا الصادق (عليه السالم) أنّه قالَّ « :
اإلميان ،مبنزلَِة َّ
ِ
ِ ِ
ب
ب َّ
ب َّ
ب اْلس ُد؛ كذلِ َ
الصْب ُرَ ،ذ َه َ
ك ،إذا َذ َه َ
سَ ،ذ َه َ
م َن اْلَ َسد؛ فإذا َذ َه َ
الرأْ ُ
اإلميا ُن».3
مفهوم الصب

مير هبا اإلنسان
فعل َحتَ ُّم ِل املرارات واآلالم والظروف القاسية اليت ُّ
ميكن أن يحعهرف الصرب أبنّه ح
ألي من الشعور ابليأس
يف احلياة ،والعمل على جتاوزها ،نفسيا وعمليا ،وعدم إفساح اجملال ٍّ

يتسرب إىل ابطن اإلنسان .إذًا ،فالصرب يعطي
أو اجلزع أو ابلفشل أو االّنيار
النفسي ،أبن ّ
ّ
لإلنسان القدرَة على مقاومة الظروف ،والقفز فوق العقبات ،ليواصل مسرية تكامله ،وال يقف
أي من احلواجز.
سائسا عند ٍّ
ً
منزلة الصب من اإلميان

لو عدان إىل حقيقة اإلميان الذي ميكن أن حيمله اإلنسان ،لوجدانه عبارة عن َحتَُّرك اإلنسان
 1سورة لقمان ،اآلية .15
 2سورة البقرة ،اآليتان  177و.177
الكليين ،الكايف ،مصدر سابق ،ج ،2ص.77
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حنو حتقيق رضى هللا -سبحانه وتعاىل ،-وذلك من خالل سلوك طريق العبوديّة .وطريق
صر مبجموعة األحكام والتكاليف الصادرة من هللا -تعاىل،-
العبوديّة هلل ّ -
وجل -حخيتَ َ
عز ّ
احملرمات.
واليت تشمل :فعل الواجبات ،وترك ّ
ويف هذه األحكام ما هو سهل القيام به أو االمتناع عنه ،ومنها ما حيتاج إىل بذل اجلهد
احملرمات ،كالغيبة والنظر احلرام وغريها.
ُّ
وحتمل ّ
املشاق ،كاجلهاد يف سبيل هللا ،أو ترك بعض ّ
ُّ
يتم من دون الصرب؛ ولذلك ،كان من اإلميان مبنزلة الرأس من اجلسد.
وهذا كله ال ّ
أنواع الصب

إ ّن العوامل املانعة من تكامل اإلنسان وسلوكه يف صراط العبوديّة هلل -تعاىل ،-ميكن أن
نقسمها إىل ثالثة:
تؤدي إىل ترك الواجبات.
أ .العوامل املانعة اليت ّ
احملرمات وارتكاب الذنوب.
ب .العوامل اليت تدفع حنو فعل ّ
الروحي.
ج .العوامل اليت جتلب حالة عدم االستقرار وعدم الثبات
ّ
شك
ّأما الصرب ،فإنّه يعين املقاومة وعدم االستسالم يف مواجهة هذه العوامل الثالثة ،اليت ال ّ
احملرمات وارتكاب الذنوب.
ّأّنا تقف وراء فعل ّ
وهبذا التوضيح ،ميكننا أن نفهم عمق احلديث الذي ينقله أمري املؤمنني (عليه السالم) عن
ِ
ِ
الطاعة،
وصب على
صب عن َد املصيبةٌ ،
الصب ثَلثةٌٌ :
رسول هللا (صلّى هللا عليه وآله)ُ « :
ِ
املعصية».1
وصب َع ِن
ٌ
 .1فالصرب على املصيبة :حينما يحبتَلى اإلنسان برزقه ،أو مبوت أحد أقاربه وأحبّائه ،أو
الكليين ،الكايف ،مصدر سابق ،ج ،2ص.11
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ّ
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املرض...
احلج واجلهاد وأداء اخلمس...
 .2أمـّا الصرب على الطاعة :فالصرب على الصالة والصوم و ّ

 .3والصرب عن املعصية :كالصرب على ترك الغيبة والكذب والنظر احملهرم .وقد عّبـَرت عنه
ابلتصرب ،يف إشارة إىل زيدة معىن الصرب فيه ،فعن إمامنا الصادق (عليه
بعض الروايت
ُّ
الصابُِرو َن َعلَى أَ َد ِاء ال َف َرائِ ِ
صِّبُو َن َعلَى
السالم) ،حني حسئِ َل عن الصابرين ،قالَّ « :
ضَ ،واملُتَ َ
تَر ِك املَع ِ
اصي».1
ْ َ
كل مورد من املوارد الثالثة ،عندما أتيت احلوادث املؤملة ،وعندما يحطلَب من اإلنسان القيام
يف ّ
ٍ
القوة والبطولة والصالبة أمام
بتكليف ،أو يقع ابمتحان ارتكاب معصية ما ،أييت دور ظهور ّ
املغريت.
هذه العواصف و َ
عَلمات الصابر

الصابِ ِر ِف ثَََلِ :أََّوُهلَا أَ ْن َال يَ ْك َس َل ،والثَّانِيَةُ أَ ْن
النب (صلّى هللا عليه وآله)« :عَلمةُ َّ
عن ّ
ضيَّ َع احلُقو َق،
َال يَ ْ
ض َج َرَ ،والثَّالِثَةُ أَ ْن َال يَ ْش ُك َو ِم ْن َربِِّه َع َّز َو َج َّل؛ ِألنَّه إِ َذا َك ِس َل فَ َق ْد َ
ِ ِ
ض ِج َر ََلْ يُ َؤِّد ُّ
عصاهُ».2
وإَذا َ
الش ْك َرَ ،وإِذَا َش َكا م ْن َربِّه ّ -
وجل -فَ َق ْد َ
عز ّ
آاثر الصّب ونتائجه

النتائج القريبة :وهي اليت تظهر يف الدنيا ،كما قال -تعاىل﴿ :-إِن يَ ُكن ِّمن ُك ْم ِع ْش ُرو َن
 1احلسني بن سعيد الكويف ،الزهد ،حتقيق مري از غالم رضا عرفانيان ،ال.ن ،ال.م1311 ،ه ،ال.ط ،ص.17
2
حممد صادق بر العلوم ،املكتبة
علي بن اببويه ،علل الشرائع ،تقدمي السيّد ّ
الصدوق ،الشيخ ّ
حممد بن ّ
احليدريّة ،العراق  -النجف األشرف1377 ،ه 1177 -م ،ال.ط ،ج ،2ص.417
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ِ ِ ِ
ِ َّ ِ
صابِرو َن يَغِْلبُواْ ِمَئ َت ْ ِ ِ
ين َك َف ُرواْ ِِبَنَّ ُه ْم قَ ْوٌم الَّ
ني َوإن يَ ُكن ّمن ُكم ّمئَةٌ يَغْلبُواْ أَلًْفا ّم َن الذ َ
َ ُ
1
أهم ما ميكن أن حي ّققه.
يَ ْف َق ُهو َن﴾  .وهكذا ،فانتصار اإلنسان على نفسه يف الصرب ،هو ّ
اَّللَ َم َع
دائما مع الصابرين ،كما يف قوله -تعاىل﴿ :-إِ َّن ّ
لذا ،كان -سبحانهً -
َّ ِ
ين﴾.2
الصاب ِر َ
النتائج البعيدة :وهي اليت تظهر يف اآلخرة ،فتتمثّل يف هذه الرواية ،فعن اإلمام أب عبد هللا
الصادق (عليه السالم)« :إِ َذا َد َخل الْم ْؤِمن ِِف قَ ِْبهَِ ،كانَ ِ
الص ََلةُ َع ْن َميِينِ ِهَ ،و َّ
الزَكاةُ َع ْن
ت َّ
َ ُ ُ
ْب م ِط ٌّل علَي ِه ،وي ت ن َّحى َّ ِ
ِ
ان يِلي ِ
ِ
ِ
ان
سا ِرِهَ ،والِ ُّ ُ َ ْ َ ََ َ
الصْب ُر َنحيَةً ،فَِإ َذا َد َخ َل َعلَْيه ال َْملَ َكان اللَّ َذ َ َ
يَ َ
ْب ،دونَ ُكم ص ِ
لص ََل ِة و َّ ِ
الِ َّ :
احبَ ُك ْم ،فَِإ ْن َع َج ْزُُْت َعْنهُ ،فَأ ََن
اءلَتَهُ ،قَ َ
الزَكاة َوالِ ِّ ُ ْ َ
الصْب ُر ل َّ َ
سَ
ُم َ
ُدونَهُ».3

 1سورة األنفال ،اآلية .77
 2سورة البقرة ،اآلية  .173وسورة األنفال ،اآلية .47
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املوعظة الرابعة
االجتِم ِ
ِ
اع ِّي
التَّ َكافُ ُل ْ َ
هدف املوعظة
بعضا اجتماعيا.
تشجيع الناس على التكافل ومساندة بعضهم ً
حماور املوعظة
عامة
 .1التكافل مسؤوليّة ّ
االجتماعي يف اإلسالم
 .2فلسفة التكافل
ّ
 .3التكافل يف الشريعة
 .4موارد التكافل
تصدير املوعظة
ِِ
َّ ِ
لسائِ ِل َوال َْم ْح ُر ِوم﴾.1
وم * لِّ َّ
ين ِِف أ َْم َواهل ْم َح ٌّق َّم ْعلُ ٌ
﴿ َوالذ َ

 1سورة املعارج ،اآليتني  24و .27
25

متهيد
يبني من تقع عليه مسؤوليّة
تعتمد الرعاية االجتماعيّة يف اإلسالم على مبدأ التكافل ،الذي ّ
رعاية احملتاج .ومن هنا ،صارت كفالةح احملتاج على أفراد أسرته مسؤوليّةً مقهررًة ،سواء أكان
عاجزا عن الكسب ،فإذا عجزت األسرة عن هذه الكفالة،
ً
طفال أو أرملة أو مطلقة أو ً
َّ ِ
ين ِِف أ َْم َواهلِِ ْم َح ٌّق
انتقلَت املسؤوليّة إىل اجملتمع ،كما يحشري إىل ذلك قوله -تعاىلَ ﴿ :-والذ َ
لسائِ ِل َواملَ ْح ُر ِوم﴾ ،فهذا اخلطاب يوضح ،أبجلى املعاين ،مسؤوليّةَ القادرين ،وهم
وم * لِ َّ
َم ْعلُ ٌ
األغنياء ،جتاه السائل واحملروم.
جتماعي يف اإلسالم يرتكز على ش هقني أساسيهني:
والتكافل اال
ّ
األول :الرتاحم.
ّ
ي.
الثاين :التكافل ّ
املاد ّ

عامة
التكافل مسؤوليّة ّ

كل مسلٍم مسؤوًال يف بيئته االجتماعيّة ،قال رسول هللا (صلّى هللا عليه
وقد جعل
اإلسالم ه
ح
وآله)ُ « :كلُّ ُك ْم َراعَ ،وُكلُّ ُك ْم َم ْس ُؤ ٌ
ول َع ْن َرِعيَّتِ ِه» .1ودعا (صلّى هللا عليه وآله) إىل االهتمام
ِ
ني،
أبمور املسلمني ،ومشاركتهم يف آماهلم وآالمهم ،فقالَ « :م ْن أَ ْ
صبَ َح َال يَ ْهتَ ُّم ِِبُُموِر املُ ْسل ِم َ
ِ ِ 2
سالمي
اإل
اجملتمع
عالقات
حتكم
اليت
ة
ي
آن
ر
الق
القاعدة
وفق
ه
ل
ك
وذلك
.
س مبُ ْسلم»
ّ
ّ
فَلَْي َ
ّ

1
النجفي
األحسائي ،ابن أب مجهور ،عوال اللئال العزيزية يف األحاديث الدينيّة ،تقدمي السيّد شهاب الدين
ّ
ّ
اقي ،ال.ن ،ال.م1443 ،ه 1173 -م ،ط ،1ج ،1ص.121
املرعشي ،حتقيق احلاج آقا جمتىب العر ّ
ّ
الكليين ،الكايف ،مصدر سابق ،ج ،2ص.173
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ٍ
عام﴿ :إَِّمنَا ال ُْم ْؤِمنُو َن إِ ْخ َوةٌ﴾.1
بشكل ّ
جتماعي ِف اإلسَلم
فلسفة التكافل اال
ّ

بعيدا عن توجيه أنشطته
جمرد عالقة بني الفرد وربّهً ،
جمردة ،أو ّ
إ ّن اإلميان ليس قضيّة فلسفيّة ّ
يتم ربط الفكر ابلفعل ،والنيّة ابحلركة والسلوك القومي.
وممارسته وعالقاته اليوميّة؛ ففي اإلميانّ ،

كمال اإلميان عن الذي يبيت شبعان وجاره جائع،
وقد نفى الرسول (صلّى هللا عليه وآله) َ
ت َشْب َعا َن َو َج ُارهُ َجائِع».2
آم َن ِب َم ْن َب َ
وهو يعلمَ « :ما َ
سبيال للتهلكة ،بقوله -سبحانه وتعاىل﴿ :-وأ ِ
ِ
وعدم
وقد ع ّد القرآ حن
َنف ُقواْ
َ
اإلنفاق ً
َ
اإلمساك َ
ِِف سبِ ِ ِ
اَّلل وَال تُ ْل ُقواْ ِِبَي ِدي ُكم إِ َىل الت ْ ِ
ب ال ُْم ْح ِسنِني﴾.3
اَّللَ ُُِي ُّ
َح ِسنُ َواْ إِ َّن ّ
َّهلُ َكة َوأ ْ
َ
ْ ْ
يل ّ َ
ب املال عن وظيفته االجتماعيّة ،مدعا ًة للعذاب األليم ،فقال -تعاىل:-
كما ع ّد الكن َـز َ
وح ْج َ
يل َِّ
َّ ِ
ين يَ ْكنِ ُزو َن َّ
ض َة َوَال يُْن ِف ُقونَ َها ِِف َسبِ ِ
ب َوال ِْف َّ
ش ْرُه ْم بَِع َذاب أَلِيم﴾.4
اَّلل فَبَ ِّ
الذ َه َ
﴿ َوالذ َ
أيضا على اإلنسان الذي يع ِطّل حسبح َل
وليس هذا فحسب ،بل رتهب مسؤوليّة التقصري ً
دخول النار يف ِ
هرٍة عن طعامها،
الكسب وفرص العمل ،مهما ّادعى الصالح .وجعل َ
حبس ّ
بل ودخول اجلنة يف إعانة احليوان لس ِّد حاجته.

 1سورة احلجرات ،اآلية .14
الكليين ،الكايف ،مصدر سابق ،ج ،2ص.777
 2الشيخ
ّ
 3سورة البقرة ،اآلية .117
 4سورة التوبة ،ص.34
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التكافل ِف الشريعة
ال ميكن لدولة أن تقوم بواجبها حنو حتقيق التكافل اال
جتماعيّ ،إال إذا ساهم معها أبناءح
ّ
اجملتمع يف بناء العدل اال
جتماعي والبذل واإلنفاق يف سبيل هللا .وقد قَ ّس َمت الشريعةح
ّ
قسمني:
مسؤوليّةَ اجملتمع يف حتقيق التكافل إىل َ
القسم األول :يحطالَب به األفراد على سبيل الوجوب واإللزام ،وهي:
 .2اخلُمس :قال -تعاىل﴿ :-وا ْعلَموا أ ََّمنَا غَنِمتم ِمن َشيء فَأ َّ ِ ِ
َّلل ُُخُسهُ ولِ َّلر ُس ِ
ول َولِ ِذي
َن َّ َ َ
َ ُ
ُْْ ْ ْ
1
الْ ُق ْرَب َوالَْيتَ َامى َوال َْمساكِ ِ
السبِ ِ
يل﴾ .
ني َوابْ ِن َّ
َ
ات لِْل ُف َقر ِاء والْمساكِ ِ ِ ِ
ني َعلَْي َها َوال ُْم َؤلََّف ِة
 .1الزكاة :قال -تعاىل﴿ :-إَِّمنَا َّ
ني َوال َْعامل َ
الص َدقَ ُ َ َ َ َ
ِ
يل فَ ِري َ ِ ِ
يل َِّ
اَّلل و َّ ِ
قُلُوبُ ُه ْم َوِِف ال ِّرقَ ِ
السبِ ِ
ني َوِِف َسبِ ِ
يم
اَّلل َوابْ ِن َّ
اب َوالْغَا ِرم َ
اَّللُ َعل ٌ
ض ًة م َن َّ َ
ِ
يم﴾.2
َحك ٌ
 .2النذور :قال -تعاىلَ ﴿ :-وَما أَنْ َف ْقتُ ْم ِم ْن نَ َف َقة أ َْو نَ َذ ْرُُْت ِم ْن نَ ْذر فَِإ َّن َّ
اَّللَ يَ ْعلَ ُمهُ﴾.3
عمدا ،وحنث النذر واليمني
 .4الكفارات :ومنها كفارة إفطار شهر رمضان وقضائه ً

والعهد...

إن ِم ْن متََ ِام َّ ِ ِ
اء َّ
 .2زكاة الفطرة :عن اإلمام الصادق (عليه السالم)َّ « :
الزَكاةِ؛
الص ْوم إ ْعطَ َ
ِ
ِ
ص َام َوََلْ يُ َؤِّد َّ
ص ْوَم لَهُ.4»...
الزَكاةَ ،فَََل َ
يَ ْعِِن الْفط َْرةَ ...ألَنَّهُ َم ْن َ
التطوع واالستحباب ،مثل:
القسم الثاِن :يحطالَب به األفراد على سبيل ُّ
 1سورة االنفال ،اآلية .41
 2سورة التوبة ،اآلية .74
 3سورة البقرة ،اآلية .254
4
العاملي ،وسائل الشيعة ،مصدر سابق ،ج ،1ص.317
احلر
ّ
ّ
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اخليي :وهو يشمل مجيع جهات اخلري ،من مساجد ومدارس ودور لأليتام
 .2الوقف
ّ
والعجزة ومستشفيات ومعاهد وغريها ،واألصل يف ذلك قول رسول هللا (صلّى هللا عليه
ِ
وآله)« :إِذَا م َ ِ
ص َدقَة َجا ِريَة ،أ َْو ِعلْم يُْن َت َف ُع بِِه،
ات ال ُْم ْؤم ُن ،انْ َقطَ َع َع َملُهُ إَِّال م ْن ثَََلَِ :
َ
1
صالِح يَ ْدعُو لَه» .
أ َْو َولَد َ
ٍ
الرب واخلري .قال -تعاىل:-
 .1الوصيّة :وهو أن يوصي املسلم قبل موته جبزء من ماله جلهات ّ
ت إِ ْن تَر َك َخي را الْو ِ ِ ِ
ِ
ني
َح َد ُك ُم ال َْم ْو ُ
ب َعلَْي ُك ْم إِذَا َح َ
صيَّةُ لل َْوال َديْ ِن َو ْاألَق َْربِ َ
ض َر أ َ
َ ًْ َ
﴿ ُكت َ
ِ
ِ
ني﴾.2
ِبل َْم ْع ُروف َح ًّقا َعلَى ال ُْمتَّق َ
 .2العارية :وهو االنتفاع بوائج الغري جمّ ًاان ،وهي من أعمال اخلري واإلنسانيّة؛ أل ّن الناس ال
ْب
غىن هلم عن االستعانة ببعضهم ،والتعاون فيما بينهم .قال -تعاىلَ ﴿ :-وتَ َع َاونُوا َعلَى الِ ِّ
َوالتَّ ْق َوى﴾.3
 .4اهلديّة أو اهلبة :عن أب عبد هللا الصادق (عليه السالم) قال« :نِْع َم َّ
الش ْيءُ ا ْهلَِديَّةُ أ ََم َام
ِ ِ
ب ِب َّ
لضغَائِ ِن».4
اج ِة»َ ،وقَ َال« :تَ َه َ
ا ْحلَ َ
اد ْوا َحتَابُّوا؛ فَإ َّن ا ْهلَديَّةَ تَ ْذ َه ُ
الشْيطَ ِ
س َش ْيءٌ أَثْ َق َل َعلَى َّ
ان ِم َن
 .2الص َدقَة :قال اإلمام الصادق (عليه السالم)« :لَْي َ
ب ،قَ ْب َل أَ ْن تَ َق َع ِِف يَ ِد ال َْعْب ِد».5
َّ
الص َدقَِة َعلَى ال ُْم ْؤِم ِنَ ،و ِه َي تَ َق ُع ِِف يَ ِد َّ
الر ِّ
األحسائي ،عوال اللئال ،مصدر سابق ،ج ،2ص.73
 1ابن أب مجهور
ّ
 2سورة البقرة ،اآلية .174
 3سورة املائدة ،اآلية .2
4
العاملي ،وسائل الشيعة ،مصدر سابق ،ج ،15ص.271
احلر
ّ
ّ
5
األئمة (عليهم السالم) ،حتقيق ونشر جممع
احلر
حممد بن احلسن ،هداية ّ
األمة إىل أحكام ّ
العاملي ،الشيخ ّ
ّ
ّ
البحوث اإلسالميّة ،إيران  -مشهد1412 ،ه ،ط ،1ج ،4ص.111
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موارد التكافل
 .2األهل

رسول هللا (صلّى هللا عليه وآله) يقول« :اِبْ َدأْ ِمبَ ْن
عن اإلمام احلسني (عليه السالم) أنّه مسع َ
اكُ ،ثَّ أَ ْد َن َك فَأَ ْد َنك».1
تَعُ ُ
َخ َ
ك َوأ ََب َك َوأُ ْختَ َ
ول :أ َُّم َ
ك َوأ َ
يل ِ
اد َعلَى ِعيَالِِه َكاملُ َج ِاه ِد ِِف َسبِ ِ
وعن الرسول األكرم (صلّى هللا عليه وآله)« :ال َك ُّ
للا».2
 .1األرحام

اءلُو َن بِِه
عن اإلمام الصادق (عليه السالم) ،يف قوله -تعاىلَ ﴿ :-واتَّ ُقوا للاَ الذي تَ َس َ
3
ِ
اس ،إِ َّن للا َ -ع َّز وج َّل -أَمر بِ ِ
ام النَّ ِ
صلَتِ َها َو َعظَّ َم َها ،أََال
َو ْاأل َْر َح َام﴾  ،قال« :ه َي أَ ْر َح ُ
َ
ََ
ََ
تَ َرى أَنَّهُ َج َعلَ َها ِمْنهُ؟».4
 .2اْلار

ِِ
ِ ِ ِ
س ًان َوبِ ِذي الْ ُق ْرَ ىب َوالَْيتَ َام ىى
قال -تعاىلَ ﴿ :-وا ْعبُ ُدوا للاَ َوَال تُ ْش ِرُكوا به َشْي ئًا َوبل َْوال َديْ ِن إ ْح َ
الص ِ
َوال َْمساكِ ِ
ب ِب ْْلَ ِ
اح ِ
ني َوا ْْلَا ِر ِذي الْ ُق ْرَ ىب َوا ْْلَا ِر ا ْْلُنُ ِ
السبِ ِ
ت
ب َو َّ
نب َوابْ ِن َّ
يل َوَما َملَ َك ْ
َ

1
اري والسيّد حممود الزرندي،
حممد بن ّ
املفيد ،الشيخ ّ
علي أكرب الغ ّف ّ
حممد بن النعمان ،االختصاص ،حتقيق ّ
دار املفيد للطباعة والنشر والتوزيع ،لبنان  -بريوت1414 ،ه 1113 -م ،ط ،2ص.211
2
القم ّي ،مكتبة وجداين ،إيران ّ -قم،
احللّ ّي ،ابن فهد ،ع ّدة الداعي وجناح الساعي ،تصحيح أمحد ا ّ
دي ّ
ملوح ّ
ال.ت ،ال.ط ،ص.52
 3سورة النساء ،اآلية .1
 4ابن فهد احللّ ّي ،ع ّدة الداعي وجناح الساعي ،مصدر سابق ،ص.71
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أَْميَانُ ُك ْم﴾.1

ول َِّ
آم َن ِب َم ْن
ال َر ُس ُ
عن اإلمام الباقر (عليه السالم)« :قَ َ
اَّلل (صلّى للا عليه وآله)َ :ما َ
يتَ ،وِفي ِه ْم َجائِ ٌع ،يَْنظُُر َّ
اَّللُ إِلَْي ِه ْم
ت َشْب َعا َن َو َج ُارهُ َجائِ ٌع .قَ َ
َب َ
الَ :وَما ِم ْن أ َْه ِل قَ ْريَة يَبِ ُ
يَ ْوَم ال ِْقيَ َامة».2
 .4األيتام
ِ
يم﴾.3
قال -تعاىلَ ﴿ :-ك ََّل بَل َّال تُ ْك ِرُمو َن الْيَت َ
عن رسول هللا (صلّى هللا عليه وآله)« :من َع َ ِ
ب َّ
اَّللُ َ -ع َّز
َْ
ال يَت ً
ِن ،أ َْو َج َ
يما َح ََّّت يَ ْسَتغِْ َ
4
ب ِآلكِ ِل َم ِال الْيَتِ ِيم النَّار» .
َو َج َّل -لَهُ بِ َذلِ َ
ك ا ْْلَنَّةََ ،ك َما أ َْو َج َ
 .2الفقراء واملساكني

ِ ِ َّ ِ
قال -تعاىلَ ﴿ :-وَما تُْن ِف ُقوا ِم ْن َخ ْي يُو َّ ِ
ين
ف إلَْي ُك ْم َوأَنْتُ ْم َال تُظْلَ ُمو َن * ل ْل ُف َق َراء الذ َ
َ
ض َُيسب هم ا ْْل ِاهل أَ ْغنِي ِ
يل َِّ
ُح ِ
َّع ُّف ِ
ص ُروا ِِف َسبِ ِ
ف
اَّلل َال يَ ْستَ ِطيعُو َن َ
أْ
اء م َن الت َ
ض ْرًب ِِف ْاأل َْر ِ ْ َ ُ ُ ُ َ ُ َ َ
تَع ِرفُهم بِ ِسيماهم َال يسأَلُو َن النَّاس إِ ْحلافًا وما تُْن ِف ُقوا ِمن َخ ْي فَِإ َّن َّ ِِ ِ
يم﴾.5
ْ
َ َ ََ
اَّللَ به َعل ٌ
ْ ُْ َ ُْ َ ْ

 1سورى النساء ،اآلية .37
2
الكليين ،الكايف ،مصدر سابق ،ج ،2ص.777
الشيخ
ّ
 3سورة الفجر ،اآلية .15
الكليين ،الكايف ،مصدر سابق ،ج ،5ص.71
 4الشيخ
ّ
 5سورة البقرة ،اآليتان  252و .253
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املوعظة اخلامسة
عُلُ ُّو اهلِ َّم ِة
هدف املوعظة
اهلمة وفضائلها وضرورة االستفادة منها يف املصارف السليمة.
بيان أمهّيّة ّ
حماور املوعظة
اهلمة
 .1ضرورة ّ
اهلمة
 .2فضائل ّ
اهلمة؟
 .3كيف تحصنَع ّ

اهلمة العالية
 .4الشهوات و ّ
اهلمة
 .7مصرف ّ
تصدير املوعظة
ِ
َح َس ُن َع َم ًَل﴾.1
﴿الَّ ِذي َخلَ َق ال َْم ْو َ
ت َوا ْحلَيَا َة لَي ْبلَُوُك ْم أَيُّ ُك ْم أ ْ

 1سورة امللك ،اآلية .2
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متهيد
ل حخيلَ ِق اإلنسا حن للكسل أو الضجر أو النهوم أو الفراغ ،بل حخلِ َق للعمل والك ِّد واالجتهاد؛
ِ
اإلهلي ،وهذا ما
اإلهلي ،و ّإما للعقاب والغضب ّ
ليحثبت استحقاقه ّإما للثواب ومقام القرب ّ
تشري إليه اآلية الكرمية.
اهلمة
ضرورة ّ

خملوق من أجل امتحان أعماله واختبارها ،ال ب ّد له من أن
إ ّن اإلنسان الذي يعي حقيق َة أنّه ٌ
عرب عنه القرآ حن الكرمي
اهلمة العالية واالندفاع النشيط ،أو ما ّ
ينزع لباس الكسل ،ويتزيّن برداء ّ

حت يالقي اإلنسان ربّه ،كما يقول -تعاىل -يف كتابه:
ابلكدح ،الذي جيب أن ال يتوقّف ّ
اإلنْسا ُن إِنَّ َ ِ
ك َك ْد ًحا فَ ُم ََل ِق ِيه﴾.1
ح إِ َىل َربِّ َ
ك َكاد ٌ
﴿ ََي أَيُّ َها ِْ َ
لتوضح النتيجة اليت يؤول إليها كدح اإلنسان هذا ،فتقول﴿ :فَأ ََّما
ث تكمل اآليت الكرمية ّ
ف ُُياس ِ
ِ
ِِ
ِ
من أ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ورا * َوأ ََّما
َْ
ب إِ َىل أ َْهله َم ْس ُر ً
س ًاب يَس ًيا * َويَْن َقل ُ
س ْو َ َ َ ُ
بحَ
ُوتَ كتَابَهُ بيَمينه * فَ َ
2
ِ
من أ ِ ِ
ِ
يا﴾  .إ ًذا ،مصري اإلنسان
س ْو َ
ورا * َويَ ْ
َْ
ف يَ ْدعُو ثُبُ ً
صلَى َسع ً
ُوتَ كتَابَهُ َوَر َاء ظَ ْه ِره * فَ َ

ف على نتائج مهّته وسعيه.
متوقّ ٌ
اهلمة
فضائل ّ

الكثري من حماسن األفعال والصفات والقيم النبيلة ابهل همة العالية.
ربطَت
ح
األحاديث الشريفة َ
يتبني ذلك من خالل األمور اآلتية:
و ّ
 1سورة االنشقاق ،اآلية .7
 2سورة االنشقاق ،اآليت .12 – 5
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 .2استحقاق الثناء
فعال يتّسم ابجلمال ،سواء كان من خالل صنعة أو إدارة أو بناء أو كتاب أو
إ هن من يرى ً

أي شيء آخر ،يعرف أ ّن وراء ذلك العمل مههةً عاليةً استوجبَت َم ْد َح أمري املؤمنني
لوحة أو ّ
ِ
ِ
يل يُْنبِ ُئ َع ْن ُعلُِّو اهلِ َّم ِة».1
(عليه السالم) ،بقوله« :الف ْع ُل اْلَم ُ
 .1الشجاعة
علي (عليه السالم)
وهكذا حال الشجاعة ،اليت هي من أنبل صفات اإلنسان ،ويربط اإلمام ّ
الر ُج ِل َعلَى قَ ْد ِر ِمهَّتِ ِه».2
اعةُ َّ
اهلمة ،بقولهَ « :ش َج َ
بينها وبني ّ

اهلمة العالية يف تعزيز اإلقدام واالندفاع لدى اإلنسان ،خبالف الكسل
وال خيفى كيف تساهم ّ

كثريا ما يدعو اإلنسان للرتاجع والتقهقر يف املواطن اليت جيدر به أن يحربز
والضجر ،فإنّه ً
شجاعته فيها.
 .2الكرم
انتج عن مههة اإلنسان العالية ،إذ يقول (عليه
والكرم يف حديث اإلمام (عليه السالم) ،هو ٌ
ِ ِ 3
ِ
ي
املاد
البذل
جبانب
ا
حمدود
ليس
الكرم
ن
أل
وذلك
.
يجةُ ُعلُِّو اهل َّمة»
ّ
ّ
ً
السالم)« :ال َك َرُم نَت َ
ّ
العامة ،وهذا
فقط ،بل يشمل بذل السواعد واهلمم يف مساعدة الناس وخدمتهم يف الشؤون ّ
يهتم ّإال براحته الشخصيّة ،وال يف ّكر يف
األمر يتطلّب مهًّة عالية .بينما جتد الكسول والَنـ هو َام ال ّ
أم ِر اجملتمع من حوله ،وليس مستعدا أل ْن يبذل شيئًا من طاقته املاليّة أو البدنيّة أو الفكريّة من

1
مهدي رجائي،
حممد ،غرر احلكم ودرر الكلم ،حتقيق وتصحيح السيّد
التميمي اآلمدي ،عبد الواحد بن ّ
ّ
ّ
اإلسالمي ،إيران ّ -قم1414 ،ه ،ال.ط ،ص.54
الكتاب
دار
ّ
2
الليثي الواسط ّي ،عيون احلكم واملواعظ ،مصدر سابق ،ص.217
ّ
 3املصدر نفسه ،ص.27
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أجل خدمة الناس.
 .4القناعة
اهلمة العالية ،اليت تدفع اإلنسان إىل العمل وإتقانه ،هو قناعته مبا وصل إليه،
إ ّن من نتائج ّ
ِ
ِِ ِ
ِ ِِ
وم
علي (عليه السالم)« :م ْن َش َرف اهل َّمة لُُز ُ
بعدما سعى إليه حبو ْسعه كلّه .لذا ،ورد عن اإلمام ّ
ف َع َّما ِِف أَيْ ِدي النَّ ِ
اع ِة» ،1وعنه (عليه السالم)« :ال َك ُّ
اس ِع َّفةٌ َوكِْب ُر ِمهَّة».2
ال َقنَ َ
اهلمة؟
كيف تُصنَع ّ

منشا أساسيا
اهلمة ً
اهلمة هي الدافع لتحقيق هدف اإلنسان يف احلياة ،وإن كانت ّ
إ ْن كانت ّ

اهلمة ،ويرفعه من حالة اخلمود
عما يولّد تلك ّ
يف تلك الكماالت ،فحري لإلنسان أن يبحث ّ
واخلمول إىل اجل ّد يف العمل.
ِِ
للهمة ،الراف ِع اإلنسا َن إىل حالة اجل ّد ،تربز معرفة القيمة
ويف مقام اجلواب عن ذلك املولّد ّ

اهلمة.
واألمهّيّة للعمل يف أوىل مراتب ما يصنع ّ
ٍ ِ
ب منه أن يسعى حنو جوهرة نفيسة ،على أن ميتلكها حينما
شاسع بني
ففرق
ٌ
ٌ
شخص طحل َ
ٍ ِ
ب منه أن يسعى حنو
حيوزها ،وقد عرف القيمة الغالية جدا هلذه اجلوهرة ،وبني
شخص طحل َ
تلك اجلوهرة ،كحال صاحبهّ ،إال أنّه ال يعرف ّأّنا جوهرة ،بل يظنّها زجاجة ،فكم هو
األول حنو العمل ،ومهّة اآلخر.
الفارق بني مههة ّ

ِ
ت َع ِن الْ َعاََِل الَْف ِاِن
ص َرفَ ْ
ص َح ْ
ت َم ْع ِرفَتُهُ ،انْ َ
من هنا ،قال أمري املؤمنني (عليه السالم)َ « :م ْن َ

1
الليثي الواسط ّي ،عيون احلكم واملواعظ ،مصدر سابق ،ص.451
ّ
2
التميمي اآلمدي ،غرر احلكم ودرر الكلم ،مصدر سابق ،ص.54
ّ
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سهُ َوِمهَّتُهُ».1
نَ ْف ُ
اهلمة العالية
الشهوات و ّ

فإذا كانت مهّة املرء جناحيه الل َذيْن يطري هبما ،فإ ّن شهوته وخلوده إىل الشهوات والغرائز هي
ط من قدره ،فعن أمري املؤمنني (عليه السالم) قالَ « :ما َرفَ َع ْام َرًءا َك ِه َّمتِ ِه،
اليت تضع املرء وحت ّ
ش ْه َوتِِه».2
ض َعهُ َك َ
َوَال َو َ
سيف ذو ح هدين ،فكما ميكن استغالهلا يف الطاعة والعبادة وإتقان
فع ُّلو اهل همة ٌ
وعليه ،ح
األعمال ،فإنّه ميكن استغالهلا يف املعصية والبحعد عن هللا.
اهلمة
مصرف ّ

صرف مهّة املؤمن فيها ،وهي:
بهيـنَت الرو ح
ايت الشريفة َ
األمور اليت ينبغي أن تح َ
ِ
ص ِرفُوا ِمهَّتَ ُك ْم ِبلتَّ َق ُّر ِ
ب إِ َىل
ُّ .2
التقرب إىل للا :فعن رسول هللا (صلّى هللا عليه وآله)َ « :وا ْ
اعتِ ِه (للا)».3
طَ َ
ِ
ك لِما ب ْع َد املَو ِ
ت».4
 .1بناء اآلخرة :فعن اإلمام الباقر (عليه السالم)َ « :ولْتَ ُك ْن مهَّتُ َ َ َ ْ
 .2تزكية النفس وإصَلح الناس :فعن علي (عليه السالم)« :إِ ْن َس ِ
ص ََل ِح
ََ ْ
ت مهَّتُ َ
ك ِِإل ْ
ّ
1
التميمي اآلمدي ،غرر احلكم ودرر الكلم ،مصدر سابق ،ص.774
ّ
2
اسطي ،عيون احلكم واملواعظ ،مصدر سابق ،ص.474
و
ال
الليثي
ّ
ّ
 3ابن فهد احللّ ّي ،ع ّدة الداعي ،مصدر سابق ،ص.277
 4الوحيد البهبهاين ،الشيخ دمحم ابقر ،حاشية جممع الفائدة والربهان ،مؤسسة العالمة اجملدد الوحيد البهبهاين،
منشورات مؤسسة العالمة اجملدد الوحيد البهبهاين ،1415 ،ط ،1ص.24
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ك فَ ِ
الن ِ
اس َدةٌ ،فَ ُه َو أَ ْكَب ُر َعْيب».1
سَ
َّاس ،فَابْ َدأْ بَِن ْف ِس َ
ك؛ فَِإ ْن تَ َعاطَْي َ
ت إِ ْ
ص ََل َح غَ ِْي َك َونَ ْف ُ

1
اسطي ،عيون احلكم واملواعظ ،مصدر سابق ،ص.174
الليثي الو ّ
ّ
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املوعظة السادسة
ِع َم َارةُ األَ ْر ِ
ض
هدف املوعظة
تعرف الرؤية اإلهليّة للعمارة ،وبيان مسؤوليّة اإلنسان أمام خالق الكون.
ّ
حماور املوعظة
 .1معىن العمارة ووجوهبا
 .2عمارة األرض يف الرؤية اإلهليّة
 .3مظاهر عمارة األرض
 .4فلسفة عمارة األرض
تصدير املوعظة
شأَ ُك ْم ِم َن ْاأل َْر ِ
اسَت ْع َم َرُك ْم ِف َيها﴾.1
﴿ ُه َو أَنْ َ
ض َو ْ
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متهيد
اإلهلي
العمارة ،يف األدبيّات اإلسالميّة ،هي و ٌ
اجب إنساين ،ينطلق من عقيدة االستخالف ّ
لإلنسان يف األرض ،ومسؤوليّة اإلنسان أمام خالق الكون واإلنسان ،عن كيفيّة استثمار
الثروات واملوارد الطبيعيّة املوجودة يف هذا الكون.
ويف مقابل ذلكّ ،نى -سبحانه وتعاىل -عن اإلفساد يف األرض ،حيث قالَ ﴿ :وَال تَ ْعثَ ْوا
1
ِِف ْاألَر ِ ِ ِ
وجلَ ﴿ :وَال تُ ْف ِس ُدوا ِِف ْاأل َْر ِ
ص ََل ِح َها﴾2؛
ض بَ ْع َد إِ ْ
ْ
ين﴾  .وقال ّ
ض ُم ْفسد َ
عز ّ
وهلذا اإل ِ
مفردات عديدة ،كاالعتداء على اآلخرين وعلى ممتلكاهتم ،وسفك الدماء بغري
فساد
ٌ
حق ،وما شاكل.
ّ
معىن العمارة ووجوهبا

املتداول يف األدبيّات العامليّة
سالمي ،توازي مفهوم التنمية واالستثمار َ
العمارة ،يف املفهوم اإل ّ
أهم مؤ ّش ٍر ُّ
للتقدم يف دو ٍلة ما؛ فبقدر ما يكون مؤ ّشر
اليوم ،والذي يحعَتـَرب ،يف عصران احلاضرّ ،
تفعا ،تكون الدولة متق ّدمة وقويّة وغنيّة .والعمارة أو التنمية تعين جمموع نشاطات
التنمية مر ً
املتصرفة يف املوارد الطبيعيّة وغريها ،هبدف إشباع متطلّباته ،وتعزيز ّقوته وأَْمنِهّ .إال ّأّنا
اإلنسان ّ
فشق
مي ،تتح ّدد غايتحها وهدفحها
وجل -وطاعتهّ .
النهائي يف رضا هللا ّ -
عز ّ
ّ
يف املفهوم اإلسال ّ

الطرقات لتسهيل انتقال األشخاص والبضائع عمارةٌ ،وزراعة األراضي ابحملاصيل الضروريّة
لس ّد حاجات البشر عمارةٌ ،وصناعة اآلالت اليت حيتاجها اإلنسان يف معاشه عمارةٌ ،وتقدمي
اخلدمات الضروريّة يف اجملاالت الطّبـيّة والفّنـيّة والتقنيّة ...عمارةٌ.
 1سورة البقرة ،اآلية .74
 2سورة األعراف ،اآلية .77
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وجل -استعمر اإلنسان يف األرض ،أي طلب منه عمارَهتا ،وهذا بذاته
ومعىن أ ّن هللا ّ -
عز ّ
يدل على وجوب عمارة األرض ،واستثمار املوارد فيها .ونالحظ أ ّن فقهاء اإلسالم اعتربوا
ّ
تعلُّ َم أصول احلراثة والزراعة والصناعة ،اليت هبا قوام دينهم ودنياهم ،من فروض الكفاية على
املسلمني.
عمارة األرض ِف الرؤية اإلهليّة
اضح من اآليت
ّ
سخر هللا ّ -
كل ما يف األرض من أجل خدمة اإلنسان ،وهذا و ٌ
وجلّ -
عز ّ
1
القرآنية الكرميةُ ﴿ :هو الذي َخلَ َق لَ ُكم ما ِِف ْاألَر ِ ِ
َّر لَ ُك ْم َما ِِف
ْ
ْ َ
ّ
َ
ض َمج ًيعا﴾ َ ﴿ ،و َسخ َ
2
ض َِ ِ
السماو ِ
ات َوَما ِِف ْاأل َْر ِ
شوا ِِف
ض ذَلُ ًوال فَ ْام ُ
مج ًيعا مْنهُ﴾ ُ ﴿ ،ه َو الذي َج َع َل لَ ُك ُم ْاأل َْر َ
َّ َ َ
ور﴾.3
َمنَاكِبِ َها َوُكلُوا ِم ْن ِرْزِق ِه َوإِلَْي ِه النُّ ُ
شُ
اإلهلي لإلنسان يف األرض ،ليس حمطلًَقا من وجهة نظر اإلسالم ،بل هو
ّإال أ ّن هذا التمكني ّ
وحمدود بدود الوصاية اإلهليّة والتوجيهات الرّابنيّة ،بعدم استثمار هذه املوارد يف
مشرو ٌط
ٌ
سخر له ما يف السماوات واألرض ،ووضع له
وجلّ -
معصيته -تعاىل-؛ أل ّن هللا ّ -
عز ّ
اخلطوط العريضة ،واحلدود الشرعيّة اليت إن استثمر وأعمر األرض على أساسها ،فإنّه سيصل
الدارين .فينبغي للمسلم أن يراعي حدود هللا يف استثمار هذه
إىل كماله املنشود وسعادته يف َ
أسه َم
مثال،
بيعهً ،
استثمارا حم ِربًا لإلنسان؛ ألنّه إ ْن َ
إنتاج اخلمر و ح
ً
املوارد ،فال ميكن أن يكون ح
وسيدمر دنيا أانس آخرين وآخرهتم.
سيدمر آخرته،
ّ
يف أتمني دنياه على أحسن األحوال ،فإنّه ّ
 1سورة البقرة ،اآلية .21
 2سورة اجلاثية ،اآلية .13
 3سورة املائدة ،اآلية .17
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مظاهر عمارة األرض
 .2االهتمام بلبيئة

شأَ ُكم ِّم َن األ َْر ِ
اسَت ْع َم َرُك ْم ِف َيها﴾1؛ أي طلب إليكم أن
قال -تعاىلُ ﴿ :-ه َو أَن َ
ض َو ْ
تعمروها.
يف تفسري امليزان« :وفطره على أن يتصرف يف األرض بتحويلها إىل ٍ
حال ينتفع هبا يف
َح
ّ
2
فطرهح على أن يسعى يف طلب إعمارها ،فعمارة األرض هي من فطرة هاَّلل يف
ي
أ
؛
حياته»
َ
خلقه .وعمارة األرض تقتضي محايتها ،وحظر اإلفساد فيها بتخريب عامرها ،وتلويث
طاهرها ،وإهالك أحيائها ،وإتالف طيّباهتا.
قال أمري املؤمنني (عليه السالم)« :اتَّ ُقوا َّ
اَّللَ ِِف ِعبَ ِاد ِه َوبََِل ِدهِ ،فَِإنَّ ُك ْم َم ْس ُؤولُو َن َح ََّّت َع ِن
الْبَِق ِاع َوالَْب َهائِِم».3

 .1احلفاظ على الثروة النباتيّة
ِ
عن رسول هللا (صلّى هللا عليه وآله)« :إِ ْن قَام ِ
َح ِد ُك ُم الَْف ِسيلَةُ ،فَِإ ِن
ت َّ
الس َ
اعةَُ ،وِِف يَد أ َ
َ
4
اعةُ َح ََّّت يَغْ ِر َس َها ،فَلَْيغْ ِر ْس َها» .
وم َّ
الس َ
استَطَ َ
ْ
اع أَ ْن َال تَ ُق َ
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2
اإلسالمي التابعة جلماعة
مؤسسة النشر
الطباطبائيّ ،
حممد حسني ،امليزان يف تفسري القرآنّ ،
العالمة السيّد ّ
ّ
ّ
ِّ
املشرفة ،إيران ّ -قم1415 ،ه ،ط ،7ج ،14ص.314
بقم ّ
املدرسني ّ
3
علي (عليه السالم))،
حممد بن احلسن
الرضي ،السيّد أبو احلسن ّ
ّ
املوسويّ ،نج البالغة (خطب اإلمام ّ
ّ
حتقيق وتصحيح صبحي الصاحل ،ال.ن ،لبنان  -بريوت1375 ،ه 1175 -م ،ط ،1ص.242
الربوجردي ،جامع أحاديث الشيعة ،مصدر سابق ،ج ،17ص.431
 4السيّد
ّ
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 .2احلفاظ على الثروة املائيّة
قال -تعاىلَ ﴿ :-و َج َعلْنَا ِم َن ال َْم ِاء ُك َّل َش ْيء َح ّي﴾.1
ويف احملافظة على نظافته ونقائه ،ورد عن رسول هللا (صلّى هللا عليه وآله)« :اِتَّ ُقوا املَََل ِع َن
الثَََّل َ ِ
الب َاز ِِف املََوا ِرِدَ ،2وقَا ِر َع ِة الطَّ ِر ِيقَ ،وال ِظّ ِّل.3»...
َِ :
ال َر ُج ٌل لِ َعِلي بْ ِن احلُس ْ ِ
ني (عليه السَلم) :أَيْ َن
وعن أب عبد هللا (عليه السالم) قال« :قَ َ
َ
ّ
يََت َو َّ
ال :يَت َِّقي ُشطُو َط ْاألَنْ َهار.4»...
ضأُ الغَُرَبءُ؟ قَ َ
وقد ورد النهي عن البول يف املاء اجلاري ،5وكذلك يف املاء الراكد.6
 .4احلفاظ على الثروة احليوانيّة
ورد يف الشريعة ما فيه الكفاية من النصوص واألحكام ،إللقاء ٍ
ضوء على مدى العناية هبذه
ِ
هدرا وإتالفًا لثروة حيوانيّة ،من دون ِّ
مسوغ .ومنها
الثروة ،كحكم صيد اللهو ،الذي يش ّكل ً
ما ورد عن اإلمام الصادق (عليه السالم) ،حيث حسئل عن الرجل خيرج إىل الصيد مسرية يوم
 1سورة األنبياء ،اآلية .34
 2يف لسان العرب« :أي اجملا ِري والطحرق إِىل املاء ،واحدها موِرد ،وهو م ْفعِل من الور ِ
ود».
َْ ٌ
َ ٌ حح
ح
ودا ،إذا حضرته لتشرب.
ت املاءَ أَِرحده حوحر ً
يقالَ :ورْد ح
ملصري ،لسان العرب ،نشر أدب
وال ِورد :املاء الذي ترد عليه( .ابن منظورّ ،
العالمة ّ
يقي ا ّ
حممد بن مكرم اإلفر ّ
احلوزة ،إيران ّ -قم1447 ،ه ،ال.ط ،ج ،3ص.)475
ملرعشلي ،دار
الصحيحني ،إشراف يوسف عبد الرمحن ا
النيسابوري ،أبو عبد هللا ،املستدرك على
 3احلاكم
َ
ّ
ّ
املعرفة للطباعة والنشر ،لبنان  -بريوت ،ال.ت ،ال.ط ،ج ،1ص.175
الكليين ،الكايف ،مصدر سابق ،ج ،3ص.17
 4الشيخ
ّ
5
العاملي ،وسائل الشيعة ،مصدر سابق ،ج ،1ص.373
احلر
راجعّ :
ّ
 6الشيخ الصدوق ،اخلصال ،مصدر سابق ،ص.423
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ِ
ِ ِ ِ ِ ِِ
ِ
ص ْر؛
يتم؟ فقال« :إِ ْن َخ َر َج ل ُقوتِه َوقُوت عيَاله ،فَلْيُ ْفط ْر َولْيُ َق ِّ
يومنيّ ،
أو َ
أيقصر يف صالته أم ّ
ضِ
َوإِ ْن َخ َر َج لِطَلَ ِ
ول ،فَََلَ ،وَال َك َر َامة».1
ب الْ ُف ُ
 .2االهتمام بلزراعة
ْحةً أ َْو ِس ْد َرًة ،فَ َكأ ََّمنَا َس َقى ُم ْؤِمنًا ِم ْن
النب (صلّى هللا عليه وآله) أنّه قالَ « :م ْن َس َقى طَل َ
عن ّ
ظَ َمأ».2
فلسفة عمارة األرض

يظهر يف عا َل اليوم منوذجان متصارعان يف الرؤية االقتصاديّة اليت ينبغي أن تقوم عليها
أي ٍ
وسيلة
موازانت الدول ونشاطاهتا .فبعضها ّ
يتبىن منوذج االعتماد على استجالب املال من ِّ
كانت ،سواءً من استخراج املوارد الطبيعيّة ،كما حيصل يف الدول النفطيّة اليوم ،أو من خالل
احلروب والغنائم ،أو من خالل االستدانة ...أل ّن ُّ
التقدم ،يف نظرهم ،يساوي الثروة؛ فكلّما
استطعت أن حتوز قصب السبق يف مسرية ُّ
التحضر.
كانت لديك ثروة أكرب،
التقدم و ُّ
َ
بعضا آخر ينظر إىل ما تق هدم على ّأّنا رؤيةٌ ساذجةٌ ،ويرى أ ّن ُّ
التقدم ال ميكن ضمانه
ّإال أ ّن ً
يؤدي إىل
من خالل منوذج االكتناز اجلامد ،بل من خالل منوذج العمارة واالستثمار ،الذي ّ
الكليين ،الكايف ،مصدر سابق ،ج ،3ص.437
 1الشيخ
ّ
2
السلمي
حممد بن مسعود بن عيّاش
احلر
اشيّ ،
ّ
ّ
العاملي ،وسائل الشيعة ،مصدر سابق ،ج ،15ص .42العيّ ّ
ّ
احملاليتّ ،املكتبة العلميّة اإلسالميّة ،إيران -
احلاج السيّد هاشم
الرسول ّ
اشي ،حتقيق ّ
السمر ّ
ّ
قندي ،تفسري العيّ ّ
حممد تقي ،بار األنوار اجلامعة
طهران1422 ،ه ،ط ،1ج ،2ص.77
اجمللسيّ ،
حممد ابقر بن ّ
العالمة ّ
ّ
مؤسسة الوفاء ،لبنان  -بريوت1443 ،ه 1173 -م ،ط ،2ج ،1ص،121
األئمة األطهارّ ،
لدرر أخبار ّ
وج ،77ص.113
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ٍ
ٍ
مستدامة .وهذا ما ميكن التقاطه من عهد أمري املؤمنني (عليه السالم) ملالك األشرت
تنمية
(رض) ،حني وّاله مصر ،فبَعد أ ْن أََمَرهح ابستجالب اخلراج وإصالحه ،قالَ « :ولْيَ ُك ْن نَظَُر َك
ِ
استِ ْج ََل ِ
اج؛ أل َّ
ِِف ِع َم َارِة األ َْر ِ
ب ْ
ك َال يُ ْد َر ُك إَِّال ِبل ِْع َم َارِة،
اخلََر ِ
َن ذَلِ َ
ض أَبْلَ َغ م ْن نَظَ ِر َك ِِف ْ
ِ
ب ْ
اد ،وََلْ يَ ْستَ ِق ْم أ َْم ُره إَِّال قَِل ًيَل،
ب الْبِ ََل َد ،وأ َْهلَ َ
ك ال ِْعبَ َ
اج بِغَ ِْي ع َم َارة أَ ْخ َر َ
َ
اخلََر َ
وم ْن طَلَ َ
2
1
ِ
اع ِش ْرب أ َْو َبلَّة  ،أ َْو إِ َحالَةَ أ َْرض ا ْغتَ َم َرَها غَ َر ٌق أ َْو
فَِإ ْن َش َك ْوا ثَِق ًَل ،أ َْو علَّةً ،أَ ِو انِْقطَ َ
َج َح َ
صلُ َح بِه أ َْم ُرُه ْمَ ،وال يَ ْث ُقلَ َّن َعلَْي َ
شَ ،خ َّف ْف َ
ت َعْن ُه ْم ِمبَا تَ ْر ُجو أَ ْن يَ ْ
ف ِهبَا َعطَ ٌ
أْ
ك َش ْيءٌ
ك ِِف ِع َم َارِة بََِل ِد َك ،وتَ ْزيِ ِ
ك،
ني ِوَاليَتِ َ
ودو َن بِه َعلَْي َ
َخ َّف ْف َ
ت بِه ال َْم ُؤونََة َعْن ُه ْم ،فَِإنَّه ذُ ْخٌر يَعُ ُ
ض َل قُ َّوِتِِ ْم،
اض ِة ال َْع ْد ِل ِفي ِه ْمُ ،م ْعتَ ِم ًدا فَ ْ
ك ُح ْس َن ثَنَائِِه ْم ،وتَبَ ُّج ِح َ
استِ ْج ََلبِ َ
ك ِب ْستَِف َ
َم َع ْ
ِ ِ ِ 3
ك
ك َعلَْي ِه ْم وِرفْ ِق َ
ك َهلُْم ،والثَِّق َة ِمْن ُه ْم ِمبَا َع َّو ْدتَ ُه ْم ِم ْن َع ْدلِ َ
ت ِعْن َد ُه ْم م ْن إ ْمجَام َ
ِمبَا َذ َخ ْر َ
ِ
ِ ِمن األُموِر ،ما إِذَا َع َّول َ ِ
ِِ
ِ
س ُه ْم
ْت فيه َعلَْي ِه ْم م ْن بَ ْع ُدْ ،
هب ْم ،فَ ُرَّمبَا َح َد َ َ ُ َ
احتَ َملُوه طَيّبَةً أَنْ ُف ُ
بِه ،فَِإ َّن ال ُْع ْم َرا َن ُْحمتَ ِم ٌل َما َْحَّلْتَه».4

1
يبل به األرض.
القليل من املاء ّ
2
ينحب زرعها ،وال أمثر خنلها.
أحالت األرض :تغّيـَرت ّ
عما كانت عليه من االستواء ،فلم ّ
 3اإلمجام :اإلراحة.
4
علي (عليه السالم)) ،مصدر سابق ،الرسالة  ،73ص.437
الرضيّ ،نج البالغة (خطب اإلمام ّ
السيّد ّ
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املوعظة السابعة
ِ
اعةُ
الع َّفةُ وال َقنَ َ
هدف املوعظة
احلث عليهما.
إظهار فضيلة الع ّفة والقناعة يف اإلسالم ،و ّ
حماور املوعظة
 .1معىن الع ّفة
 .2فضيلة الع ّفة
 .3حقيقة الع ّفة

 .4القناعة
 .7فضيلة القناعة
 .7أمهّيّة القناعة
تصدير املوعظة
ك إِ َىل ما مت ِ
اجا ِّمْن ُه ْم َزْه َرَة ا ْحلَيَ ِاة ُّ
ك
الدنيَا لَِن ْفتَِن ُه ْم ِف ِيه َوِرْز ُق َربِّ َ
﴿ َوَال متََُّد َّن َعْي َن ْي َ َ َ ْ
َّعنَا بِه أَ ْزَو ً

َخْي ٌر َوأَبْ َقى﴾.1

 1سورة طه ،اآلية .131
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متهيد
كل واحدة من هاتَني الفضيلتَني تساهم يف تنمية
بني الع ّفة والقناعة عالقةٌ وطيدةٌ ،إذ إ ّن ه
األخرى .من هنا ،نفهم أقوال إمامنا أمري املؤمنني (عليه السالم)َ « :ثَرةُ ِ
اعةُ»،1
الع َّف ِة ال َقنَ َ
َ
3
اف» ،2و«أَصل الع َف ِ
الش ْهوِة ِمن أَ ْك ِب الع َف ِ
اعةُ» .
اف ال َقنَ َ
و«أََال َوإِ َّن ال َقنَ َ
ُْ َ
اعةَ َوغَلَبَةَ َّ َ ْ َ َ
معىن الع ّفة

التحرر من اسرتقاقها
حيل من شهوة البطن والنظر والفرج ،و ُّ
الع ّفة تعين االمتناع والرتفُّع ّ
عما ال ّ
عما
ّ
املذل ،وجعلها منقاد ًة للعقل على ما أيمرها به من الطعام والشراب والنكاح ،واالجتناب ّ
ينهاها العقل عنه؛ بعكس الشهوة ،اليت تقع يف مقابل الع ّفة ،واليت ي ِ
وجب اتّباعحها سقو َط
ح
الفرد أخالقيا ،واحنطا َط اجملتمع.
فضيلة الع ّفة

ِ .2ف اآلَيت

ِ ِ
ضوا ِمن أَب ِ
وج ُه ْم
يقول هللا -تعاىل -يف كتابه العزيز﴿ :قُل لّل ُْم ْؤمنِ َ
ني يَغُ ُّ ْ ْ َ
صا ِره ْم َوَُْي َفظُوا فُ ُر َ
ك أَ ْزَكى َهلُم إِ َّن َّ ِ
صَنعُو َن﴾.4
َذلِ َ
ي ِمبَا يَ ْ
اَّللَ َخب ٌ
ْ
ِ .1ف الرواَيت
1
اسطي ،عيون احلكم واملواعظ ،مصدر سابق ،ص.247
و
ال
الليثي
ّ
ّ
 2املصدر نفسه ،ص.147
3
اجمللسي ،بار األنوار ،مصدر سابق ،ج ،57ص.5
العالمة
ّ
ّ
 4سورة النور ،اآلية .34

46

عن أمري املؤمنني (عليه السالم)« :أفضل العبادة العفاف».1
وعنه (عليه السالم)« :إِذَا أَ َر َاد للاُ بَِعْبد َخْي ًراَ ،ع َّ
ف بَطْنَهُ َوفَ ْر َجهُ».2
وعن اإلمام الباقر (عليه السالم)َ « :ما ُعبِ َد َّ
ض َل ِم ْن ِع َّف ِة بَطْن َوفَ ْرج».3
اَّللُ بِ َ
ش ْيء أَفْ َ
وعن اإلمام الصادق (عليه السالم)« :إَِّمنَا ِش َيعةُ َج ْع َفر َم ْن َع َّ
ف بَطْنُهُ َوفَ ْر ُجهَُ ،وا ْشتَ َّد
ادهَُ ،و َع ِم َل ِخلَالِِق ِهَ ،وَر َجا ثَ َوابَهَُ ،و َخ َ
ك ِش َيعةُ
ك ،فَأُولَئِ َ
ت أُولَئِ َ
اف ِع َقابَهُ؛ فَِإذَا َرأَيْ َ
ِج َه ُ
َج ْع َفر».4
حقيقة الع ّفة

ليس املر حاد من الع ّفة حرما َن النفس من رغباهتا املشروعة ،بل املقصود منها االعتدال يف تناوهلا
اط أو تفر ٍ
كل إفر ٍ
وداع إىل شقائه وبؤسه.
يط مضر جبسد اإلنسان وروحه ٍ
وممارستها؛ إذ ُّ
سبب يف الكثري من األمراض والعلل اجلسميّة ،كما أ ّن
فاإلفراط يف شهوات البطن والفرج ٌ
الرب الودود سوف تتأ ّذى ،هي األخرى ،بسبب كثرة
الروح التائقة إىل عا َل امللكوت ولقاء ّ
التلهي ابلشهوات احليوانيّة واألمور الدنيويّة الزائلة ،اليت ال تزيد اإلنسان إال بـح ْع ًدا
االنشغال و ّ
احلق.
عن ّ
وعقال ،وهو احل ّد الوسط بني
شرعا ً
فاملطلوب االعتدال يف احلاجات اجلسديّة ،وهو املمدوح ً

الكليين ،الكايف ،مصدر سابق ،ج ،2ص.51
 1الشيخ
ّ
2
اسطي ،عيون احلكم واملواعظ ،مصدر سابق ،ص.131
و
ال
الليثي
ّ
ّ
3
الكليين ،الكايف ،مصدر سابق ،ج ،2ص.51
الشيخ
ّ
4
علي بن اببويه ،صفات الشيعة ،انتشارات عابدي ،إيران  -هتران ،ال.ت،
الصدوق ،الشيخ ّ
حممد بن ّ
ال.ط ،ص.11
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اإلفراط والتفريط؛ إذ إ ّن خري األمور أوسطها .وح ّد االعتدال يف طعام اإلنسان يكون بيث
حيس بثقل املعدة وال أبل اجلوع ،فاهلدف من األكل بقاء احلياة واستمرارها ،واحلصول على
ال ّ

القوى الالزمة للعمل والعبادةّ .أما ثقل الطعام ،فإنّه مينع من العبادة ،كما أ ّن أل اجلوع يشغل
ب
﴿وُكلُواْ َوا ْش َربُواْ َوالَ تُ ْس ِرفُواْ إِنَّهُ الَ ُُِي ُّ
القلب ً
أيضا .وإليه اإلشارة بقوله -تعاىلَ :-
ِ
ني﴾.1
ال ُْم ْس ِرف َ
ِ
وخري ٍ
س َعلَى
مقياس لذلك ،ما ح ّد َده أمري املؤمنني (عليه السالم) ،حيث قالَ« :ال ََتْل ْ
ت تَ ْشتَ ِه ِيه».2
ت َجائِ ٌعَ ،وَال تَ ُق ْم َع ِن الطََّع ِام إَِّال َوأَنْ َ
الطََّع ِام إَِّال َوأَنْ َ
القناعة

هي االكتفاء من املال واملأكل وامللبس بقدر احلاجة والكفاف ،وعدم االهتمام فيما زاد عن
عزة النفس ،وشرف الوجدان ،وكرم األخالق .فالقانع هو
ب عن ّ
ذلك .وهي صفةٌ كرميةٌ تحع ِر ح

الذي ال يطمع يف الناس ،وال يلتفت إىل ما يف أيديهم ،فال يشغل قلبه بذلك؛ أل ّن الشوق
لتحصيل املزيد وطول األمل حيرم اإلنسان من نعمة الراحة وسكون القلب ،ويشغل قلبه عن
ذكر هللا -تعاىل.-
فضيلة القناعة
ِ .2ف القرآن

اَّللُ أَن يُ َع ِّذبَ ُهم ِهبَا ِِف ُّ
الدنْيَا
ك أ َْم َوا ُهلُْم َوأ َْوالَ ُد ُه ْم إَِّمنَا يُ ِري ُد ّ
﴿والَ تُ ْع ِجْب َ
قال -تعاىلَ :-
 1سورة األعراف ،اآلية .31
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س ُه ْم َو ُه ْم َكافِ ُرو َن﴾.1
َوتَ ْزَه َق أَن ُف ُ
ك إِ َىل ما مت ِ
اجا ِّمْن ُه ْم َزْه َرَة ا ْحلَيَاةِ ُّ
الدنيَا لَِن ْفتَِن ُه ْم
﴿وَال متََُّد َّن َعْي َن ْي َ َ َ ْ
َّعنَا بِه أَ ْزَو ً
وقال ّ
وجلَ :
عز ّ
ك َخْي ٌر َوأَبْ َقى﴾.2
ِف ِيه َوِرْز ُق َربِّ َ
ِ .1ف الرواَيت
ي».3
عن أمري املؤمنني (عليه السالم) ،قال« :ال َقانِ ُع غَِ ٌّ
ِنَ ،وإِ ْن َج َ
اع َو َع ِر َ
وعن اإلمام الصادق (عليه السالم) ،قالَ « :م ْن قَنِ َع ِمبَا َرَزقَهُ للاُ ،فَ ُه َو ِم ْن أَ ْغ َىن النَّ ِ
اس».4
وعن اإلمام الصادق (عليه السالم) أَنه قال لرجل يعظحه« :اِقْنَ ْع ِمبَا قَ َس َم َّ
كَ ،وَال تَ ْنظُْر
اَّللُ لَ َ
ت َنئِلَهُ ،فَِإنَّهُ َم ْن قَنِ َع َشبِ َعَ ،وَم ْن ََلْ يَ ْقنَ ْع ََلْ يَ ْشبَ ْع،
إِ َىل َما ِعْن َد غَ ِْي َكَ ،وَال تَتَ َم َّن َما لَ ْس َ
ك ِمن ِ
آخ َرتِك».5
َو ُخ ْذ َحظَّ َ ْ
أمهّيّة القناعة

النفسي والراحة اجلسديّة،
أثر ابل ٌغ يف حياة اإلنسان ،فهي حت ِّقق الرخاء
للقناعة أمهّيّةٌ كربى ،و ٌ
ّ
املذل،
ملادة واسرتقاق احلرص والطمع ،وعنائهما املرهق ،وهواّنما ّ
وحترر اإلنسان من عبوديّة ا ّ
ّ
العزة والكرامة واإلابء والع ّفة والرتفُّع عن صغائر األمور .لذا ،صار القانع أغىن
وتفتح ابب ّ
 1سورة التوبة ،اآلية .77
 2سورة طه ،اآلية .131
3
مؤسسة آل البيت (عليهم
الطربسي ،املري از حسني النوري ،مستدرك الوسائل ومستنبط املسائل ،حتقيق ونشر ّ
ّ
السالم) إلحياء الرتاث ،لبنان  -بريوت1447 ،ه 1175 -م ،ط ،1ج ،17ص.227
الكليين ،الكايف ،مصدر سابق ،ج ،2ص.131
 4الشيخ
ّ
 5املصدر نفسه ،ج ،7ص.243
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ٍ
الناس؛ أل ّن حقيق َة الغىن هي غىن النفس ،والقانع ر ٍ
ومكتف مبا رزقه هللا -تعاىل ،-وهو
اض
علي (عليه السالم)َ« :ال َكْن َز
أحدا ،وال يَ ح
ال حيتاج ً
سأل سوى هللا -تعاىل .-قال اإلمام ّ
ِ 1
ِ
كنز ال يفىن ،كما يف احلديث عن رسول هللا (صلّى هللا عليه
أَ ْغ َىن م َن الَْقنَ َ
اعة»  ،بل وهي ٌ

اعةُ َكْن ٌز َال يَ ْف َىن».2
وآله) ،حيث قال« :ال َقنَ َ

1
علي (عليه السالم)) ،مصدر سابق ،ص.744
الرضيّ ،نج البالغة (خطب اإلمام ّ
السيّد ّ
2
النوري ،مستدرك الوسائل ،مصدر سابق ،ج ،17ص.227
املري از ّ
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املوعظة الثامنة
َح ِقي َقةُ ِّ
الرْز ِق
هدف املوعظة
بيان حقيقة الرزق يف الرؤية اإلسالميّة ،وعالقته ابلسعي.
حماور املوعظة
مادي ومعنوي
 .1الرزق ّ
 .2بني الرزق والسعي
 .3تقسيم الرزق
تصدير املوعظة
﴿ َولَْو أ َّ
الس َما ِء َواأل َْر ِ
ض﴾.1
آمنُواْ َواتَّ َقواْ لََفتَ ْحنَا َعلَْي ِهم بَ َرَكات ِّم َن َّ
َن أ َْه َل الْ ُق َرى َ

 1سورة األعراف ،اآلية .17
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متهيد
أهم الشؤون اليت تشغل ابل اإلنسان ،هي الرزق :كيف يستجلبه ،وكيف يكون من
من ّ
قليل بزعمه ،وهذه
الشك والسخط ً
دوامة ّ
كثري من الناس يقع يف ّ
نصيبه ...و ٌ
أحياان؛ أل ّن رزقَه ٌ
الشبهة يف أغلب األحيان ،انجتةٌ عن اجلهل بقيقة الرزق .فما هو الرزق؟ وما هي حقيقته؟
ومعنوي
ي
ٌّ
الرزق ما ّد ٌّ
الرزق يـحَق حال للعطاء اجلاري اترًة ،دنيوي كان أم أخروي ،وللنّصيب اترًة ،ولِما
الرزق يف اللغة « :ح
يصل إىل اجلوف ويتغ ّذى به اترًة» .1ويف القرآن ،استح ِ
الرزق يف األبعاد املعنويّة ،كقوله -
عم َل ح
يل َِّ
تعاىل﴿ :-وَال َحتْس َّ َّ ِ
ين قُتِلُوا ِِف َسبِ ِ
َحيَاءٌ ِعْن َد َرّهبِِ ْم يُ ْرَزقُو َن﴾،2
اَّلل أ َْم َو ًات بَ ْل أ ْ
ََ
َ
ب الذ َ
ابعتبار أنّه من الواضح أ ّن رزق الشهداء يف عا َل الربزخ هو من املواهب املعنويّة اليت يصعب
املاديّة اليت نعتاش عليها .3ويرى العدليّةح أ ّن الرزق هو ما كان
علينا إدراكها ،وليس من األمور ّ
منسوب إىل هللا ،وهللا ال يفعل القبيح ،مقابل املدرسة
حالال طّيـبًا ،ابعتبار أ ّن الرزق
ً
ٌ
أعم من احلالل واحلرام.4
األشعريّة ،اليت ترى أن الرزق ّ
وبناءً على هذه املعرفة بقيقة الرزق ،تنتفي التساؤالت عن سبب رزق هللا لألغنياء؛ أل ّن هذا

1
حممد ،مفردات ألفاظ القرآن ،حتقيق صفوان عدانن داوودي،
الراغب األصفهاينّ ،أبو القاسم احلسني بن ّ
طليعة النور ،ال.م1425 ،ه ،ط ،2ص.371
 2سورة آل عمران ،اآلية .171
3
علي بن أب طالب،
اإلمام
مدرسة
ملنزل،
ا
هللا
كتاب
تفسري
يف
األمثل
مكارم،
انصر
الشيخ
ازي،
ري
الش
:
اجع
ر
ّ
إيران ّ -قم1426 ،ه ،ط ،1ج ،7ص.17
علي أكرب
 4السيّد حسني
الربوجردي ،تفسري الصراط املستقيمّ ،
ّ
صححه وعلّق عليه الشيخ غالمرضا بن ّ
مؤسسة أنصارين للطباعة والنشر1117 - 1417 ،م ،ال.ط ،ج ،4ص.171
موالان
الربوجرديّ ،
ّ
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للحجة عليهم ،كما تنتفي
إتاما ّ
قد ال يكون حقيق ًة من الرزق ،بل قد يكون إمالءً و ً
ملتزما
التساؤالت حول انعدام الرزق للمؤمن ،ابعتبار أ ّن رزقه قد يكون معنوي ،فقد يكون ً
عامال ،ولديه أوالد
جماهدا ً
أبحكام الشرع ،وصاحب أخالق وطمأنينة ،وعالِ ًما ً
فاضال ،أو ً
صاحلون ،إىل غريها من اخلصائص املعنويّة اليت حيلم هبا أصحاب الثروات وال جيدوّنا.
بني الرزق والسعي
تساؤل عاد ًة يف موضوع الرزق ،مفاده :هل إ ّن الرزق يقبل الزيدة ابلسعي واالكتساب،
طرح ٌ
يح َ
مقسوم ال تنفع معه حماوالت اإلنسان للزيدة والتكثري.
أم ال؟ أم إنّه
ٌ
ِ
ِ
سعى له
عدم قبوله لالزديد والتكثري ،ولو كان يحطلَب بتمام اجل ّد ،ويح َ
ظاهحر كث ٍري من األدلّة ح

يف مجيع اآلفاق.
بعض أقسامه يقبل التكثري ابالكتساب،
وصريح بعض األدلة ،وظاهر كث ٍري منها ،أ ّن َ
وابحلذاقة يف التدبري ،واقتناء املال.1
«ولإلجابة ،نذكر املالحظتَني اآلتيتَني:
التحقق يف املصادر اإلسالمية ،ي ِ
 .1دقّة النظر و ُّ
التضاد
وضح أ ّن اآليت والروايت اليت يبدو
ّ
ّ ح
يف ظاهر ألفاظها ،سواء يف هذا املوضوع وغريه ،إِّمنا ينتج من النظرة البسيطة السطحيّة؛ أل ّن
فكل آية ورواية إِّمنا تنظر
حقيقة تناوهلا ملوضوٍع ما إِّمنا يشمل جوانب متع ِّددة من املوضوعُّ ،
ِ
إِىل ب ٍ
عد ّ ٍ
التضاد.
غري املتابع بوجود
ّ
ح
معني من أبعاد املوضوع ،فتحوهم َ
ٍ
كل
فحيث يسعى الناس ،بول ٍع
وحرص ،حنو الدنيا وزخرف احلياة ّ
املاديّة ،ويقومون ابرتكاب ِّ
منك ٍر للوصول إِىل ما يريدونه ،أتيت اآليت والروايت لتوضح هلم تفاهة الدنيا ،وعدم أمهّيّة
احملموديّ ،نج السعادة يف مستدرك ّنج البالغة ،ج ،5ص.327
 1الشيخ
ّ
53

املال.
لتبني هلم
بجة الزهد ،أتتيهم اآليت والروايت ّ
وإِذا ما ترك الناس السعي يف طلب الرزقّ ،

أمهّيّة السعي وضرورته.
اليت ا ِإلفراط والتفريط يف
فالقائد الناجح ،واملرشد الرشيد ،هو الذي يتم ّكن من منع انتشار ح َ
جمتمعه .فغاية اآليت والروايت ،اليت تؤّكد على أ ّن الرزق بيد ّاَّلل ،هي غلق أبواب احلرص
و َِ
وحب الدنيا والسعي بال ضوابط شرعيّة ،وليس هدفها إِطفاء شعلة احليويّة والنشاط يف
الشَره ّ
اإلعمال واالكتساب ،وصوًال إىل ٍ
حياة كر ٍ
مية ومستقلّة .وهبذا ،يتّضح تفسري الروايت اليت
ِ
كثريا من األرزاق إِ ْن ل تطلبوها ،تطلبكم.
تقول :إ ّن ً
كل شيء من الناحية العقائدية ،تنتهي نسبته إِىل اَّلل عهز وجل ،و ُّ ِ
موح ٍد يعتقد أ ّن
 .2إِ ّن ه
ّ
كل ّ
ّ
ّ
ِ
يردد ما تقوله اآلية  27من سورة آل عمران:
كل شيء وأصلَه منه -سبحانه وتعاىل ،-و ّ
َ
منبع ِّ
1
ِ
ِ
﴿بِيَد َك ْ
ك َعلَى ُك ِّل َش ْيء قَديٌر﴾ .
اخلَْي ُر إِنَّ َ
وينبغي عدم الغفلة عن هذه احلقيقة ،وهي أ ّن كل ٍ
شيء ،من سع ٍي و ٍ
وخالقيّة
نشاط وفك ٍر ّ
ّ
ِ
ِ
وجل...-
اإلنسان ،إّمنا هي يف حقيقتها من ّاَّلل -عهز ّ
ِ
ِ
أي إِفراط وتفريط ،هو أساس
كل ما ذحكر ،فالسعي والعمل الصحيح البعيد عن ّ
وإىل جانب ّ
كسب الرزق ،وما يوصل إِىل ا ِإلنسان من ٍ
رزق بغري سع ٍي ٍ
وعمل ،إِّمنا هو اثنوي فرعي،
ح َ
لعل هذا األمر هو الذي دفع أمري املؤمنني (عليه السالم) ،يف كلماته
وليس
أبساسي .و ّ
ٍّ
القصار ،يف تقدمي ذكر الرزق الذي يطلبه ا ِإلنسان على الرزق الذي يطلب ا ِإلنسان ،حيث
الرْز ُق ِرْزقَ ِ
آد َمِّ ،
انِ :رْز ٌق تَطْلُبُهَُ ،وِرْز ٌق يَطْلُبُك».2
قالََ « :يبْ َن َ
 1سورة آل عمران ،اآلية .27
2
ازي ،األمثل يف تفسري كتاب هللا املنزل ،مصدر سابق ،ج ،7ص.271
الشيخ انصر مكارم الشري ّ
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تقسيم الرزق
الرْز ُق ِرْزقَ ِ
« ِّ
ت ََلْ َتْتِِه ،أَ َت َك».1
انِ :رْز ٌق تَطْلُبُهَُ ،وِرْز ٌق يَطْلُبُك؛ فَِإ ْن أَنْ َ
رزق من ٍ
مكان ما ،فتسعى إليه وتبذل جهدك
كلُّنا عاش هذه التجربة ،فقد تتوقّع أن أيتيك ٌ
حسااب وال تتوقّعه ،يبحث
لكن رزقًا ال حتسب له
ً
يف الوصول إليه ،ولكنّك ال تصل إليه ،و ّ
عنك ليصل هو بنفسه إليك.

اَّللُ ِّ
ط َّ
الرْز َق
سَ
وتتح ّدث اآلية الكرمية عن احلكمة يف قبض الرزق عن بعض الناسَ ﴿ :ولَْو بَ َ
لِِعب ِاد ِه لَبغَوا ِِف األَر ِ ِ
شاء إِنَّهُ بِِعب ِاد ِه َخبِ ِ
ي﴾.2
ض َولَك ْن يَُن ِّز ُل بَِق َدر َما يَ َ ُ َ
ْ
َ َْ
ي بَص ٌ
ٌ

وتكون احلكمة من تقدير األرزاق وتوزيعها هي امتحا حن الناس هبا ،وابتالؤهم ملعرفة درجة
تصرفهم يف الرزق؛
اختبارا لكيفيّة ُّ
إمياّنم ،وذلك من انحية صربهم على الفقر ،وابتالءً هلم ،و ً
فهل ينفقونه يف الطاعات ،أو يف املعاصي ،فقد ورد عن اإلمام علي (عليه السالم)َ « :وقَ َّد َر
الس َع ِة[ ،فَ َع َّد َل] فَ َع َد َل ِف َيها؛ لَِي ْب تَلِ َي َم ْن
ض ِيق َو َّ
ْاأل َْرَزا َق ،فَ َكث ََّرَها َوقَلَّلَ َهاَ ،وقَ َّ
س َم َها َعلَى ال ِّ
ِ
ك ُّ
الصْب َر ِم ْن َغنِيِّ َها َوفَِق ِيَها».3
الش ْك َر َو َّ
سوِرَهاَ ،ولِيَ ْختَِ َب بِ َذلِ َ
سوِرَها َوَم ْع ُ
أ ََر َاد مبَْي ُ

 1الشيخ الصدوق ،من ال حيضره الفقيه ،مصدر سابق ،ج ،4ص.377
 2سورة الشورى ،اآلية .25
3
علي (عليه السالم)) ،مصدر سابق ،اخلطبة  ،11ص.134
الرضيّ ،نج البالغة (خطب اإلمام ّ
السيّد ّ
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املوعظة التاسعة
ال َقرض احلسن وََمَ ِ
اط ُر ِّ
الرَب
ْ ُ ََُ َ
هدف املوعظة
تعرف مفهوم القرض احلسن ،والتنبيه من خماطر الراب.
ّ
حماور املوعظة
 .1ما هو القرض احلَ َسن؟
 .2سبب نزول آية اإلقراض
 .3خماطر الراب
تصدير املوعظة
الص َدقَ ِ
اَّللُ ِّ
ات﴾.1
الرَب َويُ ْرِب َّ
﴿ميَْ َح ُق ّ

 1سورة البقرة ،اآلية .257
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متهيد

ي
ظل األوضاع املعيشيّة ّ
الصعبة اليت نعاين منها ،واليت يعود جزءٌ ٌ
كبري منها إىل النظام الربَِو ّ
يف ّ
كل أقطار العا َل اليوم ،يقف اإلسالم ليح ِربَز ثقافةً أخرى معا ِرضةً
احلاكم يف املعامالت املاليّة يف ّ
جتماعي ،وهي ثقافةح القرض احلَ َسن .فما هي معال
للسائد ،ومبنيّةً على أساس التكافل اال
ّ
القرض احلسن؟ وما هي خماطر استبداله بنظام الراب؟
سن؟
ما هو القرض احلَ َ
قرض ل ي حقم على أساس الراب ،وكان حخملَصا هلل -تعاىل -أيٍ :
كل ٍ
خال عن الشوائب من
ُّ
ً
الشرك ،والريء ،والسمعة ،ومن ِّ
العامة العائدة على الصاحل
املن واألذى ،وفيه اخلري واملنفعة ّ
العام ،فهو من القرض احلَ َسن.
ّ
وقد ورد ُّ
احلث البليغ والشديد يف القرآن الكرمي على القرض احلسن ،وذكر هللا له جزاءً
ض
مضاع ًفا جدا بنح ٍو غري مألوف يف غريه من املسائل ،قال -تعاىلَ ﴿ :-م ْن ذَا الذي يُ ْق ِر ُ
1
ضِ
ِ
ض َّ
َّ
عز
وقال
،
يًة﴾
اع َفهُ لَهُ أَ ْ
سنًا فَيُ َ
اَّللَ قَ ْر ً
وجلَ ﴿ :م ْن ذَا الذي يُ ْق ِر ُ
اَّللَ
ّ
ض َعافًا َكث َ
ضا َح َ
ّ
ضا حسنا فَي َ ِ
َجٌر َك ِرميٌ﴾.2
ضاع َفهُ لَهُ َولَهُ أ ْ
قَ ْر ً َ َ ً ُ
حت الزان
عهد يف غريه من الذنوبّ ،
وقد ش ّدد يف املقابل على وخامة أمر الراب ،بلح ٍن ل يح َ
وشرب اخلمر والقمار والظلم ،وما هو أعظم من ذلك ،كقتل النفس اليت حرم هللا ،3فقال -
َّ ِ
ين ََيْ ُكلُو َن ِّ
وم الذي يَتَ َخبَّطُهُ َّ
الشْيطَا ُن ِم َن
ومو َن إَِّال َك َما يَ ُق ُ
الرَب َال يَ ُق ُ
تعاىل﴿ :-الذ َ
 1سورة البقرة ،اآلية .247
 2سورة احلديد ،اآلية .11
3
الطباطبائي ،امليزان يف تفسري القرآن ،مصدر سابق ،ج ،2ص.441
العالمة
ّ
ّ
57

1
َّ ِ
ٍ
ين آ ََمنُوا اتَّ ُقوا
س﴾  ،و ّ
توعد املرابني برب من هللا ورسوله ،فقال -تعاىلََ ﴿ :-ي أَيُّ َها الذ َ
ال َْم ِّ
ِ ِ
الرب إِ ْن ُكْن تم م ْؤِمنِني * فَِإ ْن ََل تَ ْفعلُوا فَأْذَنُوا ِِبرب ِمن َِّ
َّ
اَّلل َوَر ُسولِِه
ُْ ُ َ
ْ َ
اَّللَ َوذَ ُروا َما بَق َي م َن َِّ
َْ َ
ِ
وس أ َْم َوالِ ُك ْم َال تَظِْل ُمو َن َوَال تُظْلَ ُمو َن﴾.2
َوإ ْن تُْب تُ ْم فَلَ ُك ْم ُرُؤ ُ

سبب نزول آية اإلقراض
ص َدقَة ،فَلَهُ ِمثْ ََل َها ِِف ا ْْلَن َِّة».
ص َّد َق بِ َ
النب (صلّى هللا عليه وآله) أنّه قالَ « :م ْن تَ َ
حرِو َ
ي عن ّ
ول هاَّللِ ،إِ هن ِل َح ِدي َقَتـ ْ ِ
ني ،إِ ْن
هح َد ِاح)َ :ي َر حس َ
صا ِر ُّ
فَـ َق َال أَبحو َ
ي (َو ْامسحهح َع ْمحرو بْ حن الد ْ
الد ْح َد ِاح ْاألَنْ َ
تَص هدقْت ِبِِح َديهما ،فَِإ هن ِل ِمْثـلَيـها ِيف ْ ِ
هح َد ِاح َمعِي؟ قَ َال:
اجلَنهة؟ قَ َال« :نَ َع ْم» .قَ َالَ :وأ ُّحم الد ْ
َْ
َ ح ْ حَ
ول هاَّللِ
«نَعم» .قَ َال :ال ه ِ
ض ِل ح ِدي َقتَ ِيه ،فَ َدفَـعها إِ َىل رس ِ
صد َ
َْ
صبِيهةح َمعي؟ قَ َال« :نَ َع ْم» .فَـتَ َ
هق ِأبَفْ َ َ
ََ َ ح
ت ْاآليةح ،فَضاعف هاَّلل صدقَـته أَلَْفي أَلْ ٍ ِ
(صلّى هللا عليه وآله) ،فَـَنـزلَ ِ
ك قَـ ْولحهح -تَـ َع َاىل:-
فَ ،وَذل َ
َ
َ َ َ َ ح َ َ َح ْ
ِ
ِ
ِ
احلَدي َقة الهِيت
صبِيه َة ِيف ْ
هح َد ِاح َوال ه
﴿أَ ْ
هح َد ِاح ،فَـ َو َج َد أحهم الد ْ
يًة﴾ .قَ َال :فَـَر َج َع أَبحو الد ْ
ضعافًا َكث َ
جعلَها ص َدقَـتَه ،فَـ َقام علَى اب ِب ْ ِ ِ
ت:
هح َد ِاح! فَـ َقالَ ْ
احلَدي َقةَ ،وَحتَهر َج أَ ْن يَ ْد حخلَ َها ،فَـنَ َادىَ :ي أحهم الد ْ
ََ َ َ ح َ َ َ
ِ
ِ
ِ
اجلنهةِ،
ِ
لَهبـْي َ
ص َدقَةًَ ،وا ْشَتـَريْ ح
هح َد ِاح .قَ َال :إِِّين قَ ْد َج َعْل ح
ك َي أ ََاب الد ْ
ت َحدي َقِيت َهذه َ
ت مْثـلَْيـ َها ِيف َْ
صبِيهةح معِي .قَالَت :ابرَك هاَّلل لَك فِيما شري ِ
ِ
ت .فَ َخَر حجوا
تَ ،وف َيما ا ْشَتـَريْ َ
ْ َ َ ح َ َ َ َْ َ
َوأ ُّحم الد ْ
هح َد ِاح َمعيَ ،وال ه َ
ِ
َسلَ حموا ْ ِ ِ ِ
ب (صلّى هللا عليه وآله):
هب (صلّى هللا عليه وآله) ،فَـ َق َال النهِ ُّ
مْنـ َهاَ ،وأ ْ
احلَدي َق َة إ َىل الن ِّ
« َك ْم ِم ْن ََنْل ُمتَ َد ّل عُ ُذوقُ َها ِألَِب َّ
اح ِِف ا ْْلَن َِّة!».3
الد ْح َد ِ
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القصة
العبة من ّ
ِ
ت بني َيدي رسول هللا (صلّى هللا عليه
العرب اليت تحستَفاد من هذه احلادثة احلقيقيّة ،اليت َجَر ْ
وآله) ،كثريةٌ ،نشري إِىل أمهّها:
ِ
قروضا حسنةً ملنفعتهم.
 الغىن املطلق هلل -تعاىل ،-ومع ذلك ،يَستقرض هللاح من الناس ًفالنب (صلّى هللا عليه وآله) يدعو
 جزاء القرض ليس مكسبًا دنيوي ،بل هو جزاءٌّ
أخرويّ ،
املؤمنني للتعلّق ابآلخرة ،من خالل أفعالنا يف هذه احلياة الدنيا.

بكل ما لديه،
 أتكيد رسول هللا (صلّى هللا عليه وآله) على أب الدحداح أبن ال يتص ّدق ِّ
بستاان له ولعياله ،ويتص ّدق ابآلخر؛ لكي ال يكون أبو الدحداح عال ًة على غريه،
فيحبقي ً
ِ
أيضا.
وليحعلم أ ّن اإلنفاق على العيال صدقةٌ ٌ
وجهاد ً
حتث زوجها على فعل اخلري وعلى اإلقراض احلسن ،وال
 الزوجة املخلصة هلل -تعاىلّ -ِ
ِه
مبجرد
تص ّده عن أداء املعروف مع الناس .وانظروا إىل املقام الذي وصلته هذا املرأة ،حيث إّنا ّ
ث ،خالفًا لبعض نساء هذا
بكل ما ميلك ،ابدلَْته الرضا واحلَ ّ
أن َ
مسعت من زوجها أَنهه تص ّدق ّ
العصر ،حيث قد تبادر زوجها ابالعرتاض والقطيعة.
َماطر الرب

ميكن إيراد بعض املخاطر الدنيويّة واألخرويّة للراب:
املخاطر األخرويّة
 .2أنّه من أكب الذنوب

عن الرسول (صلّى هللا عليه وآله)ِّ « :
الرَب َسْبعُو َن ُج ْزًءا ،فَأَيْ َس ُرهُ ِمثْ ُل أَ ْن يَْن ِك َح َّ
الر ُج ُل أ َُّمهُ
59

ت َِّ
ِِف ب ْي ِ
اَّلل ا ْحلََرام».1
َ

ِ ِ
ِ
اَّلل ِمن سْب ِعني َزنْيةًُ ،كلِّها بِ َذ ِ
ات
وعن اإلمام الصادق (عليه السالم)« :د ْرَه ٌم ِرًب أَ َش ُّد عْن َد َّ ْ َ َ َ َ
َْحم َرم».2

موجب للَّعن
.1
ٌ

ول َِّ
اَّلل (صلّى للا عليه وآله) ِّ
الرَبَ ،وآكِلَهُ،
علي (عليه السالم)« :لَ َع َن َر ُس ُ
عن اإلمام ّ
َوَبئَِعهَُ ،وُم ْش ََِتيَهَُ ،وَكاتِبَهَُ ،و َش ِاه َديِْه».3
ط للعمل
 .2حمب ٌ

وعن النب (صلّى هللا عليه وآله)َ « :م ْن أَ َك َل ِّ
الرَبَ ،م ََلَ َّ
اَّللُ بَطْنَهُ َن ًرا بَِق ْد ِر َما أَ َك َل ِمْنهُ؛ فَِإ ْن
ّ
ِ
ِ
َكس ِ
اَّلل َشيئا من عمِل ِه ،وََل ي ز ْل ِِف لَعن ِة َِّ
اَّلل َوال َْم ََلئِ َك ِة َما َد َام عْن َدهُ
َْ
ب مْنهُ َم ًاالََ ،لْ يَ ْقبَ ِل َُّ ْ ً ْ َ َ َ ْ َ َ
َ َ
4
ِ ِ
ط» .
يا ٌ
مْنهُ ق َ
األخروي
 .4عقابه
ّ
اخل ِرب الطه ِو ِيل ِيف الْ ِمعر ِاج عن أَِب عب ِد هِ
اَّلل (عليه
ْ َ َ ْ َْ
النب األعظم (صلّى هللا عليه وآله)ِ ،يف ََْ
عن ّ
وم ،فَََل يَ ْق ِد ُر ِم ْن ِعظَِم بَطْنِ ِه،
السالم)ُ « :ثَّ َم َ
ضْي ُ
َح ُد ُه ْم أَ ْن يَ ُق َ
ت ،فَِإذَا أ ََن ِِبَق َْوام يُ ِري ُد أ َ
ِ
ِ
َّ ِ
ين ََيْ ُكلُو َن ِّ
وم
يل؟ قَ َ
فَ ُقل ُ
ومو َن إَِّال َكما يَ ُق ُ
الرب ال يَ ُق ُ
ال :فَ ُه ُم الذ َ
ْتَ :م ْن َه ُؤَالء ََي َجْب َرئ ُ
ِ
يل ِ
الَّ ِذي يَتَ َخبَّطُهُ َّ
سَ ،وإِنَّ ُه ْم لَبِ َسبِ ِ
ضو َن َعلَى النَّا ِر غُ ُد ًّوا
آل فِ ْر َع ْو َن ،يُ ْع َر ُ
الشْيطا ُن م َن ال َْم ِّ
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ِ
اعة؟».1
وم َّ
الس َ
َو َعشيًّا ،يَ ُقولُو َنَ :ربَّنَا َم ََّت تَ ُق ُ
املخاطر الدنيويّة
رجل يف أصفهان حمعتَ ٍد ،كان يتعاطى الراب واالحتكار،
يقول الشيخ
ّ
املظاهري« :كان هناك ٌ
شح
رغم الغالء الشديد ،فكان ّ
ميتص دماء الناس ...وعندما أصاب القحط البالد ،وقد ّ

القمح وغال مثنه ،تو هج َه خبّازو أصفهان إليه ،وطلبوا منه أن يبيع القمح الذي خيتزنه ،فقال:
سعرا أرفع .وهكذا ،كلّما اقرتحوا قيمةً
كم تشرتون؟ قالوا بكذا .قال :بل بكذا ،وح ّدد ً
للقمح ،كان يرفع السعر؛ لذلك ل يتّفقوا ،وقال :اصربوا إىل يوم غد كي أف ّكرّ ،إال أنّه
ِ
تر
ابلنتيجة ل يحعط القمح للناس ،ومهرت فرتةح الش ّدة ،ومات َمن مات ،وجاع من جاع ..ول ّ
ِ
صحته،
فرتة طويلة من الزمنّ ،
حت ابتحل َي أبٍل يف ساقه ،وعح ِر َ
تتحسن ّ
ض على أطبّاء ،فلم ّ
قدمه ال بحّد أن تحقطَعّ ،إال أنّه ِمن أين تحقطع؟
أخريا ّقرر األطباء ،بعد التشاور ،أ ّن َ
و ً
قائال :إذا كان ال بحّد ،فمن هنا ،فقال الطبيب :ال ،من
وضع يده إىل طرف الساق األسفلً ،
دائما األعلى
هنا ال يحفيد ،ارتفع إىل األعلى .ي سبحان هللا! كما كان يطلب لسعر القمح ً
واألرفع ،ابتاله هللا بنفسه ،ابملبدأ نفسه الذي تسبّب فيه آبالم الكثري ،بل مبوت بعضهم،
كل ماله ،وقطعوا ساقَه ،وظ ّل أوالده من بعده يعانون من املصائب واملتاعب».2
أخريا دفع ه
و ً

1
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املوعظة العاشرة
التَّطَُّوعُ َو ِخ ْد َمةُ النَّ ِ
اس
هدف املوعظة
عي وخدمة الناس.
ّ
احلث على العمل ّ
التطو ّ
حماور املوعظة
التطوع
 .1معىن ّ
عي وخدمة الناس
 .2أمهّيّة العمل ُّ
التطو ّ
عي
 .3مناذج من العمل ُّ
التطو ّ
ِ
س ِسُّرهح) وخدمة الناس
 .4اإلمام
اخلميين (قح ّد َ
ّ
تصدير املوعظة
ِ
ِ َِّ
الصالِ ُح يَ ْرفَ ُعهُ﴾.1
ب َوال َْع َم ُل َّ
﴿إِلَْيه يَ ْ
ص َع ُد الْ َكل ُم الطيّ ُ
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متهيد
املاديّة يف العالقات واخلدمات املتبادلة بني الناس،
يف الزمن الذي أخ َذت تطغى فيه األح حسس ّ

املاديّة إىل
شرتى ،ووصلَت هذه الثقافة ّ
سلعا تحباع وتح َ
أصبحت اخلدمة وتلبية حاجات الناس ً
و َ
تس
أي خدمة ،مهما كانت بسيطةُّ ،
أن يتعاطى الناس خبلفيّة املقابل ّ
ي املتوقهع لقاء ّ
املاد ّ
اخلريي ،وتقدمي اخلدمة لآلخرين،
التطوع ،والعمل ّ
احلاجة إىل تسليط الضوء أكثر على ثقافة ّ
وجل.
سالمي الذي يعترب هذا األمر من أعظم القرابت إىل هللا ّ
عز ّ
وال سيّما وفق األساس اإل ّ
التطوع
معىن ّ
ٍ
اختيارا،
ُّ
التطوع لغةً :هو تكلُّف الطاعة؛ أي أن يكون اإلنسان غري ملزم أبم ٍرّ ،إال أنّه يقوم به ً
ٍ
األخروي .وقد ورد
وجل -ونيل الثواب
ملصلحة أنبل وأعلى ،وهي عند املؤمن رضا هللا ّ -
ّ
عز ّ
ع َخْي ًرا فَ ُه َو َخْي ٌر لَهُ﴾ .ويف ثقافتنا اإلسالميّة املستقاة من
يف القرآن الكرمي﴿ :فَ َم ْن تَطََّو َ
نصوص أهل البيت (عليهم السالم) يـح َعهرب عن ذلك خبدمة اإلخوان ،أو خدمة الناس.

عي وخدمة الناس
أمهّيّة العمل ُّ
التطو ّ
قال هللا -تعاىل﴿ :-إِ َّن أ ََّو َل ب ْيت و ِ
ض َع لِلن ِ
َّاس لَلَّ ِذي بِبَ َّكةَ ُمبَ َارًكا﴾ .1من املعلوم أ ّن الكعبة
َ ُ
هي أقدم معبد بِين على األرض ،ليعبد هللا فيه ويـو هحد ،فلم يسبقه ُّ ٍ
حسس،
أي معبد قبله ،وقد أ ّ
حَ
حَ
حَ
ِ
ِ
وجل .ومع
يوما بيتًا للناس ،بل حوض َع ليكون فقط هلل ّ
ّأول ما أ ّ
حسس ،لذلك ،فلم يكن ً
عز ّ
ٍ
ذلك ،عهرب هللا -تعاىل -عنه﴿ :إِ َّن أ ََّو َل ب ْيت و ِ
ض َع لِلن ِ
حقيقة،
َّاس﴾ ،ويف هذا إشارة إىل
َ
َ ُ
كل ما يكون ابسم هللا وهلل ،جيب أن يكون يف خدمة الناس من عباده.
هي أ ّن ه
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ِ
ض أ ْن بَ هدلْنا كلمةَ
حممد ابقر الصدر أنّه قال :لو فحِر َ
من هنا ،نحق َل عن الشهيد السعيد السيّد ّ
سبيل
«للا» بكلمة «الناس» يف قوله -تعاىلِ﴿ -ف سبيل للا﴾ ،لَ َما اخَتـلَف املعىن؛ أل ّن َ
سبيل الناس.
هللا هو ح
عي وخدمة الناس من خالل الروايت الشريفة ،اليت ذكرت لذلك
وتظهر أمهّيّة العمل ُّ
التطو ّ
أعظم الثواب وأجزله ،فقد ورد عن إمامنا الصادق (عليه السالم) مجلةً من الكلمات يف هذا
ِِ ِ
ض ،يَ ْس َع ْو َن ِِف َح َوائِ ِج الن ِ
ادا ِِف ْاأل َْر ِ
َّاسُ ،ه ُم ْاآلِمنُو َن يَ ْوَم
اجملال ،منها« :إِ َّن ََّّلل عبَ ً
ِ ِ 1
ِِِ ِ
اجة ِم ْن َح َوائِ ِج ُّ
الدنْيَا،
القيَ َامة»  ،وعنه (عليه السالم)َ « :م ْن َس َعى ألَخيه ال ُْم ْؤم ِن ِِف َح َ
اَّلل -ع َّز وج َّل -لَه ِهبا سب ِعني ح ِ
ِ ِ ِ
س ُرَها أَ ْن يُ َز ْح ِز َحهُ َع ِن
قَ َ
ُ َ َْ َ َ َ
ضى َُّ َ َ َ
اجةً م ْن َح َوائ ِج ْاآلخ َرة ،أَيْ َ
2
ضاء حاج ِة الْم ْؤِم ِن َخْي ر ِمن ِعْت ِق أَل ِ
ْف َرقَبَةَ ،و َخْي ٌر ِم ْن
ٌ ْ
النَّا ِر»  ،وعنه (عليه السالم)« :قَ َ ُ َ َ ُ
ِ 3
ِ
ُْحْ ََل ِن أَل ِ
ْف فَ َرس ِِف َسبِ ِ
يل َّ
اج ِة ال ُْم ْسِل ِم
اَّلل» وعنه (عليه السالم)َ « :م ْش ُي ال ُْم ْسل ِم ِِف َح َ
ِ ِ
ني طَوافًا ِبلْب ْي ِ
ت ا ْحلََرام».4
َخْي ٌر م ْن َسْبع َ َ َ
عي
مناذج من العمل ُّ
التطو ّ
كتطوع ذي القرنني لعمارة الس ّد
عيُّ :
جند يف القرآن الكرمي مناذج عديدة من العمل ُّ
التطو ّ
تطوع اخلضر (عليه السالم) لبناء
الفاصل بني أيجوج ومأجوج والقوم الذين أتذّوا منهم ،و ُّ
النب موسى (عليه السالم)
القصة املعروفة ،وكذلك ُّ
يتيمني يف املدينة ،يف ّ
جدا ٍر َ
لغالمني َ
تطوع ّ
1
الكليين ،الكايف ،مصدر سابق ،ج ،2ص.115
لشيخ
ا
ّ
2
النوري ،مستدرك الوسائل ،مصدر سابق ،ج ،12ص.441
املري از ّ
الكليين ،الكايف ،مصدر سابق ،ج ،2ص.113
 3الشيخ
ّ
4
اجمللسي ،بار األنوار ،مصدر سابق ،ج ،51ص.311
العالمة
ّ
ّ
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ع هذا
التطو ح
لس ْق ِي أغنام َ
فعل ّ
َ
النب شعيب (عليه السالم) لَ ّما َوَرَد ماءَ َمديَن ،حيث كان ح
بنيت ّ
نب هللا موسى (عليه السالم) فاحت َة اخلري له ،ومنجا ًة له من تعب السفر ومطاردة فرعون،
من ّ
وجلَب له احل ه
ظ السعيد يف الزواج من ابنته.
وإيواءً له يف بيت شعيبَ َ ،
النب (صلّى هللا
وجند يف سرية أهل البيت (عليهم السالم) مناذج كثرية من ذلكُّ ،
كتطوع ّ
علي
عليه وآله) يف وضع احلجر األسود ،بعد أن اّندم يف السيل قبل البعثة ،و ُّ
تطوع اإلمام ّ
والزهراء واحلسنَني (عليهم سالم هللا) يف إطعام املسكني واليتيم واألسري ،والذي نزلَت فيه
سورة اإلنسان.
ٍ
احلَ َس ِن بْ ِن َعلِ ّي (عليه السالم)،
ت َجالِ ًسا ِعْن َد ْ
ويف رواية عن ميمون بن مهران ،قال « :حكْن ح
ول هاَّللِ ،إِ هن فحَال ًان لَه علَي م ٌال ،وي ِر حيد أَ ْن َحيبِسِين .فَـ َق َال :و َِّ
فَأ ََاته رجل ،فَـ َق َال لَه :يبن رس ِ
اَّلل،
ح َ ه َ َح
ح ََْ َ ح
َ
ح َح ٌ
ْ َ
ِ
ال فَأَق ِ
ِ
َما ِعْن ِدي َم ٌ
ت لَهحَ :يبْ َن
ْض َي َعْن َ
س (عليه السالم) نـَ ْعلَهح ،فَـ حقْل ح
ك .قَ َال :فَ َكلّ ْمهح .قَ َال :فَـلَب َ
ِ ِ ِ
ِ
ت أَِب (عليه السَلم) ُُيَ ِّد ُ
سَ ،ولَ ِكِِّن ََِس ْع ُ
يت ْاعتِ َكافَ َ
َر حسول هاَّلل أَنَس َ
ك؟ فَـ َق َال لَهحََ :لْ أَنْ َ
ول َِّ
َع ْن َج ِّدي ر ُس ِ
اج ِة أ َِخ ِيه ال ُْم ْسِل ِم،
اَّلل (صلّى للا عليه وآله) أَنَّهُ قَ َ
الَ :م ْن َس َعى ِِف َح َ
َ
1
اَّلل َ -ع َّز وج َّل -تِسعةَ َ ِ
صائِ ًما نَ َه َارهُ ،قَائِ ًما لَْي لَه» .
آالف َسنَةَ ،
َْ
فَ َكأ ََّمنَا َعبَ َد ََّ
ََ
سره) وخدمة الناس
اإلمام
اخلميِن (ق ّدس ّ
ّ
قال اإلمام اخلميين (ق ّدس سره) يف ٍ
فضال
أبدا ً
رسالة إىل ولده السيّد أمحد« :ال تَـَر لنفسك ً
ّ
ّ
جل وعال.
على خلق هللا حني ختدمهم ،فهم الذين مينّون علينا حقا بفضل كوّنم وسيل َة هللا ّ
تسع لكسب الشهرة واحملبوبيّة عن طريق اخلدمة ،فهذا بذاته حيلةٌ من حبائل الشيطان
ال َ
نفعا هلم ،ال لك ،وال
الذي يوقعنا يف شباكه .واخرت يف خدمة عباد هللا ما هو أكثر ً
 1الشيخ الصدوق ،من ال حيضره الفقيه ،مصدر سابق ،ج ،2ص.114
65

جل وعال».
ألصدقائك ،فهذا االختيار عالمة الصدق يف احلضرة املق ّدسة هلل ّ
ِ
ِ
س ِسُّرهح) أنّه كان يف زيرة اإلمام الرضا (عليه
مر ،ورد يف حياة اإلمام
وتطبي ًقا ل َما ّ
اخلميين (قح ّد َ
ّ
ِ
س ِسُّرهح) إىل املنزل الذي كانوا يسكنونه
السالم) مع جمموعة من املؤمنني ،سبقهم اإلمام (قح ّد َ
جهز هلم الشهاي،
يف مشهد ،وحينما رجع أولئك املؤمنون ،تفاجؤوا أ ّن اإلمام
اخلميين قد ّ
ّ
وجئت إىل
واستقبلهم بتقدميه هلم ،فقال له ح
كت زيرَة اإلمام الرضا (عليه السالم)َ ،
أحدهم :تر َ
لتجهز الشهاي؟! فإذا ابإلمام جييبَ :م ْن يقول :إ ّن البقاء يف الزيرة أفضل من خدمة
هنا ّ
املؤمنني؟
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املوعظة احلادية عشرة
الطَّمأْنِينَةُ ِ
اال ْجتِ َما ِعيَّةُ
َ
هدف املوعظة
إيضاح مفهوم الطمأنينة االجتماعيّة إسالميا مبختلف أصعدهتا.
حماور املوعظة
 .1مفهوم الطمأنينة االجتماعيّة
 .2الطمأنينة االجتماعيّة يف اإلسالم
تصدير املوعظة
ِ
ِ
ات من آمن ِمْن هم ِب ِّ
﴿وإِ ْذ قَ َ ِ ِ
ِ
َّلل
اج َع ْل َه َذا بَلَ ًدا آمنًا َو ْارُز ْق أ َْهلَهُ م َن الث ََّم َر َ ْ َ َ ُ
ب ْ
يم َر ِّ
َ
ال إبْ َراه ُ
1
ِ
والْيوم ِ
اآلخ ِر﴾ .
َ َْ
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متهيد

احلادة ،واليت تصل يف كث ٍري من
ظل ما نشهده من بعض االضطراابت االجتماعيّة ّ
يف ّ
األحيان إىل مراحل متق ّدمة من االعتداء ،كمباشرة القتل ،وهتك األعراض ،واستخدام
تس احلاجة إىل تسليط الضوء على املناشئ األصليّة ملثل هذه
العنف ،وشهر السالحُّ ...
تعم قائمة طويلة من العناوين ،يقع على رأسها غياب الطمأنينة
احلاالت املخيفة ،واليت ّ
االجتماعيّة.
فما هو مفهوم الطمأنينة االجتماعيّة؟ وما هي األمور اليت تساهم يف غيابه وحضوره؟ وما
الذي يق ّدمه اإلسالم يف هذا اجملال؟

مفهوم الطمأنينة االجتماعيّة
أبّنا حالةح األمن واالستقرار اليت يشعر هبا أفراد اجملتمع؛
ميكن تعريف الطمأنينة االجتماعيّة ّ
مؤسسات التنمية االجتماعيّة يف تفعيل مجيع االسرتاتيجيّات واإلمكانيّات
نتيجة مسامهة ّ

واألساليب واملمارسات اليت حت ّقق للفرد الشعور ابألمن وعدم اخلوف على حاضره ومستقبله،
كل ما حي ّقق له االعرتاف بوجوده وحقوقه ،وحيفظ
وعلى نفسه ودينه وهويّته وماله وعرضه ،و ّ
كل ٍ
فرد،
مكانتَه االجتماعيّة وكرامته اإلنسانيّة ،ويتيح له املشاركة االجتماعيّة اإلجيابيّة ،فيشعر ُّ
على أثر ذلك ،ابلرضا جتاه احلالة االجتماعيّة ،وتسود حالة من االنسجام والوائم واهلدوء

جتماعي ،وتنطلق عجلة التنمية واالزدهار واإلنتاج واإلبداع.
والتكافل اال
ّ
ت َعلَْي ِه
سى َو ِعْن َدهُ ثَََل ٌ
ِ ،فَ َق ْد َمتَّ ْ
قال رسول هللا (صلى هللا عليه وآله)َ « :م ْن أ ْ
َصبَ َح َوأ َْم َ
الدنْيا :من أَصبح وأَمسى مع ًاًف ِِف ب َدنِِهِ ،
ِ
وت يَ ْوِم ِه ،فَِإ ْن
آمنًا ِِف َس ْربِِهِ ،عْن َدهُ قُ ُ
النّ ْع َمةُ ِِف ُّ َ َ ْ ْ َ َ َ ْ َ ُ َ
َ
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الدنْيَا َو ْاآل ِخ َرةَِ ،و ُه َو ِْ
ت َعلَْي ِه النِّ ْع َمةُ ِِف ُّ
اإل ْس ََل ُم».1
ت ِعْن َدهُ َّ
الرابَِعةُ ،فَ َق ْد َمتَّ ْ
َكانَ ْ
الطمأنينة االجتماعيّة ِف اإلسَلم

لكل جوانب احلياة اإلنسانيّة ،غطّى أبحكامه وتعاليمه تلك املساحة
إ ّن اإلسالم بشموليّته ّ
اليت حيتاجها اجملتمع من أجل أن يسود فيه االطمئنان ،على خمتلف األصعدة:
 .2على صعيد اخللق والتكوين
كل أسباب الراحة واألمن ووسائل الدفاع واحلماية
ّ
سخر هللا الكو َن خلدمة اإلنسان ،ووفّر له ّ
ِ
وفكره يف اكتشاف القوانني والوسائل اليت حتميه ،وتوظيفها
فيه ،وترك لإلنسان أن يحعمل إرادتَه َ
السماو ِ
ض َِ
ات َوَما ِِف ْاأل َْر ِ
مج ًيعا ِمْنهُ إِ َّن ِِف
َّر لَ ُك ْم َما ِِف َّ َ َ
يف صاحله .قال -تعاىلَ ﴿ :-و َسخ َ
ك َآل َََيت لَِق ْوم يََت َف َّك ُرو َن﴾.2
َذلِ َ
النفسي
 .1على الصعيد
ّ
الناس لنبذ التعلُّق ابألمور الدنيويّة الفانية احملدودة ،واليت هي مصدر القلق
و هج َه اإل ح
سالم َ
ِ
املعنويت السامية
وعص َمهم عن ذلك ابلتعلُّق ابخلالق املطلق الالمتناهي ،وبعا َل ّ
واالضطرابَ ،
اليت ِّ
تقرر اآلية
حترر اإلنسان من أسر ّ
املادة ،فال أيسف على ما فاته ،وال يفرح مبا آاته ،كما ّ
3
ِ
عرب اإلمام
ْس ْوا َعلَى َما فَاتَ ُك ْم َوَال تَ ْف َر ُحوا ِمبَا آ ََت ُك ْم﴾  ،حيث ّ
الكرمية﴿ :ل َك ْي َال َت َ
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1
سر
ّ
السجاد (عليه السالم) أ ّن الزهد كلهه خمتَ َ
صٌر يف هذه اآلية  .وكشف اإلسالم عن ّ
2
ِ
اطمئنان القلب ،وهو يف قوله -تعاىل﴿ :-أََال بِ ِذ ْك ِر َّ ِ
وب﴾  ،ولفت إىل أمهّيّة
اَّلل تَط َْمئ ُّن الْ ُقلُ ُ
وجلَ ﴿ :وِم ْن آ َََيتِِه
الزوجني ،فقال ّ
ّ
املؤسسة األسريّة يف خلق السكينة واالطمئنان لدى َ
عز ّ
3
ِ
ِ
اجا لِتَ ْس ُكنُوا إِلَْي َها َو َج َع َل بَْينَ ُك ْم َم َو َّد ًة َوَر ْْحَةً﴾ .
أَ ْن َخلَ َق لَ ُك ْم م ْن أَنْ ُفس ُك ْم أَ ْزَو ً
كل ما من شأنه أن يحس ِهم يف توتري النفس اإلنسانيّة وأتجيج نريان
وّنى اإلسالم عن ّ

االضطراب فيها كالشرك ،والغضب ،واحلسد ،والغيبة ،والريء ،والكرب ،وغريها من املفاسد
اخلفي .من هنا ،نالحظ ما ورد على لسان
األخالقيّة والنفسيّة ،اليت تنشأ غالبًا من الشرك ّ
اف َما أَ ْش َرْكتُ ْم َوَال َُتَافُو َن
َخ ُ
النب إبراهيم (عليه السالم) يف نقاشه مع املشركنيَ ﴿ :وَكْي َ
ف أَ
ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َح ُّق بْأل َْم ِن إ ْن ُكْن تُ ْم
أَنَّ ُك ْم أَ ْش َرْكتُ ْم ب ََّّلل َما ََلْ يَُن ِّز ْل به َعلَْي ُك ْم ُس ْلطَ ًان فَأ ُّ
َي الَْف ِري َق ْني أ َ
َّ ِ
ِ
ك َهلُُم ْاأل َْم ُن َو ُه ْم ُم ْهتَ ُدو َن﴾.4
سوا إِميَانَ ُه ْم بِظُلْم أُولَئِ َ
تَ ْعلَ ُمو َن * الذ َ
ين آ ََمنُوا َوََلْ يَ ْلب ُ
تؤدي إىل
اخلفي ،هو منشأ االضطراابت والتوتّرات النفسيّة ،اليت ّ
اجللي منه و ّ
فالشركّ ،
اضطراابت اجتماعيّة.

املعيشي
 .2على الصعيد
ّ
ويتمثّل يف ٍ
مجلة من أحكام اإلسالم ،مثل :اخلمس والزكاة والصدقات واألوقاف ...إىل غريها
جتماعي،
من األحكام اليت تنظّم الشؤون املاليّة واالقتصاديّة للمسلمني ،وفق مبدأ التكافل اال
ّ
ِ
ني ِِف تَ َوا ِّد ِه ْم
الذي أَ هسس له رسول هللا (صلّى هللا عليه وآله) يف مقولته املعروفةَ « :مثَ ُل املُْؤمنِ َ
1
الكليين ،الكايف ،مصدر سابق ،ج ،2ص.127
الشيخ
:
اجع
ر
ّ
 2سورة الرعد ،اآلية .27
 3سورة الروم ،اآلية .21
 4سورة األنعام ،اآليتان .72 – 71
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وتَر ُِ
لس َه ِر
اعى لَهُ َسائُِر اْلَ َس ِد ِب َّ
اْح ِه ْم َوتَ َعاطُِف ِه ْمَ ،مثَ ُل اْلَ َس ِد إِذَا اِ ْشتَ َكى ِمْنهُ عُ ْ
ضٌو ،تَ َد َ
ََ
َواحلَُّمى».1

عن اإلمام الصادق (عليه السالم)َ « :وللاُ ِِف َع ْو ِن املُْؤِم ِن َما َكا َن املُْؤِم ُن ِِف َع ْو ِن أَ ِخ ِيه».2

اخلاص (احلماية)
األمِن بملعىن
ّ
 .4على الصعيد ّ
من املعروف أ ّن أحكام اإلسالم ر ِ
وع َي فيه االحتياط و ُّ
التشدد يف موضوعات الدماء واألموال
ح
النصوص الواردة يف املصادر اإلسالميّة على شيء ،كما َشهنـ َعت على
واألعراض ،ول تح َشنِّع
ح
َمن يهتك إحدى هذه الدوائر األمنيّة اليت تتعلّق ابملسلمني ،وأخذ اإلسالم منت ِه َكها أبش ّد
العقوابت واحلدود ،كح ّد السرقة والزان واحلرابة ...بل عن رسول هللا (صلّى هللا عليه وآله):
َخافَه َّ
وجل -يَ ْوَم َال ِظ َّل إَِّال ِظلُّه».3
« َم ْن نَظََر إِ َىل ُم ْؤِمن نَظ َْرًة لِيُ ِخي َفه ِهبَا ،أ َ
اَّلل ّ -
عز ّ

جتماعي
السياسي اال
 .2على الصعيد
ّ
ّ
كل ما من شأنه أن يضمن
يؤّكد اإلسالم ،يف مجيع تعاليمه وتوجيهاته ،على ضرورة فعل ّ
حتقيق العدالة االجتماعيّة؛ أل ّن اجملتمع الذي يفقد العدالة االجتماعيّة ،يفقد أفر حاده تدرجييا
ومعتَ ٍد عليهم ،وال يوفّر هلم
شعورهم ابالنتماء له واالفتخار واالعتزاز به؛ ألنّه يف نظرهم ظالٌ ح
سبل العيش الكرمي ،وال يكفل هلم مبدأ تكافؤ الفرص .وإذا ما افتقد أفراد اجملتمع شعورهم
األيم؛ ألنّه ال يعين هلم شيئًا.
ابالنتماء لهّ ،
فإّنم لن يتوانوا عن خيانته وتدمريه يف يوم من ّ
خيتص ابلعرق ،وال ابلطائفة ،وال ابملذهب،
ولذلك ،يطرح اإلسالم ً
مبدا خمتل ًفا للتفاضل ،ال ّ

القشريي ،اجلامع الصحيح (صحيح مسلم) ،دار
احلجاج بن مسلم
 1مسلم
النيسابوري ،أبو احلسني مسلم بن ّ
ّ
ّ
الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ،لبنان  -بريوت ،ال.ت ،ال.ط ،ج ،7ص.24
الكليين ،الكايف ،مصدر سابق ،ج ،2ص.244
 2الشيخ
ّ
 3املصدر نفسه ،ج ،2ص.377
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وال ابجلنسيّة ،وال ابملال ...فيقول رسول هللا (صلّى هللا عليه وآله) يف خطبة الوداع« :أَيُّ َها
اح ٌد ،وإِ َّن أَب ُكم و ِ
النَّاس ،إِ َّن ربِ ُكم و ِ
ض َل لِ َع َرِ ّب َعلَى َع َج ِم ّيَ ،وَال لِ َع َج ِم ّي
اح ٌد .أََال َال فَ ْ
َ َ َْ
َّ ْ َ
ُ
ِ
ال َّ
اَّللُ -تَ َع َاىل:-
َس َو َد َعلَى أَ ْْحََر ،إَِّال ِبلتَّ ْق َوى قَ َ
َعلَى َع َرِ ّبَ ،وَال ِأل ْ
َس َو َدَ ،وَال أل ْ
َْحََر َعلَى أ ْ
﴿إِ َّن أَ ْكرم ُكم ِعْن َد َِّ
اَّلل أَتْقا ُك ْم﴾ .2»1والتقوى هي استشعار رقابة هللا واخلوف منه .فإذا
ََ ْ
العدل غاي ًة إلرسال
التزم
طو ح
اجملتمع ابلتقوى ،فإنّه لن يقع يف دائرة الظلم .بل حجعِ َل القس ح
ح
األنبياء وإنزال الشرائع السماوية ،فقال -تعاىل﴿ :-لََق ْد أَرسلْنَا رسلَنَا ِبلْب يِنَ ِ
ات َوأَنْ َزلْنَا َم َع ُه ُم
ْ َ ُ ُ َّ
ّ
ِ ِ ِ 3
ِ ِ
ِ
َّاس بلْق ْسط﴾ .
اب َوالْم َيزا َن لَي ُق َ
الْكتَ َ
وم الن ُ

 1سورة احلجرات ،اآلية .13
2
يشهري ،ميزان احلكمة ،حتقيق ونشر دار احلديث ،ال.م ،ال.ت ،ط ،1ج ،4ص.3721
الشيخ ّ
حممد الر ّ
 3سورة احلديد ،اآلية .27
72

املوعظة الثانية عشرة
ا ِإليثَار
هدف املوعظة
تشجيع الناس على اإليثار والعطاء من خالل بيان مصاديقه وآدابه.
حماور املوعظة
 .1تعريف اإليثار
 .2من مصاديق اإليثار
 .3آداب اإليثار
تصدير املوعظة
ِ
ِِ
ِ
ك ُه ُم
اصةٌ َوَمن يُو َق ُش َّح نَ ْف ِس ِه فَأ ُْولَئِ َ
ص َ
﴿ويُ ْؤث ُرو َن َعلَى أَن ُفس ِه ْم َولَْو َكا َن هب ْم َخ َ
َ
1
ال ُْم ْفِل ُحو َن﴾ .

 1سورة احلشر ،اآلية .1
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متهيد
اإليثار من حماسن األخالق اإلسالميّة ،وهو مرتبة راقية من مراتب البذل ،ومنزلة عظيمة من

أحد أبرز الفضائل والقيم اإلنسانيّة ،حيث وصفته الروايت
منازل العطاء .ويـح َع ّد اإليثار َ
ِ 1
ف ا ِإلحس ِ
ان»،2
أبوصاف كرمية من قبيل« :ا ِإليثَ ُار أَ ْعلَى املَ َكا ِرم»  ،و«ا ِإليثَ ُار أَ ْش َر ُ ْ َ
و«ا ِإليثار أَ ْعلَى ا ِإلميَا ُن» ،3و«ا ِإليثار أَفْ َ ِ
ادة» ،4و«أَ ْعلَى َم َراتِ ِ
ب
ادة َوأَ َج ُّل ِسيَ َ
ض ُل عبَ َ
َُ
َُ
5
ال َك َرِم ا ِإليثَ ُار» .
تعريف اإليثار

ِ
ِ
إيثارا ،مبعىن التقدمي واالختيار واالختصاص .فاإليثار مصدر
آثر يحؤثر ً
اإليثار لغ ًة :اإليثار من َ
من اجلذر «أثر» مبعىن تقدمي الشيء.6

غريه على نفسه ،يف النفع له والدفع عنه ،وهو النهاية يف
اإليثار
ً
اصطَلحا :اإليثار أن يق ّدم َ
األخوة.7
ّ

1
اسطي ،عيون احلكم واملواعظ ،مصدر سابق ،ص.11
الليثي الو ّ
ّ
 2املصدر نفسه ،ص.33
 3املصدر نفسه ،ص.71
 4املصدر نفسه ،ص.21
 5املصدر نفسه ،ص.117
6
حممد هارون ،مكتبة اإلعالم
ابن فارس ،أمحد بن فارس بن ز ّ
كري ،معجم مقاييس اللغة ،حتقيق عبد السالم ّ
اإلسالمي ،إيران ّ -قم1444 ،ه ،ط  ،1ج ،1ص.73
ّ
علي ،التعريفات ،دار الكتب العلمية ،لبنان  -بريوت1173 ،م -
بن
د
حمم
بن
علي
،
اجلرجاين
يف
 7الشر
ّ
ّ
ّ ّ
1443ه ،ط،1ص.44
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عمل
جاء استعمال لفظ اإليثار ومشت ّقاته يف النصوص اإلسالميّة ،مبعنيَني متضا هدين ،إذ يحستَ َ
اإلجياب ،الذي يـح َع ّد بدوره من أعظم القيم األخالقيّة وأمساها ،كما يف قوله -
اترًة مبعىن التقدمي
ّ
ِ
ِِ
ِ
اصةٌ﴾ .1كما يستعمل مبعىن التقدمي
ص َ
﴿ويُ ْؤث ُرو َن َعلَى أَن ُفس ِه ْم َولَْو َكا َن هب ْم َخ َ
تعاىلَ :-
السلب ،كما يقول -تعاىل﴿ :-بَ ْل تُ ْؤثُِرو َن ا ْحلَيَا َة ُّ
الدنْيَا * َو ْاآل ِخ َرةُ َخْي ٌر َوأَبْ َقى﴾.2
ّ
فهم أنّه ليس مطلق التقدمي هو ما حي ّقق اإليثار املطلوب يف اآليت والروايت؛
ومن هنا ،يح َ
أل ّن التقدمي يف غري حملّه ال يـح َع ّد ذا قيمة أخالقيّة ،بل ال ب ّد من أن يكون تقدمي الشيء ب ّقه.
ص ُل ا ِإليثَا ِر تَ ْق ِدميُ
كما ورد يف مصباح الشريعة عن اإلمام الصادق (عليه السالم) قال« :أَ ْ
ِ ِ ِِ 3
ال َّ
اآلخر أو الغري على النفس ،ولكن بشرط أن يكون
ش ْيء ِبَّقه»  .فأصل اإليثار هو تقدمي َ
السلب.
هذا التقدمي يف طريق ّ
احلق ،ال الباطل ،و ّإال يصبح من اإليثار ّ
من مصاديق اإليثار
 .2اإليثار ِف املال

عن اإلمام الصادق (عليه السالم)ْ « :امتَ ِحنُوا ِشيعَتنَا ِعْن َد مو ِاق ِ
ف ُحمَافَظَتُ ُه ْم
يت َّ
الص ََل ِة َكْي َ
َ
ََ
اساتُ ُه ْم ِِإل ْخ َواِنِِ ْم
ف ِح ْفظُ ُه ْم َهلَا َع ْن َع ُد ِّوَنَ ،وإِ َىل أ َْم َواهلِِ ْم َكْي َ
َس َرا ِرَن َكْي َ
َعلَْي َهاَ ،وإِ َىل أ ْ
ف ُم َو َ
ِف َيها».4
 1سورة احلشر ،اآلية .1
 2سورة األعلى ،اآليتان .15 – 17
3
اجمللسي ،بار األنوار ،مصدر سابق ،ج ،77ص.145
العالمة
ّ
ّ
4
مؤسسة آل البيت (عليهم السالم) إلحياء الرتاث ،إيران ّ -قم،
القم ّي ،قرب اإلسناد ،حتقيق ونشر ّ
احلمريي ّ
ّ
1413ه ،ط ،1ص.57
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املادة الثالثة يف االمتحان تعين كيفيّة تعامل الشيعة مع إخواّنم احملتاجني؛ هل
إ ّن هذه ّ
يشاركوّنم ويقامسوّنم أمواهلم؟ هل يفتحون قلوهبم وأيديهم للمحتاجني؟ إ ّن هذا ما أراده

اإلمام ابملواساة يف املال.

 .1اإليثار ِف النفس
ات ِّ
ض ِ
﴿وِم َن الن ِ
وف ِبل ِْعبَ ِاد﴾.1
اَّللُ َرُؤ ٌ
اَّلل َو ّ
َّاس َمن يَ ْش ِري نَ ْف َسهُ ابْتِغَاء َم ْر َ
قال -تعاىلَ :-
تعرض هذه اآلية صورة ٍ
رجل ابع نفسه هلل سبحانه ،ال يريد ّإال ما أراده هللا -تعاىل ،-ال
هوى له يف نفسه ،وال اعتزاز له ّإال بربّه ،وال ابتغاء له ّإال مرضاة هللا -تعاىل .-ويف الروايت
النب (صلّى هللا عليه وآله)
ّأّنا نزلت يف أمري املؤمنني (عليه السالم) ،يف شأن مبيته يف فراش ّ
معج ٍ
لرجل ٍّ
ليلة اهلجرة .2وذلك مقابل صورة أخرى عرضتها آية سابقة عليها ٍ
ب
معتز ِبمثهَ ،
ِ
ِ
﴿وِم َن الن ِ
ك قَ ْولُهُ ِِف ا ْحلَيَ ِاة ُّ
الدنْيَا
َّاس َمن يُ ْع ِجبُ َ
بنفسه ،متظاه ٍر ابإلصالح ،حمضم ٍر للنفاقَ :
اَّلل َعلَى ما ِِف قَ ْلبِ ِه و ُهو أَلَ ُّد ِْ
ص ِام * َوإِ َذا تَ َوَّىل َس َعى ِِف ْاأل َْر ِ
ض لِيُ ْف ِس َد ِف َيها
اخل َ
َويُ ْش ِه ُد َّ
َ
َ َ
ب الَْفس َ ِ ِ
ِ والنَّسل و َّ ِ
يل لَهُ اتَّ ِق َّ
َخ َذتْهُ ال ِْع َّزةُ ِبِْإل ِْث
َويُ ْهِل َ
اَّللَ أ َ
ك ا ْحلَْر َ َ ْ َ َ
اَّللُ َال ُُي ُّ َ
اد * َوإذَا ق َ
3
فَ َحسبُهُ َج َهن ِ
ظهر من املقابلة كيف أ ّن اإليثار يحس ِهم يف إصالح
س الْ ِم َه ُ
ْ
اد﴾  .ويَ َ
ُ
َّم َولَبْئ َ
اجملتمع ،وينبع من تقدمي رضا هللا على رضا النفس ،وكيف أ ّن االستئثار والطمع يحس ِهم يف
وحب النفس.
إفساد اجملتمع ،ويَنبع من ّ
عزة اهلوى ّ
 .2اإليثار ِف الدعاء

ي عن اإلمام احلسن (عليه
وممّا ورد من أدب أهل البيت (عليهم السالم) يف املقام ،ما حرِو َ
 1سورة البقرة ،اآلية .245
2
اشي ،مصدر سابق ،ج ،1ص.141
اشي ،تفسري العيّ ّ
راجع :العيّ ّ
 3سورة البقرة ،اآليت .247 – 244
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ت أُِمي فَ ِ
ت ِِف ِ ْحم َر ِاهبَا لَْي لَةَ ُمجَُعتِ َها ،فَلَ ْم
اط َمةَ (عليها السَلم) قَ َام ْ
السالم) من قولهَ « :رأَيْ ُ ّ
الصْب ِح ،و ََِس ْعتُها تَ ْدعُو لِلْم ْؤِمنِني والْم ْؤِمنَ ِ
تَز ْل راكِعةً س ِ
ات،
اج َد ًةَ ،ح ََّّت اتَّ َ
ض َح َع ُم ُ
ود ُّ َ َ
َ َ َ َ
ُ َ َ ُ
ِ
ِ
َوتُ َس ِّمي ِه ْم َوتُ ْكثِ ُر ُّ
ني
اء َهلُْمَ ،وَال تَ ْد ُعو لَِن ْف ِس َها بِ َ
ش ْيء ،فَ ُقل ُ
ْت َهلَاََ :ي أ َُّما ْهَ ،لَ َال تَ ْدع َ
الد َع َ
ِ
لَِن ْف ِس ِ
ِن ،ا ْْلَ َار ُثَّ َّ
الد َار».1
ني لِغَ ِْي ِك؟ فَ َقالَ ْ
تََ :ي بُ ََّ
ك َك َما تَ ْدع َ
آداب اإليثار
آداب ال ب ّد من مراعاهتا لتحقيق نصاب اإليثار الذي يؤجر عليه اإلنسان ،منها:
لإليثار ٌ
 .2اإلخَلص

إهلي ،يكون يف الواقع
فلو وهب اإلنسا حن ً
إنساان آخر شيئًا هو باجة إليه ،لكن بداف ٍع غري ّ
نفسي،
كمن قَ هدم ذلك الشيء إىل نفسه ،إذ هو يف حقيقة األمر قد استجاب إىل دافعه ال ّ
عز
دفعت به إىل هذه املمارسة ،وهي احلافز الكامن وراءه ،وليس رضا هللا ّ
وأاننّيـتحه هي اليت َ
وجل.
ّ

 .1تقدمي األقربء

ٍ
عام ،كما قال -تعاىل:-
من اآلداب االحخرى لإليثار ،تقدميح أح ِول األرحام واألقرابء
بشكل ّ
ِ
اب َِّ ِ
ِ
ض ُه ْم أ َْوَىل بَِب ْعض ِِف كِتَ ِ
ين﴾.2
﴿وأ ُْولُو ْاأل َْر َح ِام بَ ْع ُ
اَّلل م َن ال ُْم ْؤمنِ َ
َ
ني َوال ُْم َهاج ِر َ
 .2تقدمي أهل اإلميان

وهو ما ميكن فهمه من قول اإلمام علي (عليه السالم)ِ « :
اس ِب ِإلنْص ِ
عام ْل سائَِر النَّ ِ
اف،
َ
ّ
 1الشيخ الصدوق ،علل الشرائع ،مصدر سابق ،ج ،1ص.172
 2سورة األحزاب ،اآلية .7
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ِ
ِ
ني ِبِْإليثَا ِر».1
َو َعام ِل الْ ُمؤمنِ َ

األحوج
 .4تقدمي َ
إ ّن أتمني االحتياجات الثانويّة لآلخرين على حساب التضحية ابالحتياجات األساسيّة
ِ ِ
ِ
علي (عليه
ح
للمؤثر نفسه ،ال يـح َع ّد حقا ،وال يندرج يف عداد القيَم .من هنا ،جاء عن اإلمام ّ
2
ِ ِ
ك» .
ج إلَْي ِه ِمْن َ
السالم)« :ال تَ ْستَأثر َعلَْيه ِمبَا ُه َو أَ ْح َو ُ

1
التميمي اآلمدي ،غرر احلكم ودرر الكلم ،مصدر سابق ،ص.475
ّ
2
املهدي (عليه السالم) ابحلوزة العلميّة ،إيران -
الكويف ،املؤمن ،حتقيق ونشر مدرسة اإلمام
ّ
احلسني بن سعيد ّ
ّقم1444 ،ه ،ط ،1ص.47
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