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 املقّدمة

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

 .احلمد هلل رّب العاملني، وصّلى هللا على سّيدان حمّمد وآله الطاهرين
أَي َُّها النَّاُس َقْد َجاَءْتُكم مَّْوِعظٌَة مِّن رَّبُِّكْم َوِشَفاٌء لَِّما ِف الصُُّدوِر ﴿ََي : -تعاىل-قال هللا 

 .1َوُهًدى َوَرْْحَةٌ لِّْلُمْؤِمِننَي﴾
الوعظ هو التذكري ابخلري يف ما يرّق له القلب، وشفاء الصدور كناية عن ذهاب ما فيها من 

إىل اإلنسان، وتنغّص عيشته السعيدة وحترمه خري  الصفات الروحّية اخلبيثة اليت جتلب الشقاء
 .الدنيا واآلخرة

فإذا ما َغشي الناَس ميُّ الغفلة، وأحاطت هبم جلّة احلرية، فأظلم ابطنهم بظلمات الشّك 
يدركهم مبوعظة حسنة ينّبههم هبا  -سبحانه-والريب، وأمرضت قلوهبم أبدواء الرذايل، فإنّه 

ا هبم من سوء السريرة واألعمال السيّئة، ويبعثهم حنو اخلري عن رقدة الغفلة، ويزجرهم عمّ 
 .والسعادة

، وجاء هذا العدد من «سلسلة زاد الواعظ»ويف طريق احلكمة واملوعظة احلسنة، كانت 
من السلوكيّات اإلنسانّية، اليت حتكي عالقة الفرد « منط احلياة» السلسلة ليتحّدث عن

، بشكل أساسّي، حول الِقَيم «منط احلياة»ويتمحور .  بهخبالقه، وبنفسه، وابألفراد احمليطني
ّدد عالقات اإلنسان تلك، وجتعله يرّجح نوًعا معيّـًنا من التعامالت مع حميطه  .اليت حتح

                                                           
 .75سورة يونس، اآلية  1
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ومن أمناط احلياة اليت جيب تنظيمها واالهتمام هبا، تقدير املعيشة، والتكافل االجتماعّي، 
ضهم، والعيش بقناعة، والتحّلي ابلعّفة، والتزام وعمارة األرض، وخدمة الناس، وحسن إقرا

مبدأ اإليثار والتضحية، وهي املوضوعات اليت ستتناوهلا مواعظ هذا العدد من السلسلة، 
عليهم )راجني من هللا أن يكون ما فيها من هدي الذكر احلكيم وحديث األئّمة الطاهرين 

 .شفاًء وهًدى ورمحة( السالم
 واحلمد هلل رّب العاملني

 
 مركز املعارف للتأليف والتحقيق
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 األوىل املوعظة
 ةِ يشَ عِ  املَ ِف  يرِ دِ قْ الت َّ  نُ ُحسْ 

 
 هدف املوعظة

 .تعّرف أمهّّية حسن التقدير يف املعيشة، وضرورة تطبيقه
 

 حماور املوعظة
 معىن ححسن التقدير يف املعيشة. 1
 أمهّّية ححسن التقدير يف املعيشة. 2
 آاثر ححسن التدبري. 3
 عاقبة سوء التدبري. 4
 كيف حنحِْسنح التقدير يف املعيشة؟. 7
 

 تصدير املوعظة
 .1﴾َوالَِّذيَن ِإَذا أَنَفُقوا ََلْ ُيْسرِفُوا َوََلْ يَ ْقتُ ُروا وََكاَن بَ نْيَ َذِلَك قَ َواًما﴿

                                                           
 .75ان، اآلية سورة الفرق 1
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 متهيد 
جحِعْلتح : بَِيِدِه، فـَقحْلتح  ارً يَِكيلح تَْ ( عليه السالم)رَأَْيتح أاََب َعْبِد اَّللِه : قال ،د بن سرحانو عن داو 

ُد، ِإنَُّه اَل ُيْصِلُح و ََي َداوُ »: فـََقالَ . َلْو أََمْرَت بـَْعَض وحْلِدَك، أَْو بـَْعَض َمَوالِيَك، فـََيْكِفَيكَ ! ِفَداكَ 
ُر َعَلى النَّائَِبِة، وَ : اْلَمْرَء اْلُمْسِلَم ِإالَّ َثََلثَةٌ  ُحْسُن الت َّْقِديِر ِف الت ََّفقُُّه ِف الدِّيِن، َوالصَّب ْ

 .1«اْلَمِعيَشة
 

 سن التقدير ِف املعيشةمعىن حُ 
 ّيةلضرورة تنظيم عمل ،من أهٍل وأبناء ،وعي مكّوانت األسرة: سن التقدير يف املعيشةنعين بح 
تبدأ من اليت  ،تة وفق األولويّ باهتم املعيشيّ يسمح بتلبية متطلّ الذي  وإدارهتا ابلشكل ،اإلنفاق

ة األسرة، مبا ال يسّبب عجزًا يف ميزانيّ  ،ةوصواًل إىل احلاجات الثانويّ  ،ةاألساسيّ  احلاجات
أو وضع  ،وبنحٍو يتناسب مع مدخوهلا، وال يؤّدي إىل الوقوع يف حمذور التبذير واإلسراف

 . املال يف غري حمّله
 

 سن التقدير ِف املعيشةحُ  أمهّّية
 :نيضمن نقطتَ  ،ةسالميّ يشة يف ثقافتنا اإلسن التقدير يف املعحح  أمهّّيةميكن اختصار 

 يوم القيامة سؤولّيةامل: األوىل
 رزقه هللاالذي  صرف ماله كيفّيةو  ،هو أمر معيشته ،ل عنه اإلنسان يوم القيامةما يحسأَ  ن أهمّ مِ 
ينقل فيها  ،(ليه السالمع) ه، حيث ورد يف رواية عن اإلمام جعفر الصادقإيّ  -عّز وجلّ -

                                                           
الكلييّن، الشيخ حمّمد بن يعقوب بن إسحاق، الكايف، حتقيق وتصحيح علّي أكرب الغّفارّي، دار الكتب  1

 .75، ص7، ج7ش، ط1373طهران،  -اإلسالميّة، إيران 
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َعزَّ -ِاْعَلْم أَنََّك َسُتْسَأُل َغًدا ِإَذا َوقَ ْفَت بَ نْيَ يََدِي اَّللَِّ »: ن احلكيم، يقول فيهاموعظًة للقما
َتُه َوِفيَما : َعْن َأرْبَع   -َوَجلَّ  َتُه، َوَماِلَك ِمَّا اْكَتَسب ْ َتُه، َوُعُمِرَك ِفيَما َأفْ نَ ي ْ َشَباِبَك ِفيَما أَبْ َلي ْ

 .1«ِلَك، َوَأِعدَّ لَُه َجَوابً أَنْ َفْقَتُه؛ فَ َتَأهَّْب ِلذَ 
 احلياة الصاحلة ِف الدنيا: الثانية

 ،سن التقدير يف املعيشةعاّم، ومنها حح  حياة املؤمن بشكلٍ  عّدة أمور يتوّقف عليها صالحح  مثّة
ِِ ِخصَ الَّ ال َيصُلُح املؤمُن إِ »: قوله ،(عليه السالم) عن اإلمام جعفر الصادقف : ال   على َثَل

 . 2«ائَبةِ  على النَّ يِر ِف املعيشِة، والصَّْبِ دِ ِن الت َّقْ ِه ِف الدِّيِن، وُحسْ التَّفقُّ 
عن اإلمام  يَ وِ العيش، حيث رح  التقدير يف املعيشة نصفَ  سنَ ت حح بعض الروايت جعلَ  بل إنّ 

 . 3«شِ يْ ُف العَ التَّقِديُر ِنصْ »: (عليه السالم)الصادق 
عليه ) أمري املؤمننيالتدبري، فعن  سنِ ٌف على حح وقِّ معيشة اإلنسان مت حتام صال ورد أنّ و 

 .4«ُن التَّدبيِ ُن التَّقِديِر، وِمَلُكُه ُحسْ ِقواُم العيِش ُحسْ »: (السالم
 .التقدير يف املعيشة، واإلنفاق املتوازن سنِ ين تتوّقف على حح سعادة الدارَ  فظهر أنّ  
 

                                                           
 .137، ص2جالكلييّن، الكايف، مصدر سابق، الشيخ  1
 الغّفارّي، مؤّسسة النشر احلرّاينّ، الشيخ ابن شعبة، حتف العقول عن آل الرسول، تصحيح وتعليق علّي أكرب 2

 . 273ص، 2ش، ط1373 -ه 1444قّم،  -اإلسالمّي التابعة جلماعة املدّرِسني بقّم املشرّفة، إيران 
الصدوق، الشيخ حمّمد بن علّي بن اببويه، من ال حيضره الفقيه، تصحيح وتعليق علّي أكرب الغّفارّي،  3

 .417ص، 4، ج2، طهـ1414قّم،  -ّم املشرّفة، إيران سني بقمؤّسسة النشر اإلسالمّي التابعة جلماعة املدرِّ 
الليثّي الواسطّي، الشيخ كايف الدين أبو احلسن علّي بن حمّمد، عيون احلكم واملواعظ، حتقيق الشيخ حسني  4

 .354، ص1ه، ط1417قّم،  -احلسييّن البريجندّي، دار احلديث، إيران 
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 سن التدبيآاثر حُ 
ََي ُعبَ ْيُد، ِإنَّ السََّرَف » :ه قال لهأنّ  (عليه السالم) ادقاإلمام الصعن  ،عن عبيد بن زرارة

ُِ اْلِغىَن  ُِ اْلَفْقَر، َوِإنَّ اْلَقْصَد يُوِر  .1« يُوِر
 رَ ب َ جَ وَ  ،هُ لَ  اءِ الغنَ  ةُ بَ حْ صُ  تْ امَ دَ  ،ادَ صَ تِ قْ االِ  حبَ صَ  نْ مَ »: (عليه السالم)عن أمري املؤمنني 

 .2«هُ لَ لَ خَ وَ  هُ رَ قْ ف َ  ادُ صَ تِ قْ االِ 
 

 عاقبة سوء التدبي
َواَل ََتَْعْل يََدَك َمْغُلولًَة ِإىَل ُعُنِقَك َواَل تَ ْبُسْطَها ُكلَّ اْلَبْسِط فَ تَ ْقُعَد َمُلوًما ﴿: -تعاىل-قال 

 .3﴾حمَُّْسورًا
، َوِإنَُّه » :(عليه السالم) بن احلسني عليّ اإلمام  عنو  ِإنَّ الرَُّجَل لَيُ ْنِفُق َمالَُه ِف َحقّ 

 .4«ِرفٌ َلُمسْ 
ُِ َعََلَمات  » :أنه قال (عليه السالم) عن األصبغ بن نباتة عن أمري املؤمنني : لِْلُمْسِرِف َثََل

 .5«َيَُْكُل َما لَْيَس لَُه، َوَيْشََتِي َما لَْيَس لَُه، َويَ ْلَبُس َما لَْيَس لَهُ 

                                                           
تفصيل وسائل الشيعة إىل حتصيل مسائل الشريعة، حتقيق ونشر  احلّر العاملّي، الشيخ حمّمد بن احلسن، 1

 .74، ص15، ج2ه، ط1414قّم،  -مؤّسسة آل البيت عليهم السالم، إيران 
ه، 1311قّم،  -إيران املطبعة العلميّة، الربوجردّي، السيّد حسني الطباطبائّي، جامع أحاديث الشيعة،  2
 .147، ص15ط، ج.ال
 .21سورة اإلسراء، اآلية  3
 .77ص، 15احلّر العاملّي، وسائل الشيعة، مصدر سابق، ج 4
 .175، ص3جالشيخ الصدوق، من ال حيضره الفقيه، مصدر سابق،  5
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 التقدير ِف املعيشة؟ نُ سِ كيف نُْ 
وميكن . على احلكمة والتوازن يف اإلنفاق ،أساسيّ  بشكلٍ  ،التقدير يف املعيشة سنح يعتمد حح 

 :ة يف هذا اجملالات اهلامّ اإللفات إىل بعض النقاط واآلليّ 
فعن أمري . مبا يتناسب مع دخل األسرة هوضبطاإلنفاق أي دراسة  :التنظيم والضبط. 2

ٌر ِمَن ال»: (عليه السالم)املؤمنني   . 1«سَّْعِي ِف اإْلِْسَرافِ ُحْسُن الت َّْقِديِر َمَع اْلَكَفاِف َخي ْ
بداًل من صرفه يف احلاجات  ،الستثماره ؛أي العمل على توفري املال واّدخاره :االقتصاد. 1

 .2«َضِمْنُت ِلَمِن اقْ َتَصَد َأْن اَل يَ ْفَتِقرَ »: (عليه السالم)فعن اإلمام الصادق . يّةضرور الغري 
ما يتسّبب به من اإلسراف والتبذير، لِ  الشديد عن ورد النهيح  :عدم اإلسراف والتبذير. 2

عّده هللا من األخالق  ،ولذلك ؛ضياع مال اإلنسان من جهة، وفساد روحه من جهة أخرى
رين إخوان وجعل املبذِّ ، 3﴿َوِإنَّ ِفْرَعْوَن لََعال  ِف األَْرِض َوِإنَُّه َلِمَن اْلُمْسرِِفنَي﴾: الفرعونّية
 .4َكانُوْا ِإْخَواَن الشََّياِطنِي وََكاَن الشَّْيطَاُن ِلَربِِّه َكُفورًا﴾  ﴿ِإنَّ اْلُمَبذِّرِينَ  :الشياطني

، وعدم يّةوالثانو  ّيةأي وعي أفراد األسرة للفرق بني احلاجات األساس :حتديد األولوَّيت. 4
 . ت يف مورد التزاحم، والقناعة يف ساعة العسرةاخللط بينها، وتقدمي األولويّ 

ََيْبَن َمْسُعود ، ِإَذا َعِمْلَت َعَمًَل، فَاْعَمْل بِِعْلم  »: (هللا عليه وآلهصّلى )عن رسول هللا 
، فَِإنَُّه  َك َوَأْن تَ ْعَمَل َعَمًَل بَِغْيِ تََدبُّر  َوِعْلم  ، َوِإَيَّ َوال َتُكونُوا  ﴿:  يَ ُقول -َجلَّ َجََللُهُ -َوَعْقل 

                                                           
 .225صالليثّي الواسطّي، عيون احلكم واملواعظ، مصدر سابق،  1
 .73، ص4جالشيخ الكلييّن، الكايف، مصدر سابق،  2
 .73سورة يونس، اآلية  3
 25اآلية  سورة اإلسراء، 4
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 . 2«1﴾كااثً نَ َقَضْت َغْزهَلا ِمْن بَ ْعِد قُ وَّة  أَنْ اليت كَ 

                                                           
  .12سورة النحل، اآلية  1
ه 1312قّم،  -الطربسّي، الشيخ احلسن بن الفضل، مكارم األخالق، منشورات الشريف الرضّي، إيران  2
 . 477ص، 7م، ط1152 -
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 ةالثاني املوعظة

 اةِ يَ احلَ  طُ منََ 
 

 هدف املوعظة
 .بيان الرؤية اإلسالمّية لنمط احلياة، مقارنًة مع منط احلياة الغربّ 

 
 حماور املوعظة

 ما هو منط احلياة؟. 1
 حمّددات منط احلياة اإلسالميّ . 2
 مقّومات منط احلياة اإلسالميّ . 3
 منط احلياة الغربّ . 4
 ة املواجهةكيفيّ . 7
 

 تصدير املوعظة
م َمْن َعِمَل َصاحِلًا مِّن ذََكر  َأْو أُنَثى َوُهَو ُمْؤِمٌن فَ َلُنْحِييَ نَُّه َحَياًة طَيَِّبًة َولََنْجزِيَ ن َُّهْم َأْجَرهُ ﴿

 .1﴾ِبَِْحَسِن َما َكانُواْ يَ ْعَمُلونَ 

                                                           
 .15سورة النحل، اآلية  1
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 متهيد
ْن طََلَب اْلِغىَن َواأْلَْمَواَل َوالسََّعَة مَ » :(عليه السالم) العابدين زين احلسني بن عليّ اإلمام  عن

نْ َيا َا يَْطُلُب َذِلَك لِلرَّاَحةِ  ،ِف الدُّ ِإمنََّا  ،َواَل أِلَْهِل الدُّنْ يَا ،َوالرَّاَحُة َلَْ ُُتَْلْق ِف الدُّنْ َيا .فَِإمنَّ
نْ َياَوالت ََّعُب َوال ؛ُخِلَقِت الرَّاَحُة ِف اْْلَنَِّة َوأِلَْهِل اْْلَنَّةِ   ثّ  ...نََّصُب ُخِلَقا ِف الدُّنْ َيا َوأِلَْهِل الدُّ

َبْل تَِعُبوا ِف الدُّنْ َيا  ،َأْولِيَاُء اَّللَِّ ِف الدُّنْ َيا لِلدُّنْ َيا  َما تَِعب ،َكَلَّ  :(عليه السالم) قال
 .1«ِلْْلِخَرة

 
 احلياة؟ منط هو ما

 الفرد عالقة حتكياليت  ،اإلنسانّية وكيّاتالسل من وواسعة كبرية جمموعةً  احلياة منطح  يحبنيِّ 
 منط ويتمحور .األخرى ابملوجودات عالقته بل ،ال به، احمليطني وابألفراد ،وبنفسه ،خبالقه
ّدداليت  القيم حول ،أساسيّ  بشكل ،احلياة  نوًعا يرّجح وجتعله تلك، اإلنسان عالقات حتح
 .2حميطه مع التعامالت من معيّـًنا

 
 سَلميّ اإل اةاحلي منط حمّددات

 للحياة لفهمنا اتبعٌ  أنّه فأكهد يّته،وأمهّ  ودوره احلياة منط حول (دام ظّله) اخلامنئيّ  اإلمام حتّدث

                                                           
سة النشر الصدوق، الشيخ حمّمد بن علّي بن اببويه، اخلصال، تصحيح وتعليق علّي أكرب الغّفارّي، مؤسّ  1

 .77ط، ص.ش، ال1372 -ه 1443قّم،  -اإلسالمّي التابعة جلماعة املدّرِسني بقّم املشرّفة، إيران 
طهران،  -، إيران (عليه السالم)مهدوي كين، سعيد، الدين ومنط احلياة، جامعة اإلمام الصادق : راجع 2
 .57ط، ص.ت، ال.ال
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 والسعادة -تعاىل- هللا رضا إىل الوصول املؤمن اإلنسان هدف كان فإذا .1منها واهلدف
 .اهلدف ذلك إىل توصله ،نياالد احلياة يف خاّصة طريقةً  عليه يرّتب فهذا ...يّةواألخرو  يّةالدنيو 

 :منها ،سالميّ اإل احلياة منط حتّدداليت  األطرَ  (دام ظّله) اخلامنئيّ  اإلمام َحّدد ،هنا من
 يّةواملادّ  املعنويّة األبعاد يف التطّور إنّ  إذ :احلياة تنميط ِف الكرمي القرآن إىل االستناد .2

 هبااليت  السلوكيهة األمناط أوضح هأنّ  ارابعتب ،2الكرمي ابلقرآن العمل على يتوّقف ،لإلنسان
 .للمجتمع ةسالميّ اإل يّةاهلو  من ثّ و  ؛املؤمن شخصّية تتحدهد

اللَُّهمَّ، َصلِّ َعَلى حُمَمَّد  َوآِل » :القرآن ختمة يف (عليه السالم) العابدين زين اإلمام دعاء يف
َنا بِِه رََغَد اْلَعْيِش َوِخْصَب َسَعِة حُمَمَّد ، َواْجبُ ْر ِبْلُقْرآِن َخلَّتَ َنا ِمْن َعَدِم  ْمََلِق، َوُسْق ِإلَي ْ اإْلِ

َوِة  َنا بِِه ِمْن الضََّراِئِب اْلَمْذُموَمِة َوَمَداِن اأْلَْخََلِق، َواْعِصْمَنا بِِه ِمْن َهب ْ اأْلَْرزَاِق، َوَجنِّب ْ
، َولََنا ِف ااَمِة ِإىَل ِرْضَواِنَك َوِجَناِنَك قَائِدً اْلُكْفِر َوَدَواِعي النَِّفاِق، َحَّتَّ يَُكوَن لََنا ِف اْلِقيَ 

 .3«الدُّنْ َيا َعْن َسَخِطَك َوتَ َعدِّي ُحُدوِدَك َذائًِدا
الذي  هو سالميّ اإل الدين أنّ  تحبنيِّ اليت و  :الشؤون كافّة ِف سَلميّ اإل الدين إىل الرجوع .1

 .4ةجتماعيّ واال الفرديّة لشؤونوا األبعاد كافّة يف البشريّ  التكامل مسؤولّية يتوىّل 
َيانً  اْلِكَتابَ  َعَلْيكَ  َونَ زَّلَْنا﴿ :-تعاىل- قال  َوبُْشَرى َوَرْْحَةً  َوُهًدى َشْيء   لُِّكلِّ  تِب ْ

                                                           
 .م2/14/2412من كالم اإلمام اخلامنئّي دام ظلّه بتاريخ  1
 .املصدر نفسه 2
بريوت،  -الطوسي، الشيخ حمّمد بن احلسن، مصباح املتهّجد وسالح املتعبّد، مؤّسسة فقه الشيعة، لبنان  3

 .711، ص2، ج1م، ط1111 -ه 1411
 .م2/14/2412بتاريخ ( دام ظلّه)من كالم اإلمام اخلامنئّي  4
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 .1﴾لِْلُمْسِلِمنيَ 
 األهداف مع امنسجمً  فجعله احلياة، لنمط اخاص   ااهتمامً  اإلسالمح  أَْوىل خمتصرة، وبعبارة
  .ينالدارَ  صالح يضمنالذي  ،ساينّ اإلن للوجود العليا

 
 سَلميّ اإل احلياة منط مقّومات

 واالعتدال االقتصاد .1
 ،الدنيويّة األمور من االستزادة فهو ،اإلسراف أّما .واإلقتار اإلسراف عن االبتعاد منه واملقصود
 .2لعيالوا النفس على التضييق فهو ،اإلقتار وأّما .له املقرهرة املصلحة غري يف الشيء وصرف

 ء  يْ شَ  نُ وَ عْ أَ  هُ نَّ إِ فَ  ،دِ صْ لقَ بِ  كَ يْ لَ عَ وَ » :قوله (عليه السالم) املؤمنني أمري اإلمام عن ورد وقد
  .3«شِ يْ العَ  نِ سْ حُ  ىلَ عَ 
 القناعة .2

 ابلرزق الرضى عليها ويرتّتب حاجتها، من أكثر هو فيما الرغبة بعدم النفس شعور هي القناعة
 يقنع ال لرجلٍ  قال (عليه السالم) الصادق ماماإل أنّ  يحروى .غريه لىع االعتماد وعدم ،اإلهليّ 

ِإْن َكاَن َما يَْكِفيَك يُ ْغِنيَك، فََأْدََن َما ِفيَها يُ ْغِنيَك؛ َوِإْن َكاَن َما » :الدنيا من يصيب مبا
 .4«يَْكِفيَك اَل يُ ْغنِيَك، َفُكلُّ َما ِفيَها اَل يُ ْغِنيكَ 

                                                           
 .71سورة النحل، اآلية  1
، أبو القاسم احلسني بن حمّمد، املفردات يف غريب القرآن، دفرت نشر الكتاب، الراغب األصفهاينّ : راجع 2
 .212ص، 2ه، ط1444م، .ال
 .337الليثّي الواسطّي، عيون احلكم واملواعظ، مصدر سابق، ص 3
 .131، ص2جالشيخ الكلييّن، الكايف، مصدر سابق،  4



16 
 

 الزهد .3
 ،احلياة مستوى على الكبري التأثري هلا يكون بيث ،الدنيويّة ابللذائذ التعّلق عدم به واملقصود

 ُجِعلَ » :(عليه السالم) الصادق اإلمام عن .اإلنسانّية للحياة األخرويّة األبعاد حساب على
رُ    .1«الدُّنْ َيا ِف  الزُّْهدَ  ِمْفَتاُحه وُجِعلَ  ،بَ ْيت   ِف  ُكلُّه اخْلَي ْ

 
 الغربّ  احلياة منط

 أو سلوكيّات جمرّد وغريها، ةسالميّ اإل البالد إىل ابلنسبة الغرّب، احلياة منط اعتبار ميكن ال
 يقول .واقتصاديّ  وسياسيّ  ثقايفّ  إخضاع وسيلة هو بل اهليمنة، أهداف عن بعيدة أفكار
الذي  يكّي،األمر  للحلم العالَ  عرب تحرّوِج» كيّ ياألمر  اإلعالم وسائل نّ إ :نيالغربيّ  ابالكتّ  أحد

 تتلخهص وحينها إنسان، كلّ  لتحقيقه يسعىالذي  وهو للحياة، املثالّ  النمط هو أصبح
  .2«...الروك ملوسيقى وتستمع األزرق، اجلينز ترتدي أنْ  يف ،إليك ابلنسبة السعادة

 ِمنْ  اَّللِّ  ُدونِ  مِّن ُكملَ  َوَما النَّارُ  فَ َتَمسَُّكمُ  ظََلُمواْ  الَِّذينَ  ِإىَل  تَ رَْكُنواْ  َوالَ ﴿ :-تعاىل- قال
 .3﴾تُنَصُرونَ  الَ  ثَّ  َأْولِيَاءَ 
َ  َما بَ ْعدِ  ِمن الرَُّسولَ  يَُشاِققِ  َوَمن﴿ :سبحانه وقال  اْلُمْؤِمِننيَ  َسبِيلِ  َغي ْرَ  َويَ تَِّبعْ  اهْلَُدى لَهُ  تَ بَ نيَّ
 .4﴾َمِصيًا َوَساَءتْ  َجَهنَّمَ  َوُنْصِلهِ  تَ َوىلَّ  َما نُ َولِّهِ 

                                                           
 .127، ص2جالشيخ الكلييّن، الكايف، مصدر سابق،  1
 -حرب القوة الناعمة، املركز القومي للرتمجة، مصر : العراق بعد ألمريكيّ ا نيثان غردلز، اإلعالم: راجع 2

 .1م، ط2417القاهرة، 
 .113سورة هود، اآلية  3
 .117سورة النساء، اآلية  4
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 الغربّ  احلياة منط ماتمقوّ 
 االستهَلك ثقافة. 1

 نسبة وزيدة الربح إىل هتدف عاملّية، ومالّية جتاريّةٍ  شركاتٍ  يد على االستهالك ثقافة راجت
 الرموز من مستفيدةً  للبضاعة، تحرّوِج ثقافّية بيئة خللق ؛الثقافّية اهلويّة تغيري وابلطبع املستهلكني،
 هذه وتعمل .التسويق يف املرأة جسد ومستغّلةً  ...فالتواحل الغناء ومظاهر واإلشارات
 األذواق حتويل عملّية يف ذلك لتوّظف ،وتقاليدها الشعوب عادات درس على الشركات

 حساب على الكماليّات شراء حنو امليل فظهر .تريدهااليت  النمطّية الصور إىل وامليول
 مجال أساس على نشرتي بدأان بل ،احلاجة من تنبع الاليت  التسّوق وظاهرة األساسيّات،

 .الواقعّية احلاجة أساس على وليس ...العرض وأساليب املكان
ُِ َعََلَمات  » :قال هأنّ  (عليه السالم) املؤمنني أمري عن نباتة بن األصبغ عن : لِْلُمْسِرِف َثََل

 .1«لَهُ  َيَُْكُل َما لَْيَس لَُه، َوَيْشََتِي َما لَْيَس لَُه، َويَ ْلَبُس َما لَْيسَ 
 الَتفيه ثقافة .1

 لرتويج وسيلةً  يصبحالذي  الرتفيه رفض املقصود بل ابملطلق، الرتفيه رفض املقصود ليس
 والكمبيوتر التلفزيون أبجهزة تبدأ ،وكثرية فعديدة ،الرتفيه مظاهر وأّما .واأليديولوجيّات األفكار
 .وغريها الزفاف ومراسم واألعياد االحتفاالت إقامة كيفّية يف تنتهي وال اإلنرتنت، وتقنيّات

 َأَفَلَ  يَ ت َُّقونَ  لِّلَِّذينَ  َخي ْرٌ  اآلِخَرةُ  َولَلدَّارُ  َوهَلْوٌ  لَِعبٌ  ِإالَّ  الدُّنْ َيا احْلََياةُ  َوَما﴿ :-تعاىل- قال
 .2﴾تَ ْعِقُلونَ 

                                                           
 .175، ص3جالشيخ الصدوق، من ال حيضره الفقيه، مصدر سابق،  1
 .32سورة األنعام، اآلية  2
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َُذواْ  الَِّذينَ  َوَذرِ ﴿ :سبحانه وقال  .1﴾الدُّنْ َيا احْلََياةُ  َوَغرَّتْ ُهمُ  َوهَلًْوا لَِعًبا ِدينَ ُهمْ  اُتَّ
 املوضة سطوة .2

 من ،لآلخر اتقليدً  عليها لونيحقبِ  الناس، أغلب حياة من اكبريً  احيِّزً  ،أبشكاهلا ،املوضة حتتلّ 
اليت  والقيم الثقافة نوع عن حتكي املوضة أنّ  متناسني لذلك، احلقيقّية األسباب معرفة دون

 ابلعبارات انتهاءً  وليس واألوشام، الشعر ةوتسرحي واملظهر اللّباس من بدًءا حنملها،
 .املتديِّن اجملتمع عن وليس اآلخر، عن حتكياليت  والسلوكيّات

 .2﴾َكَفُرواْ  َكالَِّذينَ  َتُكونُواْ  الَ  آَمُنواْ  الَِّذينَ  أَي َُّها َيَ ﴿ :-تعاىل- قال
 

 املواجهة كيفّية
 األصيلة احمللّية الثقافة على احلفاظ .1

ِدثهالذي  التحّول على (دام ظّله) اخلامنئيّ  اإلمام يؤّكد  الشعوب حياة منط يف الغرب تقليدح  حيح
 لنفسها التقليد هذا تاستحسنَ اليت  الدول إىل ابلنسبة ،الغرب تقليد إنّ » :قائاًل  األخرى،

 بسب- توصلَ اليت  الدول ذلك يف مبا والفاجعة، ابلضرر إاّل  عليها يـَعحد ل به، توعملَ 
 ثقافة أنّ  هو والسبب .دةمقلِّ  كانت لكّنها والثروة، واالخرتاعات الصناعات إىل -الظاهر
 أابدوا ،الغربّيون جاء فأينما .الثقافات إلابدة ثقافةٌ  هي الثقافة هذه .هجومّية ثقافة هي الغرب

 وحروفها ولغاهتا الشعوب اتريخ وغرّيوا ة،جتماعيّ اال ساألسح  واجتثّوا احمللّّية، الثقافات
 .3«استطاعوا ما (اخطوطه)

                                                           
 .54سورة األنعام، اآلية  1
 .177عمران، اآلية  سورة آل 2
 .م14/14/2412يف اتريخ ( دام ظلّه)من كالم اإلمام اخلامنئّي  3
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 الثقافّية واملؤّسسات النخب ثورة .1
 العلل كشف وبعد» :(دام ظّله) اخلامنئيّ  اإلمام قال ،ذلك جتاه املسؤولّية حتمُّل ضرورة وحول

 على تقع إّّنا املهاّم؟ هذه تقع نمَ  فعلى .األمور هذه معاجلة كيفّية لتناول ننهض ،واألسباب
 مسؤولون، النخب .الشباب عاتق وعلى ،عاتقكم وعلى ّية،والسياس الفكريّة النخب عاتق

 األجهزة، من الكثري ومديرو املختلفة واملنابر اإلعالمّية والوسائل واجلامعة احلوزة وكذلك
 خيطّطون الذين وأولئك والتعليم، والرتبية الثقايفّ  اجملال يف العاملة األجهزة اوخصوصً 

 الكتب طاتوخمطه  التعليمّية املناهج حيّددون والذين مّي،التعلي اجملال يف املدارس أو للجامعات
 .1«الصوت يونعلّ  امجيعً  نستنفر أن علينا جيب .الدراسّية

                                                           
 .م14/14/2412يف اتريخ ( دام ظلّه)من كالم اإلمام اخلامنئّي  1
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 ةالثالث املوعظة
 رُ ب ْ الصَّ 

 
 هدف املوعظة

 .حّث العباد على الصرب وحتّمل الصعاب واملكاره
 

 حماور املوعظة
 مفهوم الصرب. 1
 منزلة الصرب من اإلميان. 2
 واع الصربأن. 3
 عالمات الصابر. 4
 آاثر الصـرب ونتائجه. 7
 

 تصدير املوعظة
ِر الصَّابِرِيَن ﴿ ُهم مُِّصيَبٌة قَالُواْ ِإنَّ َّلِلِّ َوِإنَّ ِإلَْيِه رَاِجعونَ * َوَبشِّ  . 1﴾الَِّذيَن ِإَذا َأَصابَ ت ْ

                                                           
 .177و 177سورة البقرة، اآليتان  1
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 متهيد
 َعْزمِ  ِمنْ  َذِلكَ   ِإنَّ  َأَصاَبكَ  َما َعَلى َواْصِبْ ﴿ :البنه ِعظَته يف لقمان لسان على -تعاىل- قال

رِ ﴿ :فقال كتابه، يف الصابرين لتبشري بذاته -عّز وجلّ - هللا وتصّدى .1﴾اأْلُُمور  َوَبشِّ
ُهم ِإَذا الَِّذينَ  * الصَّابِرِينَ    .2﴾رَاِجعونَ  ِإلَْيهِ  َوِإنَّ  َّلِلِّ  ِإنَّ  قَالُواْ  مُِّصيَبةٌ  َأَصابَ ت ْ

 سِ أْ الرَّ  مبنزلَةِ  ،اإلميانِ  ِمنَ  ب ْرُ الصَّ » :قال أنّه (السالم عليه)  الصادق هللا عبد أب اإلمام وعن
 بَ هَ ذَ  ،ب ْرُ الصَّ  بَ هَ ذَ  إذا ،كذِلكَ  ؛اْلسدُ  بَ هَ ذَ  ،سُ أْ الرَّ  َذَهبَ  فِإذا ؛اْلََسدِ  ِمنَ 

 .3«اإلميانُ 
  

 الصب مفهوم
 اإلنسان هبا ميرُّ اليت  القاسية والظروف مواآلال املرارات لِ مُّ حتََ  فعلح  أبنّه الصرب يحعرهف أن ميكن

 ابليأس الشعور من أليٍّ  اجملال إفساح وعدم وعملي ا، نفسي ا ،جتاوزها على والعمل احلياة، يف
 يعطيفالصرب  ،إًذا .اإلنسان ابطن إىل يتسّرب أبن ،النفسيّ  االّنيار أو ابلفشل أو اجلزع أو

 يقف وال تكامله، مسرية ليواصل العقبات، فوق قفزوال الظروف، مقاومة على القدرةَ  لإلنسان
 .احلواجز من أيٍّ  عند سائًسا

  
 اإلميان من الصب منزلة

 اإلنسان كرُّ حتََ  عن عبارة لوجدانه اإلنسان، حيمله أن ميكنالذي  اإلميان حقيقة إىل عدان لو
                                                           

 .15سورة لقمان، اآلية  1
 .177و 177سورة البقرة، اآليتان  2
 .77، ص2جالشيخ الكلييّن، الكايف، مصدر سابق،  3
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 وطريق .يّةالعبود طريق سلوك خالل من وذلك ،-وتعاىل سبحانه- هللا رضى حتقيق حنو
تَ  -وجلّ  عزّ - هلل العبوديّة  ،-تعاىل- هللا من الصادرة والتكاليف األحكام مبجموعة رصَ خيح

 .احملرّمات وترك الواجبات، فعل :تشملاليت و 
 اجلهد بذل إىل حيتاج ما ومنها ،عنه االمتناع أو به القيام سهل هو ما األحكام هذه ويف

 .وغريها احلرام والنظر كالغيبة ،احملرّمات بعض ترك وأ ،هللا سبيل يف كاجلهاد ،املشاقّ  لوحتمُّ 
 .اجلسد من الرأس مبنزلة اإلميان من كان ،ولذلك ؛الصرب دون من يتمّ  ال هكلُّ  وهذا

 
 الصب أنواع

 أن ميكن ،-تعاىل- هلل يّةالعبود صراط يف وسلوكه اإلنسان تكامل من املانعة العوامل إنّ 
 :ثالثة إىل نقسمها

 .الواجبات ترك إىل تؤّدياليت  انعةامل العوامل .أ
 .الذنوب وارتكاب احملرّمات فعل حنو تدفعاليت  العوامل .ب
 .الروحيّ  الثبات وعدم االستقرار عدم حالة جتلباليت  العوامل .ج
 شكّ  الاليت  الثالثة، العوامل هذه مواجهة يف االستسالم وعدم املقاومة يعين فإنّه الصرب، أّما
 .الذنوب وارتكاب احملرّمات فعل وراء تقف أّّنا

 عن  (عليه السالم)  املؤمنني أمري ينقلهالذي  احلديث عمق نفهم أن ميكننا ،التوضيح وهبذا
 ،الطاعةِ  على وصبٌ  ،املصيبةِ  عندَ  صبٌ  :ثَلثةٌ  الصبُ » :(صّلى هللا عليه وآله) هللا رسول
 .1«املعصيةِ  َعنِ  وصبٌ 

 أو وأحبّائه، أقاربه أحد مبوت أو ،برزقه اإلنسان لىبتَ يح  حينما :املصيبة على فالصرب .1
                                                           

 .11، ص2جمصدر سابق، الشيخ الكلييّن، الكايف،  1
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 ...املرض
 ...اخلمس وأداء واجلهاد واحلجّ  والصوم الصالة على فالصرب :الطاعة على الصرب أمـّا. 2
 عنه تعبّـرَ  وقد .ماحملره  والنظر والكذب الغيبة ترك على كالصرب :املعصية عن والصرب .3

عليه ) الصادق إمامنا فعن فيه، الصرب معىن زيدة إىل شارةإ يف ،ابلتصربُّ  الروايت بعض
 ىلَ عَ  ونَ بُِّ صَ تَ املُ وَ  ،ضِ ائِ رَ الفَ  اءِ دَ أَ  ىلَ عَ  ونَ رُ ابِ الصَّ » :قال الصابرين، عن لَ ئِ سح  حني ،(السالم

 .1«ياصِ عَ املَ  كِ رْ ت َ 
 القيام اإلنسان من بيحطلَ  وعندما املؤملة، احلوادث أتيت عندما الثالثة، املوارد من مورد كلّ  يف 

 أمام والصالبة والبطولة القّوة ظهور دور أييت ما، معصيةٍ  ارتكاب ابمتحان يقع أو بتكليف،
 .واملغَريت العواصف هذه

  
 الصابر عَلمات

 نْ أَ  ةُ يَ انِ والثَّ  يَْكَسَل، اَل  نْ أَ  اهلَُ وَّ أَ  :ِ  ََل ثَ  ِف اِبرِ الصَّ  عَلمةُ » :(صّلى هللا عليه وآله) النبّ  عن
 احلُقوَق، َضيَّعَ  فَ َقدْ  َكِسلَ  اذَ إِ  نّهَ أِل  ؛لَّ جَ وَ  زَّ عَ  رَبِّهِ  نْ مِ  وَ كُ شْ يَ  اَل  نْ أَ  ةُ ثَ الِ الثَّ وَ  َر،جَ ضْ يَ  اَل 

 .2«عَصاهُ  فَ َقدْ  -عّز وجلّ - رَبِّهِ  ِمنْ  اَشكَ  اَوِإذَ  الشُّْكَر، دِّ ؤَ ي ُ  َلَْ  َضِجرَ  وإَذا
  

 ونتائجه الص ّب آاثر
 ِعْشُرونَ  مِّنُكمْ  يَُكن ﴿ِإن :-تعاىل- قال كما الدنيا، يف تظهراليت  وهي :القريبة النتائج

                                                           
 .17صط، .ه، ال1311م، .ن، ال.احلسني بن سعيد الكويف، الزهد، حتقيق مريزا غالم رضا عرفانيان، ال 1
الصدوق، الشيخ حمّمد بن علّي بن اببويه، علل الشرائع، تقدمي السيّد حمّمد صادق بر العلوم، املكتبة  2

 .417، ص2ط، ج.م، ال1177 -ه 1377النجف األشرف،  -احليدريّة، العراق 
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نُكم َيُكن َوِإن ِمئَ تَ نْيِ  يَ ْغِلُبواْ  َصابُِرونَ  َئةٌ  مِّ  الَّ  قَ ْومٌ  ِِبَن َُّهمْ  َكَفُرواْ  الَِّذينَ  مِّنَ  أَْلًفا يَ ْغِلُبواْ  مِّ
 .حيّققه أن ميكن ما أهمّ  هو ،الصرب يف نفسه على اإلنسان فانتصار وهكذا، .1يَ ْفَقُهوَن﴾

 َمعَ  اَّللَّ  ِإنَّ ﴿ :-تعاىل- قوله يف كما ،الصابرين مع ادائمً  -سبحانه- كان ،لذا
 .2﴾الصَّابِرِينَ 

 هللا عبد أب اإلمام فعن الرواية، هذه يف فتتمثّل اآلخرة، يف تظهراليت  وهي :البعيدة النتائج 
ْؤِمُن ِف قَ ْبِِه، َكاَنِت الصَََّلُة َعْن مَيِيِنِه، َوالزََّكاُة َعْن ِإَذا َدَخَل اْلمُ » : (عليه السالم) الصادق

ُر َنِحَيًة، فَِإَذا َدَخَل َعَلْيِه اْلَمَلَكاِن اللََّذاِن يَلِ  َياِن َيَسارِِه، َواْلِبُّ ُمِطلٌّ َعَلْيِه، َويَ تَ َنحَّى الصَّب ْ
ُر لِلصَََّلِة َوالزَّ : ُمَساَءلََتُه، قَالَ  َكاِة َواْلِبِّ، ُدونَُكْم َصاِحَبُكْم، فَِإْن َعَجْزُُتْ َعْنُه، فََأَن الصَّب ْ

 .3«ُدونَهُ 

                                                           
 .77سورة األنفال، اآلية  1
 .47وسورة األنفال، اآلية . 173سورة البقرة، اآلية  2
 .14، ص2جالشيخ الكلييّن، الكايف، مصدر سابق،  3
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 ةالرابع املوعظة

 يِّ اعِ مَ تِ جْ االِ  لُ افُ كَ التَّ 
 

 هدف املوعظة
 .تشجيع الناس على التكافل ومساندة بعضهم بعًضا اجتماعي ا

 
 حماور املوعظة

 التكافل مسؤولّية عاّمة. 1
 لتكافل االجتماعّي يف اإلسالمفلسفة ا. 2
 يف الشريعةالتكافل . 3
 موارد التكافل. 4
 

 تصدير املوعظة
 .1﴾لِّلسَّاِئِل َواْلَمْحُرومِ * َوالَِّذيَن ِف أَْمَواهِلِْم َحقٌّ مَّْعُلوٌم ﴿

                                                           
 .27و  24سورة املعارج، اآليتني  1
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 متهيد
 ةمسؤوليّ  عليه تقع من يبنّي الذي  ،التكافل مبدأ على اإلسالم يف ةجتماعيّ اال الرعاية تعتمد
 أكان سواء ،رةً مقره  مسؤولّيةً  أسرته أفراد على احملتاج كفالةح  صارت ،هنا ومن .احملتاج رعاية
، الكفالة هذه عن األسرة عجزت فإذا الكسب، عن اعاجزً  أو مطلقة أو أرملة أو طفاًل 
 َحقٌّ  اهِلِمْ أَْموَ  ِف  َوالَِّذينَ ﴿ :-تعاىل- قوله ذلك إىل يحشري كما،  اجملتمع إىل سؤولّيةامل تانتقلَ 

 وهم ،القادرين مسؤولّيةَ  ،املعاين أبجلى ،يوضح اخلطاب فهذا ،﴾َواملَْحُرومِ  لِلسَّائِلِ  * َمْعُلومٌ 
 .واحملروم السائل جتاه ،األغنياء

 :نيأساسيه  نيشقه  على يرتكز اإلسالم يف جتماعيّ اال والتكافل
 .الرتاحم :لاألوّ 

 .املاّديّ  التكافل :الثاين
 

 عاّمة ؤولّيةمس التكافل
صّلى هللا عليه ) هللا رسول قال ،ةجتماعيّ اال بيئته يف مسؤواًل  مسلمٍ  كله  اإلسالمح  جعل وقد
،رَ  مْ كُ لُّ كُ » :(وآله  االهتمام إىل (صّلى هللا عليه وآله) ودعا .1«هِ تِ يَّ عِ رَ  نْ عَ  ولٌ ؤُ سْ مَ  مْ كُ لُّ كُ وَ  اع 

 ،نيَ مِ لِ سْ املُ  ورِ مُ ِبُِ  مُّ تَ هْ ي َ  اَل  حَ بَ صْ أَ  نْ مَ » :لفقا وآالمهم، آماهلم يف ومشاركتهم املسلمني، أبمور
 سالميّ اإل اجملتمع عالقات حتكماليت  ّيةالقرآن القاعدة وفق هكلّ  وذلك .2«م  لِ سْ مبُِ  سَ يْ لَ ف َ 

                                                           
لسيّد شهاب الدين النجفّي األحسائّي، ابن أب مجهور، عوال اللئال العزيزية يف األحاديث الدينيّة، تقدمي ا 1

 .121، ص1، ج1م، ط1173 -ه 1443م، .ن، ال.املرعشّي، حتقيق احلاج آقا جمتىب العراقّي، ال
 .173، ص2جالشيخ الكلييّن، الكايف، مصدر سابق،  2
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َا﴿ :عامّ  بشكلٍ   .1﴾ِإْخَوةٌ  اْلُمْؤِمُنونَ  ِإمنَّ
 

 اإلسَلم ِف جتماعيّ اال التكافل فلسفة
 أنشطته توجيه عن ابعيدً  ،وربّه الفرد بني عالقة جمرّد أو جمرّدة، ّيةلسفف ّيةقض ليس اإلميان إنّ 

 .القومي والسلوك ابحلركة ّيةوالن ابلفعل، الفكر ربط يتمّ  ،اإلميان ففي ؛ّيةاليوم وعالقاته وممارسته
 جائع، وجاره شبعان يبيتالذي  عن اإلميان كمالَ  (صّلى هللا عليه وآله) الرسول نفى وقد
َعاَن َوَجارُُه َجائِع» :يعلم وهو  .2« َما آَمَن ِب َمْن َبَت َشب ْ
 ﴿َوأَنِفُقواْ  :-وتعاىل سبحانه- بقوله للتهلكة، سبياًل  اإلنفاقِ  وعدمَ  اإلمساكَ  القرآنح  عدّ  وقد
 .3اْلُمْحِسِنني﴾ ُيُِبُّ  اَّللَّ  ِإنَّ  َوَأْحِسنُ َواْ  الت َّْهُلَكةِ  ِإىَل  ِِبَْيِديُكمْ  تُ ْلُقواْ  َواَل  اَّللِّ  َسبِيلِ  ِف 

 :-تعاىل- فقال ،األليم للعذاب مدعاةً  ،ةجتماعيّ اال وظيفته عن املال بَ جْ وحَ  الكنـزَ  عدّ  كما
ْرُهمْ  اَّللَِّ  َسِبيلِ  ِف  يُ ْنِفُقونَ َها َواَل  َواْلِفضَّةَ  الذََّهبَ  َيْكِنُزونَ  َوالَِّذينَ ﴿  .4﴾أَلِيم   بَِعَذاب   فَ َبشِّ

 لَ بح سح  يعطِّلالذي  اإلنسان على أيًضا التقصري سؤولّيةم رتهب بل فحسب، هذا وليس
 طعامها، عن هرّةٍ  حبسِ  يف النار دخولَ  وجعل .الصالح اّدعى مهما ،العمل وفرص الكسب

 .حاجته لسدِّ  احليوان إعانة يف اجلنة ودخول بل
 

                                                           
 .14سورة احلجرات، اآلية  1
 .777، ص2جالشيخ الكلييّن، الكايف، مصدر سابق،  2
 .117سورة البقرة، اآلية  3
 .34سورة التوبة، ص 4
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 الشريعة ِف التكافل
 أبناءح  معها ساهم إذا إاّل  ،جتماعيّ اال التكافل حتقيق حنو بواجبها تقوم أن لدولة ميكن ال

 الشريعةح  تّسمَ قَ  وقد .هللا سبيل يف واإلنفاق والبذل جتماعيّ اال العدل بناء يف اجملتمع
 :نيقسمَ  إىل التكافل حتقيق يف اجملتمع مسؤولّيةَ 
 :وهي واإللزام، الوجوب سبيل على األفراد به بيحطالَ  :األول القسم

َا اَواْعَلُمو ﴿ :-تعاىل- قال :مساخلُ . 2  َوِلِذي َولِلرَُّسولِ  ُُخَُسهُ  َّلِلَِّ  فََأنَّ  َشْيء   ِمنْ  َغِنْمُتمْ  َأمنَّ
 .1﴾السَِّبيلِ  َواْبنِ  َواْلَمَساِكنيِ  َواْليَ َتاَمى اْلُقْرَب 

َا﴿ :-تعاىل- قال :الزكاة. 1 َها َواْلَعاِمِلنيَ  َواْلَمَساِكنيِ  لِْلُفَقَراءِ  الصََّدقَاتُ  ِإمنَّ  لََّفةِ َواْلُمؤَ  َعَلي ْ
 َعِليمٌ  َواَّللَُّ  اَّللَِّ  ِمنَ  َفرِيَضةً  السَِّبيلِ  َواْبنِ  اَّللَِّ  َسبِيلِ  َوِف  َواْلغَارِِمنيَ  الرِّقَابِ  َوِف  قُ ُلوبُ ُهمْ 
 .2﴾َحِكيمٌ 

 .3﴾هُ يَ ْعَلمُ  اَّللََّ  فَِإنَّ  نَْذر   ِمنْ  نََذْرُتُْ  َأوْ  نَ َفَقة   ِمنْ  أَنْ َفْقُتمْ  َوَما﴿ :-تعاىل- قال :النذور. 2
 واليمني النذر وحنث ،اعمدً  وقضائه رمضان شهر إفطار كفارة ومنها :الكفارات .4

  ...والعهد
ِمْن مَتَاِم الصَّْوِم ِإْعطَاَء الزََّكاِة؛  إنَّ » :(عليه السالم) الصادق اإلمام عن :الفطرة زكاة. 2

 .4«...اَة، َفََل َصْوَم لَهُ أِلَنَُّه َمْن َصاَم َوََلْ يُ َؤدِّ الزَّكَ ... يَ ْعِِن اْلِفْطَرةَ 
 :مثل واالستحباب، عالتطوُّ  سبيل على األفراد به بيحطالَ  :الثاِن القسم

                                                           
 .41سورة االنفال، اآلية  1
 .74سورة التوبة، اآلية  2
 .254سورة البقرة، اآلية  3
 .317، ص1احلّر العاملّي، وسائل الشيعة، مصدر سابق، ج 4
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 لأليتام ودور ومدارس مساجد من اخلري، جهات مجيع يشمل وهو :اخلييّ  الوقف .2
صّلى هللا عليه ) هللا رسول قول ذلك يف واألصل وغريها، ومعاهد ومستشفيات والعجزة

ِ  إِ » :(وآله تَ َفُع بِِه، : َذا َماَت اْلُمْؤِمُن، انْ َقَطَع َعَمُلُه ِإالَّ ِمْن َثََل َصَدقَة  َجارِيَة ، َأْو ِعْلم  يُ ن ْ
 1.« َأْو َوَلد  َصاِلح  يَْدُعو لَه

 :-تعاىل- قال .واخلري الربّ  جلهات ماله من جبزءٍ  موته قبل املسلم يوصي أن وهو :ّيةالوص .1
ًرا تَ َركَ  ِإنْ  اْلَمْوتُ  َأَحدَُكمُ  َحَضرَ  َذاإِ  َعَلْيُكمْ  ُكِتبَ ﴿  َواأْلَقْ َرِبنيَ  لِْلَواِلَدْينِ  اْلَوِصيَّةُ  َخي ْ

 .2﴾اْلُمتَِّقنيَ  َعَلى َحقًّا ِبْلَمْعُروفِ 
 ال الناس ألنّ  ؛ّيةواإلنسان اخلري أعمال من وهي ،اانً جمّ  الغري بوائج االنتفاع وهو :العارية .2

 اْلِبِّ  َعَلى َوتَ َعاَونُوا﴿ :-تعاىل- قال .بينهم فيما والتعاون ببعضهم، ةاالستعان عن هلم غىن
 .3﴾َوالت َّْقَوى

ُء اهْلَِديَُّة أََماَم  نِْعَم الشَّيْ » :قال (عليه السالم) الصادق هللا عبد أب عن :اهلبة أو يّةاهلد .4
 4.«َة َتْذَهُب ِبلضَّغَائِنِ تَ َهاَدْوا حَتَابُّوا؛ فَِإنَّ اهْلَِديَّ » :َوقَالَ  ،«احْلَاَجةِ 

ٌء أَثْ َقَل َعَلى الشَّْيطَاِن ِمَن  لَْيَس َشيْ » :(السالم عليه) الصادق اإلمام قال :ةقَ الصدَ  .2
، قَ ْبَل َأْن تَ َقَع ِف يَِد اْلَعْبدِ   .5«الصََّدقَِة َعَلى اْلُمْؤِمِن، َوِهَي تَ َقُع ِف يَِد الرَّبِّ

                                                           
 .73، ص2جابن أب مجهور األحسائّي، عوال اللئال، مصدر سابق،  1
 .174سورة البقرة، اآلية  2
 .2ة سورة املائدة، اآلي 3
 .271، ص15جاحلّر العاملّي، وسائل الشيعة، مصدر سابق،  4
، حتقيق ونشر جممع (عليهم السالم)احلّر العاملّي، الشيخ حمّمد بن احلسن، هداية األّمة إىل أحكام األئّمة  5

 .111، ص4، ج1ه، ط1412مشهد،  -البحوث اإلسالميّة، إيران 
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 التكافل موارد

 األهل. 2
ِاْبَدْأ مبَْن » :يقول (صّلى هللا عليه وآله) هللا رسولَ  مسع هأنّ  (عليه السالم) احلسني اإلمام نع

 .1« أُمََّك َوَأَبَك َوُأْخَتَك َوَأَخاَك، ثَّ َأْدَنَك فََأْدَنك: تَ ُعولُ 
 .2«للاِ  يلِ بِ سَ  ِف  دِ اهِ جَ املُ كَ  هِ الِ يَ عِ  ىلَ عَ  ادُّ الكَ » :(صّلى هللا عليه وآله) األكرم الرسول وعن

 األرحام. 1
 بِهِ  َتَساَءلُونَ الذي  للاَ  َوات َُّقوا﴿ :-تعاىل- قوله يف ،(السالم  عليه) الصادق اإلمام عن

 اَل أَ ، اهَ مَ ظَّ عَ وَ  اهَ تِ لَ صِ بِ  رَ مَ أَ  -لَّ جَ وَ  زَّ عَ - للاَ  نَّ إِ ، اسِ النَّ  امُ حَ رْ أَ  يَ هِ » :قال، 3﴾َواأْلَْرَحامَ 
 .4«؟هُ نْ مِ  اهَ لَ عَ جَ  هُ نَّ أَ  ىرَ ت َ 

 اْلار. 2
ًئا بِهِ  ُتْشرُِكوا َواَل  للاَ  َواْعُبُدوا﴿ :-تعاىل- قال  َواْليَ َتاَمىى  اْلُقْرَبى  َوبِِذي ِإْحَسانً  َوِبْلَواِلَدْينِ  َشي ْ

 َمَلَكتْ  َوَما يلِ السَّبِ  َواْبنِ  ِبْْلَنبِ  َوالصَّاِحبِ  اْْلُُنبِ  َواْْلَارِ  اْلُقْرَبى  ِذي َواْْلَارِ  َواْلَمَساِكنيِ 

                                                           
ن، االختصاص، حتقيق علّي أكرب الغّفارّي والسيّد حممود الزرندي، املفيد، الشيخ حمّمد بن حمّمد بن النعما 1

 .211، ص2م، ط1113 -ه 1414بريوت،  -دار املفيد للطباعة والنشر والتوزيع، لبنان 
قّم،  -احلّلّي، ابن فهد، عّدة الداعي وجناح الساعي، تصحيح أمحد املوّحدّي القّمّي، مكتبة وجداين، إيران  2
 .52ط، ص.ت، ال.ال
 .1سورة النساء، اآلية  3
 .71ابن فهد احلّلّي، عّدة الداعي وجناح الساعي، مصدر سابق، ص 4



31 
 

 .1﴾أمَْيَانُُكمْ 
َما آَمَن ِب َمْن (: صّلى للا عليه وآله)قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ » :(عليه السالم)عن اإلمام الباقر 

َعاَن َوَجارُُه َجائِعٌ  ْم َوَما ِمْن َأْهِل قَ ْريَة  يَبِيُت، َوِفيِهْم َجائٌِع، يَ ْنظُُر اَّللَُّ ِإلَْيهِ : قَالَ . َبَت َشب ْ
 .2«يَ ْوَم اْلِقَياَمة

 األيتام. 4
 .3﴾اْليَتِيمَ  تُْكرُِمونَ  الَّ  بَل َكَلَّ ﴿ :-تعاىل- قال
َعزَّ -َحَّتَّ َيْستَ ْغِِنَ، َأْوَجَب اَّللَُّ  اَمْن َعاَل يَتِيمً » :(صّلى هللا عليه وآله) هللا رسول عن

 .4«اْلَيِتيِم النَّار لَهُ بَِذِلَك اْْلَنََّة، َكَما َأْوَجَب آِلِكِل َمالِ  -َوَجلَّ 
 واملساكني الفقراء. 2

 الَِّذينَ  لِْلُفَقَراءِ  * تُْظَلُمونَ  اَل  َوأَنْ ُتمْ  ِإلَْيُكمْ  يُ َوفَّ  َخْي   ِمنْ  تُ ْنِفُقوا َوَما﴿ :-تعاىل- قال
 الت ََّعفُّفِ  ِمنَ  َأْغنَِياءَ  اْْلَاِهلُ  َُيَْسبُ ُهمُ  اأْلَْرضِ  ِف  َضْربً  َيْسَتِطيُعونَ  اَل  اَّللَِّ  َسِبيلِ  ِف  ُأْحِصُروا
 .5﴾َعِليمٌ  بِهِ  اَّللََّ  فَِإنَّ  َخْي   ِمنْ  تُ ْنِفُقوا َوَما ِإحْلَافًا النَّاسَ  َيْسأَلُونَ  اَل  ِبِسيَماُهمْ  تَ ْعرِفُ ُهمْ 

                                                           
 .37سورى النساء، اآلية  1
 .777، ص2الشيخ الكلييّن، الكايف، مصدر سابق، ج 2
 .15سورة الفجر، اآلية  3
 .71، ص5الشيخ الكلييّن، الكايف، مصدر سابق، ج 4
 .253و  252سورة البقرة، اآليتان  5
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 ةاخلامس املوعظة

 ةِ مَّ اهلِ  وُّ لُ عُ 
 

 هدف املوعظة
 .املصارف السليمةبيان أمهّّية اهلّمة وفضائلها وضرورة االستفادة منها يف 

 
 حماور املوعظة

 ضرورة اهلّمة. 1
 فضائل اهلّمة. 2
 كيف تحصَنع اهلّمة؟. 3
 الشهوات واهلّمة العالية. 4
 مصرف اهلّمة. 7
 

 تصدير املوعظة
ُلوَُكْم أَيُُّكْم َأْحَسُن َعَمًَل﴾  . 1﴿الَِّذي َخَلَق اْلَمْوَت َواحْلََياَة لِيَ ب ْ

                                                           
 .2سورة امللك، اآلية  1
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 متهيد
لَ  ل  ؛واالجتهاد والكدِّ  للعمل قَ لِ خح  بل الفراغ، أو النهوم أو الضجر أو لكسلل اإلنسانح  قِ خيح
 ما وهذا ،اإلهليّ  والغضب للعقاب اوإمّ  ،اإلهليّ  القرب ومقام للثواب اإمّ  استحقاقه تثبِ ليح 

 .الكرمية اآلية إليه تشري
 

 اهلّمة ضرورة
 أن من له بدّ  ال واختبارها، هأعمال امتحان أجل من خملوقٌ  هأنّ  حقيقةَ  يعيالذي  اإلنسان إنّ 

 الكرمي القرآنح  عنه عرّب  ما أو النشيط، واالندفاع العالية اهلّمة برداء ويتزيّن الكسل، لباس ينزع
 :كتابه يف -تعاىل- يقول كما ربّه، اإلنسان يالقي حّت  يتوّقف ال أن جيبالذي  ،ابلكدح

ْنَسانُ  أَي َُّها َيَ ﴿  .1﴾َفُمََلِقيهِ  َكْدًحا بِّكَ رَ  ِإىَل  َكاِدحٌ  ِإنَّكَ  اإْلِ
 فَأَمَّا﴿ :فتقول ،هذا اإلنسان كدح إليها يؤولاليت  النتيجة لتوّضح الكرمية اآليت تكمل ث

َقِلبُ  * َيِسيًا ِحَسابً  ُُيَاَسبُ  َفَسْوفَ  * بَِيِميِنهِ  ِكتَابَهُ  أُوِتَ  َمنْ   َوَأمَّا * َمْسُرورًا َأْهِلهِ  ِإىَل  َويَ ن ْ
 اإلنسان مصري ،اإذً  .2﴾َسِعيًا َوَيْصَلى * ثُ ُبورًا يَْدُعو َفَسْوفَ  * ظَْهرِهِ  َورَاءَ  ِكتَابَهُ  أُوِتَ  َمنْ 

 .وسعيه مهّته نتائج على متوّقفٌ 
 

 اهلّمة فضائل
 .العالية ابهلمهة النبيلة والقيم والصفات األفعال حماسن من الكثريَ  الشريفة األحاديثح  تربطَ 

 :اآلتية موراأل خالل من ذلك ويتبنّي 
                                                           

 .7سورة االنشقاق، اآلية  1
 .12 – 5سورة االنشقاق، اآليت  2
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 الثناء استحقاق .2
 أو كتاب أو بناء أو إدارة أو صنعة خالل من كان سواء ،ابجلمال يّتسم فعاًل  يرى من إنه 

 املؤمنني أمري حَ دْ مَ  تاستوجبَ  عاليةً  مههةً  العمل ذلك وراء أنّ  يعرف ،آخر شيء أيّ  أو لوحة
 .1«ةِ مَّ اهلِ  وِّ لُ عُ  نْ عَ  ئُ بِ نْ ي ُ  يلُ مِ اْلَ  لُ عْ الفِ » :بقوله ،(السالم عليه)

 الشجاعة .1
 (السالم عليه) عليّ  اإلمام ويربط اإلنسان، صفات أنبل من هياليت  ،الشجاعة حال وهكذا

  .2«هِ تِ مِهَّ  رِ دْ قَ  ىلَ عَ  لِ جُ الرَّ  ةُ اعَ جَ شَ » :بقوله ،اهلّمة وبني بينها
 الكسل خبالف إلنسان،ا لدى واالندفاع اإلقدام تعزيز يف العالية اهلّمة تساهم كيف خيفى وال

 ربزيح  أن به جيدراليت  املواطن يف والتقهقر للرتاجع اإلنسان يدعو ما كثريًا هفإنّ  والضجر،
 .فيها شجاعته

 الكرم .2
 عليه) يقول إذ ،العالية اإلنسان مههة عن انتجٌ  هو ،(السالم عليه) اإلمام حديث يف والكرم
 املاّديّ  البذل جبانب حمدوًدا ليس الكرم ألنّ  وذلك .3«ةِ مَّ اهلِ  وِّ لُ عُ  ةُ يجَ تِ نَ  مُ رَ الكَ » :(السالم
 وهذا ة،العامّ  الشؤون يف وخدمتهم الناس مساعدة يف واهلمم السواعد بذل يشمل بل فقط،
 يف يفّكر وال ،ّيةالشخص براحته إاّل  يهتمّ  ال امَ وه والنَـ  الكسول جتد بينما .عالية مهّةً  يتطّلب األمر
 من يّةالفكر  وأ ّيةالبدن أو ّيةاملال طاقته من شيًئا يبذل ألنْ  مستعد ا وليس ه،حول من اجملتمع أمرِ 

                                                           
التميمّي اآلمدي، عبد الواحد بن حمّمد، غرر احلكم ودرر الكلم، حتقيق وتصحيح السيّد مهدّي رجائي،  1
 .54ص  ط،.ه، ال1414،  قمّ  -، إيران  دار الكتاب اإلسالميّ  

 .217ّي، عيون احلكم واملواعظ، مصدر سابق، صالليثّي الواسط 2
 .27املصدر نفسه، ص 3
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 .الناس خدمة أجل
 القناعة .4
 ،إليه وصل مبا قناعته هو ،وإتقانه العمل إىل اإلنسان تدفعاليت  ،العالية اهلّمة نتائج من إنّ 

 ومُ زُ لُ  ةِ مَّ اهلِ  فِ رَ شَ  نْ مِ » :(السالم عليه) عليّ  اإلمام عن ورد ،لذا .كلِّه  هِ عِ بوحسْ  إليه سعى بعدما
 .2«ة  مِهَّ  رُ ب ْ كِ وَ  ةٌ فَّ عِ  اسِ النَّ  يدِ يْ أَ  ِف  امَّ عَ  فُّ الكَ » :(السالم عليه) وعنه ،1«ةِ اعَ نَ القَ 
 

 اهلّمة؟ عُتصنَ  كيف
 اأساسي   امنشً  اهلّمة كانت وإن ،احلياة يف اإلنسان هدف لتحقيق الدافع هي اهلّمة كانت إنْ 
 اخلمود حالة من ويرفعه ،اهلّمة تلك يوّلد عّما يبحث أن لإلنسان فحري   لكماالت،ا تلك يف

 .العمل يف اجلدّ  إىل واخلمول
 القيمة معرفة تربز ،اجلدّ  حالة إىل اإلنسانَ  الرافعِ  ،للهّمة املولِّدِ  ذلك عن اجلواب مقام ويف
 .اهلّمة يصنع ما مراتب أوىل يف للعمل مهّّيةواأل

 حينما ميتلكها أن على ،نفيسة جوهرة حنو يسعى أن منه بَ طحلِ  شخصٍ  بني شاسعٌ  ففرقٌ 
 حنو يسعى أن منه بَ طحلِ  شخصٍ  وبني اجلوهرة، هلذه اجد   الغالية القيمة عرف وقد حيوزها،

 هو فكم زجاجة، يظّنها بل جوهرة، أّّنا يعرف ال أنّه إاّل  صاحبه، كحال ،اجلوهرة تلك
 .اآلخر ومهّة العمل، وحن لاألوّ  مههة بني الفارق

 اِن فَ الْ  اَلَِ عَ الْ  نِ عَ  تْ فَ رَ صَ نْ اِ  ،هُ تُ ف َ رِ عْ مَ  تْ حَ صَ  نْ مَ » :(عليه السالم) املؤمنني أمري قال ،هنا من

                                                           
 .451صّي، عيون احلكم واملواعظ، مصدر سابق، الليثّي الواسط 1
 .54ص  التميمّي اآلمدي، غرر احلكم ودرر الكلم، مصدر سابق، 2
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 .1«هُ تُ مِهَّ وَ  هُ سُ فْ ن َ 
 

 العالية اهلّمةو  الشهوات
 هي والغرائز الشهوات إىل وخلوده شهوته فإنّ  هبما، يطري اللَذْين جناحيه املرء مهّة كانت فإذا
َكِهمَِّتِه،   اءً َما رََفَع اْمرَ » :قال (عليه السالم) أمري املؤمنني فعن قدره، من وحتطّ  املرء تضعاليت 

 .2« َواَل َوَضَعهُ َكَشْهَوتِهِ 
 وإتقان والعبادة الطاعة يف استغالهلا ميكن فكما ين،حده  ذو سيفٌ  اهلمهة لوُّ فعح  ،وعليه

 .هللا عن عدوالبح  املعصية يف هلااستغال ميكن هفإنّ  ،األعمال
 

 اهلّمة مصرف
 :وهي فيها، املؤمن مهّة فصرَ تح  أن ينبغياليت  األمورَ  الشريفة الروايتح  تنَ بيـه 
 ىَل إِ  بِ رُّ قَ لت َّ بِ  مْ كُ تَ مِهَّ  وافُ رِ صْ اِ وَ » :(صّلى هللا عليه وآله) هللا رسول فعن :للا إىل بالتقرُّ  .2
 .3«(للا) هِ تِ اعَ طَ 
 .4«تِ وْ املَ  دَ عْ ب َ  امَ لِ  كَ تُ مِهَّ  نْ كُ تَ لْ وَ »: (عليه السالم) الباقر اإلمام فعن :اآلخرة بناء. 1
ِإْن ََسَْت مِهَُّتَك إِلِْصََلِح » :(عليه السالم) عليّ  فعن :الناس وإصَلح النفس تزكية .2

                                                           
 .774ص  التميمّي اآلمدي، غرر احلكم ودرر الكلم، مصدر سابق، 1
 .474الليثّي الواسطّي، عيون احلكم واملواعظ، مصدر سابق، ص 2
 .277صسابق،  مصدرابن فهد احلّلّي، عّدة الداعي،  3
الوحيد البهبهاين، الشيخ دمحم ابقر، حاشية جممع الفائدة والربهان، مؤسسة العالمة اجملدد الوحيد البهبهاين،  4

 .24، ص1، ط1415منشورات مؤسسة العالمة اجملدد الوحيد البهبهاين، 



37 
 

 1.«فَاِسَدٌة، فَ ُهَو َأْكبَ ُر َعْيب   النَّاِس، فَاْبَدْأ بِنَ ْفِسَك؛ فَِإْن تَ َعاطَْيَت ِإْصََلَح َغْيَِك َونَ ْفُسكَ 

                                                           
 .174الليثّي الواسطّي، عيون احلكم واملواعظ، مصدر سابق، ص 1
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 ةالسادس املوعظة

 ضِ رْ األَ  ةُ ارَ مَ عِ 
 

 هدف املوعظة
 .تعّرف الرؤية اإلهلّية للعمارة، وبيان مسؤولّية اإلنسان أمام خالق الكون

 
 حماور املوعظة

 معىن العمارة ووجوهبا. 1

 عمارة األرض يف الرؤية اإلهلّية. 2

 مظاهر عمارة األرض. 3
 فلسفة عمارة األرض  .4

 تصدير املوعظة
 . 1﴾ُهَو أَْنَشَأُكْم ِمَن اأْلَْرِض َواْستَ ْعَمرَُكْم ِفيَها﴿

                                                           
 .71سورة هود، اآلية  1
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 متهيد
 اإلهليّ  االستخالف عقيدة من ينطلق ،إنساين   واجبٌ  هي ،ةسالميّ اإل اتاألدبيّ  يف ،العمارة

 استثمار يفّيةك عن ،واإلنسان الكون خالق أمام اإلنسان مسؤولّيةو  األرض، يف لإلنسان
  .الكون هذا يف املوجودة ّيةالطبيع واملوارد الثروات

َواَل تَ ْعثَ ْوا ﴿ :قال حيث األرض، يف اإلفساد عن -وتعاىل سبحانه- ّنى ،ذلك مقابل ويف 
 ؛2﴾َواَل تُ ْفِسُدوا ِف اأْلَْرِض بَ ْعَد ِإْصََلِحَها﴿ :وجلّ  عزّ  وقال .1﴾ِف اأْلَْرِض ُمْفِسِدينَ 

 بغري الدماء وسفك، ممتلكاهتم وعلى اآلخرين على كاالعتداء ،عديدة مفرداتٌ  فسادِ اإل وهلذا
 .شاكل وما ،حقّ 

 
 ووجوهبا العمارة معىن

 ّيةالعامل اتاألدبيّ  يف لاملتداوَ  واالستثمار التنمية مفهوم توازي ،سالميّ اإل املفهوم يف ،العمارة
 مؤّشر يكون ما فبقدر ؛ما دولةٍ  يف مللتقدُّ  رٍ مؤشّ  أهمّ  ،احلاضر عصران يف ،رَب عتَـ يح  والذي اليوم،
 نشاطات جمموع تعين التنمية أو والعمارة .وغنّية وقويّة متقّدمة الدولة تكون ،مرتفًعا التنمية

 اأّنّ  إاّل  .هنِ مْ وأَ  قّوته وتعزيز ،متطلّباته إشباع هبدف ،وغريها ّيةالطبيع املوارد يف املتصرّفة اإلنسان
 فشقّ  .وطاعته -عّز وجلّ - هللا رضا يف النهائيّ  هاوهدفح  هاغايتح  تتحّدد ،ميّ سالاإل املفهوم يف

 يّةالضرور  ابحملاصيل األراضي وزراعة ،عمارةٌ  والبضائع األشخاص انتقال لتسهيل الطرقات
 وتقدمي ،عمارةٌ  معاشه يف اإلنسان حيتاجهااليت  اآلالت وصناعة ،عمارةٌ  البشر حاجات لسدّ 

 .عمارةٌ  ...ّيةوالتقن ّيةوالفنّـ  ّيةالطبّـ  اجملاالت يف الضروريّة اخلدمات
                                                           

 .74سورة البقرة، اآلية  1
 .77سورة األعراف، اآلية  2
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 اتهذب وهذا ا،عمارهتَ  منه طلب أي األرض، يف اإلنسان استعمر -عّز وجلّ - هللا أنّ  ومعىن
 اعتربوا اإلسالم فقهاء أنّ  ونالحظ .فيها املوارد واستثمار األرض، عمارة وجوب على يدلّ 
 على الكفاية فروض من ،ودنياهم دينهم قوام هبااليت  ،ةوالصناع والزراعة احلراثة أصول مَ تعلُّ 

 .املسلمني
 

 ّيةاإلهل الرؤية ِف األرض عمارة
 اآليت من واضحٌ  وهذا اإلنسان، خدمة أجل من األرض يف ما كلّ  -عّز وجلّ - هللا سّخر
 ِف  َما َلُكمْ  َوَسخَّرَ ﴿ ،1﴾مجَِيًعا اأْلَْرضِ  ِف  َما َلُكمْ  َخَلقَ الذي  ُهوَ ﴿ :الكرمية ّيةالقرآن

 ِف  فَاْمُشوا َذلُواًل  اأْلَْرضَ  َلُكمُ  َجَعلَ الذي  ُهوَ ﴿ ،2﴾ِمْنهُ  مجَِيًعا اأْلَْرضِ  ِف  َوَما السََّماَواتِ 
 .3﴾النُُّشورُ  َوِإلَْيهِ  رِْزِقهِ  ِمنْ  وَُكُلوا َمَناِكِبَها

 هو بل اإلسالم، نظر وجهة من ًقاطلَ مح  ليس ،األرض يف لإلنسان اإلهليّ  التمكني هذا أنّ  إاّل 
 يف املوارد هذه استثمار بعدم ،ّيةالراّبن والتوجيهات ّيةاإلهل الوصاية بدود وحمدودٌ  مشروطٌ 
 له ووضع واألرض، السماوات يف ما له رسخّ  -عّز وجلّ - هللا ألنّ  ؛-تعاىل- معصيته
 سيصل هفإنّ  ،أساسها على األرض وأعمر استثمر إناليت  الشرعّية واحلدود العريضة، اخلطوط

 هذه استثمار يف هللا حدود يراعي أن للمسلم فينبغي .ينالدارَ  يف وسعادته املنشود كماله إىل
 مَ أسهَ  إنْ  هألنّ  ؛لإلنسان ارِبً مح  استثمارًا ،مثاًل  ،هوبيعح  اخلمر إنتاجح  يكون أن ميكن فال املوارد،

 .وآخرهتم آخرين أانس دنيا روسيدمّ  آخرته، سيدّمر هفإنّ  األحوال، أحسن على دنياه أتمني يف

                                                           
 .21سورة البقرة، اآلية  1
 .13سورة اجلاثية، اآلية  2
 .17سورة املائدة، اآلية  3
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 رضاأل عمارة مظاهر

 بلبيئة االهتمام. 2
 أن إليكم طلب أي ؛1﴾ِفيَها َواْستَ ْعَمرَُكمْ  اأَلْرضِ  مِّنَ  أَنَشَأُكم ُهوَ ﴿ :-تعاىل- قال

 .تعمروها
 يف هبا ينتفع حالٍ  إىل بتحويلها األرض يف فيتصرّ  أن على هح وفطرَ » :امليزان تفسري يف

 يف اَّلله  فطرة من هي األرض فعمارة إعمارها، طلب يف يسعى أن على هح فطرَ  يأ ؛2«حياته
 وتلويث ،عامرها بتخريب فيها اإلفساد وحظر ،محايتها تقتضي األرض وعمارة .خلقه

 .باهتاطيّ  وإتالف ،هائأحيا وإهالك ،طاهرها
ِدِه، فَِإنَُّكْم َمْسُؤولُوَن َحَّتَّ َعِن ات َُّقوا اَّللََّ ِف ِعَباِدِه َوِبََل » :(عليه السالم) املؤمنني أمري قال

 .3« الِْبَقاِع َواْلبَ َهائِمِ 
 ّيةالنبات الثروة على احلفاظ. 1

ِإْن قَاَمِت السَّاَعُة، َوِف يَِد َأَحدُِكُم اْلَفِسيَلُة، فَِإِن » :(صّلى هللا عليه وآله) هللا رسول عن
  .4«يَ ْغرَِسَها، فَ ْليَ ْغرِْسَها اْسَتطَاَع َأْن اَل تَ ُقوَم السَّاَعُة َحَّتَّ 

                                                           
 .71سورة هود، اآلية  1
اعة الطباطبائّي، العاّلمة السيّد حمّمد حسني، امليزان يف تفسري القرآن، مؤّسسة النشر اإلسالمّي التابعة جلم 2

 .314، ص14، ج7، ط ه1415قّم،  -املدّرِسني بقّم املشرّفة، إيران 
، ((عليه السالم)خطب اإلمام علّي )الرضّي، السّيد أبو احلسن حمّمد بن احلسن املوسوّي، ّنج البالغة  3

 .242، ص1م، ط1175 -ه 1375بريوت،  -ن، لبنان .حتقيق وتصحيح صبحي الصاحل، ال
 .431، ص17، جمصدر سابقجامع أحاديث الشيعة، الربوجردّي، السيّد  4
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 ّيةاملائ الثروة على احلفاظ. 2
 .1﴾َحيّ   َشْيء   ُكلَّ  اْلَماءِ  ِمنَ  َوَجَعْلَنا﴿ :-تعاىل- قال
 نَ عِ ََل املَ  واقُ ت َّ اِ » :(صّلى هللا عليه وآله) هللا رسول عن ورد ،ونقائه نظافته على احملافظة ويف
 .3«...لِّ الظِّ وَ  ،يقِ رِ الطَّ  ةِ عَ ارِ قَ وَ  ،2دِ ارِ وَ املَ  ِف  ازَ البَِ  :َِ ََل الثَّ 

 نَ يْ أَ  :(السَلم عليه) نْيِ سَ احلُ  نِ بْ  يّ لِ عَ لِ  لٌ جُ رَ  الَ قَ » :قال (السالم عليه) هللا عبد أب وعن
 .4«...يَ تَِّقي ُشطُوَط اأْلَنْ َهار: قَالَ  ؟ءُ بَ رَ الغُ  أُ ضَّ وَ ت َ ي َ 

 .6الراكد املاء يف وكذلك ،5اجلاري املاء يف البول عن النهي ورد وقد
 ّيةاحليوان الثروة على احلفاظ .4

 هبذه العناية مدى على ضوءٍ  إللقاء ،واألحكام النصوص من الكفاية فيه ما الشريعة يف ورد
 ومنها .غمسوِّ  دون من ،ّيةحيوان لثروة اوإتالفً  اهدرً  ليشكِّ الذي  ،اللهو صيد كحكم الثروة،

 يوم مسرية الصيد إىل خيرج الرجل عن لئسح  حيث ،(معليه السال) الصادق اإلمام عن ورد ما
                                                           

 .34سورة األنبياء، اآلية  1
 . «أي اجملارِي والطحرحق ِإىل املاء، واحدها َمْورٌِد، وهو َمْفِعٌل من الوحرحودِ »: يف لسان العرب 2

 .ورَْدتح املاءَ أَرِدحه وحرحوًدا، إذا حضرته لتشرب: يقال
منظور، العاّلمة حمّمد بن مكرم اإلفريقّي املصرّي، لسان العرب، نشر أدب  ابن. )املاء الذي ترد عليه: والوِرد

 (.475، ص3ط، ج.ه، ال1447قّم،  -احلوزة، إيران 
احلاكم النيسابورّي، أبو عبد هللا، املستدرك على الصحيَحني، إشراف يوسف عبد الرمحن املرعشلّي، دار  3

 . 175، ص1ط، ج.ال ت،.بريوت، ال -املعرفة للطباعة والنشر، لبنان 
 .17، ص3جالشيخ الكلييّن، الكايف، مصدر سابق،  4
 .373، ص1جاحلّر العاملّي، وسائل الشيعة، مصدر سابق، : راجع 5
 .423الشيخ الصدوق، اخلصال، مصدر سابق، ص 6



43 
 

ْر؛ » :فقال ؟يتمّ  أم صالته يف رأيقصِّ  ،نييومَ  أو ِإْن َخَرَج لُِقوتِِه َوقُوِت ِعيَالِِه، فَ ْليُ ْفِطْر َولْيُ َقصِّ
 .1«َوِإْن َخَرَج ِلطََلِب اْلُفُضوِل، َفََل، َواَل َكَراَمة

 بلزراعة االهتمام. 2
ِمْن  اَمْن َسَقى طَْلَحًة َأْو ِسْدرًَة، َفَكأمنََّا َسَقى ُمْؤِمنً » :قال أنّه (ى هللا عليه وآلهصلّ ) النبّ  عن
 .2«ظََمأ

 
  األرض عمارة فلسفة
 عليها تقوم أن ينبغياليت  يّةاالقتصاد الرؤية يف متصارعان منوذجان اليوم عالَ  يف يظهر

 وسيلةٍ  أيِّ  من املال استجالب على االعتماد منوذج يتبىّن  فبعضها .ونشاطاهتا الدول موازانت
 خالل من أو اليوم، ّيةالنفط الدول يف حيصل كما ،ّيةالطبيع املوارد استخراج من سواءً  كانت،
 مافكلّ  ؛الثروة يساوي ،نظرهم يف ،مالتقدُّ  ألنّ  ...االستدانة خالل من أو والغنائم، احلروب
 .روالتحضُّ  مالتقدُّ  مسرية يف السبق قصب حتوز أن استطعتَ  أكرب، ثروة لديك كانت

 ضمانه ميكن ال مالتقدُّ  أنّ  ويرى ،ساذجةٌ  رؤيةٌ  اأّنّ  على متقده  ما إىل ينظر آخر ابعضً  أنّ  إاّل 
 إىل ييؤدّ الذي  ،واالستثمار العمارة منوذج خالل من بل اجلامد، االكتناز منوذج خالل من

                                                           
 .437، ص3جالشيخ الكلييّن، الكايف، مصدر سابق،  1
العيّاشّي، حمّمد بن مسعود بن عيّاش السلمّي . 42، ص15احلّر العاملّي، وسائل الشيعة، مصدر سابق، ج 2

 -السمرقندّي، تفسري العيّاشّي، حتقيق احلاّج السيّد هاشم الرسوّل احملاّليتّ، املكتبة العلميّة اإلسالميّة، إيران 
اجمللسّي، العاّلمة حمّمد ابقر بن حمّمد تقي، بار األنوار اجلامعة . 77، ص2، ج1، ط ه1422طهران، 

، 121، ص1ج ،2م، ط1173 -ه 1443بريوت،  -لدرر أخبار األئّمة األطهار، مؤّسسة الوفاء، لبنان 
 .113، ص77وج
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 األشرت ملالك (عليه السالم) املؤمنني أمري دعه من التقاطه ميكن ما وهذا .مستدامةٍ  تنميةٍ 
 نَظَُركَ  ْلَيُكنْ وَ » :قال وإصالحه، اخلراج ابستجالب هح رَ مَ أَ  أنْ  عدفبَ  مصر، واّله حني ،(رض)

 ،ِبْلِعَمارَةِ  ِإالَّ  يُْدَركُ  اَل  َذِلكَ  أَلنَّ  اخْلََراِج؛ اْسِتْجََلبِ  ِف  نََظِركَ  ِمنْ  أَبْ َلغَ  اأَلْرضِ  ِعَمارَةِ  ِف 
 قَِليًَل، ِإالَّ  أَْمُره َيْسَتِقمْ  وَلَْ  اْلِعَباَد، وَأْهَلكَ  اْلِبََلَد، َأْخَربَ  ِعَمارَة   بَِغْيِ  اخْلَرَاجَ  طََلبَ  وَمنْ 
 َأوْ  َغَرقٌ  اْغَتَمَرَها َأْرض   2ِإَحالَةَ  َأوْ  ،1َبلَّة   َأوْ  ِشْرب   انِْقطَاعَ  َأوِ  ،ِعلَّةً  َأوْ  ،ثَِقًَل  َشَكْوا فَِإنْ 

ُهمْ  َخفَّْفتَ  َعَطٌش، هِبَا َأْجَحفَ   َشْيءٌ  َعَلْيكَ  يَ ثْ ُقَلنَّ  واَل  َأْمُرُهْم، بِه َيْصُلحَ  َأنْ  تَ ْرُجو مبَا َعن ْ
ُهْم، ونَةَ ؤُ اْلمَ  بِه َخفَّْفتَ   ،ِواَليَِتكَ  وتَ ْزِينيِ  ِبََلِدَك، ِعَمارَةِ  ِف  َعَلْيكَ  بِه يَ ُعوُدونَ  ُذْخرٌ  فَِإنَّه َعن ْ

 قُ وَِِّتِْم، َفْضلَ  اُمْعَتِمدً  ِفيِهْم، اْلَعْدلِ  ِبْسِتَفاَضةِ  وتَ َبجُِّحكَ  ثَ نَائِِهْم، ُحْسنَ  ََلِبكَ اْسِتجْ  َمعَ 
ُهمْ  والثَِّقةَ  هَلُْم، 3ِإمْجَاِمكَ  ِمنْ  ِعْنَدُهمْ  َذَخْرتَ  مبَا  ورِْفِقكَ  َعَلْيِهمْ  َعْدِلكَ  ِمنْ  َعوَّْدتَ ُهمْ  مبَا ِمن ْ

َا هِبِْم، َِ حَ  فَ ُرمبَّ  أَنْ ُفُسُهمْ  طَيَِّبةً  اْحَتَمُلوه ،بَ ْعدُ  ِمنْ  َعَلْيِهمْ  ِفيه َعوَّْلتَ  ِإَذا َما األُُموِر، ِمنَ  َد
  .4«َْحَّْلَته َما حُمَْتِملٌ  اْلُعْمَرانَ  فَِإنَّ  بِه،

                                                           
 .القليل من املاء يبّل به األرض 1
 .تغيّـَرت عّما كانت عليه من االستواء، فلم ينحّب زرعها، وال أمثر خنلها: أحالت األرض 2
 .اإلراحة: اإلمجام 3
 .437، ص73الرسالة ، مصدر سابق، ((عليه السالم)خطب اإلمام علّي )البالغة  السيّد الرضّي، ّنج 4
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 ةالسابع املوعظة
  ةُ اعَ نَ القَ الِعفَُّة و 

 
 هدف املوعظة

 .واحلّث عليهماإظهار فضيلة العّفة والقناعة يف اإلسالم، 
 

 حماور املوعظة
 معىن العّفة. 1
 فضيلة العّفة. 2
 العّفة حقيقة. 3
 القناعة. 4
 فضيلة القناعة. 7
 أمهّّية القناعة. 7
 

 تصدير املوعظة
ُهْم زَْهَرَة احْلََياِة الدُّنَيا لِنَ ْفِتنَ هُ ﴿ ن ْ نَ ْيَك ِإىَل َما َمت َّْعَنا بِِه َأْزَواًجا مِّ ْم ِفيِه َورِْزُق رَبَِّك َواَل مَتُدَّنَّ َعي ْ

ٌر َوأَبْ َقى  .1﴾َخي ْ

                                                           
 .131سورة طه، اآلية  1
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 متهيد
 تنمية يف تساهم نيالفضيلتَ  نيهاتَ  من واحدة كله  إنّ  إذ ،وطيدةٌ  عالقةٌ  والقناعة ةالعفّ  بني

 ،1«ةُ اعَ نَ القَ  ةِ فَّ العِ  ةُ رَ ثََ » :(عليه السالم) أمري املؤمنني إمامنا أقوال نفهم ،هنا من .األخرى
 .3«ةُ اعَ نَ القَ  افِ فَ العَ  لُ صْ أَ »و ،2«افِ فَ العَ  َبِ كْ أَ  نْ مِ  ةِ وَ هْ الشَّ  ةَ بَ لَ غَ وَ  ةَ اعَ نَ القَ  نَّ إِ وَ  اَل أَ »و
 

 ةالعفّ  معىن
 اسرتقاقها من روالتحرُّ  والفرج، والنظر البطن شهوة من حيلّ  ال اعمّ  عوالرتفُّ  االمتناع تعين العّفة

 عّما واالجتناب والنكاح، والشراب لطعاما من به أيمرها ما على للعقل منقادةً  وجعلها املذّل،
 سقوطَ  هااتّباعح  بوجِ يح اليت و  ،العّفة مقابل يف تقعاليت  ،الشهوة بعكس ؛عنه العقل ينهاها
 .اجملتمع واحنطاطَ  ،اأخالقي   الفرد

 
 العّفة فضيلة

 اآلَيت ِف .2
 فُ ُروَجُهمْ  َوَُيَْفظُوا أَْبَصارِِهمْ  ِمنْ  يَ ُغضُّوا لِّْلُمْؤِمِننيَ  ُقل﴿ :العزيز كتابه يف -تعاىل- هللا يقول
  .4﴾َيْصنَ ُعونَ  مبَا َخِبيٌ  اَّللََّ  ِإنَّ  هَلُمْ  َأزَْكى َذِلكَ 

 الرواَيت ِف .1

                                                           
 .247الليثّي الواسطّي، عيون احلكم واملواعظ، مصدر سابق، ص 1
 .147املصدر نفسه، ص 2
 .5، ص57ج العاّلمة اجمللسّي، بار األنوار، مصدر سابق، 3
 .34سورة النور، اآلية  4
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 .1«فالعفا العبادة أفضل» :(عليه السالم) املؤمنني أمري عن
 .2«هُ جَ رْ ف َ وَ  هُ نَ طْ بَ  فَّ عَ  ،ارً ي ْ خَ  د  بْ عَ بِ  للاُ  ادَ رَ أَ  اذَ إِ » :(عليه السالم) نهوع

ُ ِبَشيْ » :(عليه السالم) الباقر اإلمام وعن   .3«ء  َأْفَضَل ِمْن ِعفَِّة بَْطن  َوفَ ْرج   َما ُعِبَد اَّللَّ
ِإمنََّا ِشيَعُة َجْعَفر  َمْن َعفَّ بَطُْنُه َوفَ ْرُجُه، َواْشَتدَّ » :(عليه السالم) الصادق اإلمام وعن

ا ثَ َوابَُه، َوَخاَف ِعَقابَُه؛ فَِإَذا رَأَْيَت أُولَِئَك، فَأُولَِئَك ِشيَعُة ِجَهاُدُه، َوَعِمَل خِلَالِِقِه، َورَجَ 
 .4«َجْعَفر  

 
 العّفة حقيقة

 تناوهلا يف االعتدال منها املقصود بل، املشروعة رغباهتا من النفس حرمانَ  العّفة من املرادح  ليس
 .وبؤسه شقائه إىل وداعٍ  وحهور  اإلنسان جبسد مضر   تفريطٍ  أو إفراطٍ  كلُّ  إذ ؛وممارستها
 أنّ  كما ،ّيةاجلسم والعلل األمراض من الكثري يف سببٌ  والفرج البطن شهوات يف فاإلفراط

 كثرة بسبب ،األخرى هي ،ىتتأذّ  سوف الودود الربّ  ولقاء امللكوت عالَ  إىل التائقة الروح
 ادً عْ بـح  إال اإلنسان تزيد الاليت  ،الزائلة يّةالدنيو  واألمور ّيةاحليوان ابلشهوات والتلّهي االنشغال

 .احلقّ  عن
 بني الوسط احلدّ  وهو ،وعقاًل  اشرعً  املمدوح وهو ،يّةاجلسد احلاجات يف االعتدال فاملطلوب

                                                           
 .51، ص2يخ الكلييّن، الكايف، مصدر سابق، جالش 1
 .131الليثّي الواسطّي، عيون احلكم واملواعظ، مصدر سابق، ص 2
 .51، ص2الشيخ الكلييّن، الكايف، مصدر سابق، ج 3
ت، .هتران، ال -الصدوق، الشيخ حمّمد بن علّي بن اببويه، صفات الشيعة، انتشارات عابدي، إيران  4
 .11ط، ص.ال
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 بيث يكون اإلنسان طعام يف االعتدال وحدّ  .أوسطها األمور خري إنّ  إذ ؛والتفريط اإلفراط
 على واحلصول واستمرارها، احلياة بقاء األكل من فاهلدف اجلوع، أبل وال املعدة بثقل حيسّ  ال

 يشغل اجلوع أل أنّ  كما العبادة، من مينع هفإنّ  ،الطعام ثقل اأمّ  .والعبادة للعمل الالزمة القوى
 ُيُِبُّ  الَ  ِإنَّهُ  ُتْسرِفُواْ  َوالَ  َواْشَربُواْ  ﴿وَُكُلواْ  :-تعاىل- بقوله اإلشارة وإليه .اأيضً  القلب

 .1﴾اْلُمْسرِِفنيَ 
اَل ََتِْلْس َعَلى » :قال حيث ،(عليه السالم) املؤمنني أمري هدَ حدّ  ما ،لذلك مقياسٍ  وخري

  .2«الطََّعاِم ِإالَّ َوأَْنَت َجائٌِع، َواَل تَ ُقْم َعِن الطََّعاِم ِإالَّ َوأَْنَت َتْشَتِهيهِ 
 

 القناعة
 عن زاد فيما االهتمام عدمو  والكفاف، احلاجة بقدر وامللبس واملأكل املال من االكتفاء هي

 هو فالقانع .األخالق وكرم ،الوجدان وشرف ،النفس ةعزّ  عن بح عرِ تح  كرميةٌ  صفةٌ  وهي .ذلك
 الشوق ألنّ  ؛بذلك قلبه يشغل فال ،أيديهم يف ما إىل يلتفت وال الناس، يف يطمع الالذي 

 عن قلبه ويشغل القلب، وسكون الراحة نعمة من اإلنسان حيرم األمل وطول املزيد لتحصيل
 .-تعاىل- هللا ذكر

 
 القناعة فضيلة

 القرآن ِف .2
َا َوَأْواَلُدُهمْ  أَْمَواهُلُمْ  تُ ْعِجْبكَ  ﴿َوالَ  :-تعاىل- قال بَ ُهم َأن اَّللُّ  يُرِيدُ  ِإمنَّ  الدُّنْ َيا ِف  هِبَا يُ َعذِّ

                                                           
 .31عراف، اآلية سورة األ 1
 .221الشيخ الصدوق، اخلصال، مصدر سابق، ص 2
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 .1َكاِفُروَن﴾ َوُهمْ  أَنُفُسُهمْ  َوتَ ْزَهقَ 
نَ ْيكَ  نَّ مَتُدَّ  ﴿َواَل  :وجلّ  عزّ  وقال ُهمْ  أَْزَواًجا بِهِ  َمت َّْعَنا َما ِإىَل  َعي ْ ن ْ  لِنَ ْفِتنَ ُهمْ  الدُّنيَا احْلََياةِ  زَْهَرةَ  مِّ
 .2﴾َوأَبْ َقى َخي ْرٌ  رَبِّكَ  َورِْزقُ  ِفيهِ 
 الرواَيت ِف .1

 .3«يَ رِ عَ وَ  اعَ جَ  نْ إِ وَ  ،ِِنٌّ غَ  عُ انِ القَ » :قال ،(عليه السالم) املؤمنني أمري عن
 .4« اسِ النَّ  ىَن غْ أَ  نْ مِ  وَ هُ ف َ  ،للاُ  هُ قَ زَ رَ  امبَِ  عَ نِ قَ  نْ مَ »: قال ،(عليه السالم) الصادق اإلمام وعن
ُ َلَك، َواَل تَ ْنظُْر »: هيعظح  لرجل قال أَنه (عليه السالم) الصادق اإلمام وعن ِاقْ َنْع مبَا َقَسَم اَّللَّ

ْسَت َنئَِلُه، فَِإنَُّه َمْن قَِنَع َشِبَع، َوَمْن َلَْ يَ ْقَنْع َلَْ َيْشَبْع، ِإىَل َما ِعْنَد َغْيَِك، َواَل تَ َتَمنَّ َما لَ 
 .5« َوُخْذ َحظََّك ِمْن آِخَرِتك

 
 القناعة أمّهّية 

 ،يّةاجلسد والراحة النفسيّ  الرخاء قحتقِّ  فهي اإلنسان، حياة يف ابلغٌ  وأثرٌ  ،كربى أمهّّيةٌ  للقناعة
 املذّل، وهواّنما ،املرهق وعنائهما ،والطمع احلرص واسرتقاق ةملادّ ا يّةعبود من اإلنسان وحتّرر
 أغىن القانع صار ،لذا .األمور صغائر عن عوالرتفُّ  ةوالعفّ  واإلابء والكرامة ةالعزّ  ابب وتفتح

                                                           
 .77سورة التوبة، اآلية  1
 .131سورة طه، اآلية  2
عليهم )، حتقيق ونشر مؤّسسة آل البيت مستدرك الوسائل ومستنبط املسائلالطربسّي، املريزا حسني النوري،  3

 .227، ص17، ج1ط م،1175 -ه 1447بريوت،  -إلحياء الرتاث، لبنان ( السالم
 .131، ص2الشيخ الكلييّن، الكايف، مصدر سابق، ج 4
 .243، ص7املصدر نفسه، ج 5
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 وهو ،-تعاىل- هللا رزقه مبا ومكتفٍ  راضٍ  والقانع النفس، غىن هي الغىن حقيقةَ  ألنّ  ؛الناس
 زَ ن ْ كَ  اَل » :(عليه السالم) عليّ  اإلمام قال .-تعاىل- هللا سوى سألح يَ  وال ،اأحدً  حيتاج ال
صّلى هللا عليه ) هللا رسول عن احلديث يف كما ،يفىن ال كنزٌ  وهي بل ،1«ةِ اعَ نَ قَ الْ  نَ مِ  ىَن غْ أَ 

  .2«ىَن فْ ي َ  اَل  زٌ ن ْ كَ  ةُ اعَ نَ القَ » :قال حيث ،(وآله

                                                           
 .744ص، مصدر سابق، ((عليه السالم)خطب اإلمام علّي )السيّد الرضّي، ّنج البالغة  1
 .227، ص17املريزا النورّي، مستدرك الوسائل، مصدر سابق، ج 2
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 ةالثامن املوعظة

 قِ زْ الرِّ  ةُ يقَ قِ حَ 
 

 هدف املوعظة
 .بيان حقيقة الرزق يف الرؤية اإلسالمّية، وعالقته ابلسعي

 
 حماور املوعظة

 الرزق ماّدي  ومعنوي  . 1
 بني الرزق والسعي. 2
 تقسيم الرزق. 3
 

 تصدير املوعظة
 .1﴾ِء َواألَْرضِ َوَلْو َأنَّ َأْهَل اْلُقَرى آَمُنوْا َوات ََّقواْ لََفَتْحَنا َعَلْيِهم بَ رََكات  مَِّن السََّما﴿

                                                           
 .17سورة األعراف، اآلية  1
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 متهيد
 من يكون وكيف يستجلبه، كيف :الرزق هي اإلنسان، ابل تشغلاليت  الشؤون أهمّ  من

 وهذه بزعمه، قليلٌ  هرزقَ  ألنّ  ؛أحياانً  والسخط الشكّ  امةدوّ  يف يقع الناس من وكثريٌ  ...نصيبه
 حقيقته؟ هي وما ؟الرزق هو فما .الرزق بقيقة اجلهل عن انجتةٌ  ،األحيان أغلب يف الشبهة

 
  ومعنويٌّ  ماّديٌّ  الرزق
 ماولِ  ،اترةً  وللّنصيب ،أخروي   أم كان دنيوي   ،اترةً  اجلاري للعطاء الح قَ يـح  الرزقح » :اللغة يف الرزق
- كقوله ،يّةاملعنو  األبعاد يف الرزقح  لَ استحعمِ  ،القرآن ويف .1«اترةً  به ويتغّذى اجلوف إىل يصل
 ،2﴾يُ ْرزَقُونَ  َرهبِِّمْ  ِعْندَ  َأْحَياءٌ  َبلْ  أَْمَواتً  اَّللَِّ  َسبِيلِ  ِف  قُِتُلوا الَِّذينَ  حَتَْسَبَّ  َواَل ﴿ :-تعاىل

 يصعباليت  يّةاملعنو  املواهب من هو الربزخ عالَ  يف الشهداء رزق أنّ  الواضح من هأنّ  ابعتبار
 كان ما هو الرزق أنّ  ّيةح عدلال ويرى .3عليها نعتاشاليت  يّةاملادّ  األمور من وليس إدراكها، علينا

 املدرسة مقابل القبيح، يفعل ال وهللا هللا، إىل منسوبٌ  الرزق أنّ  ابعتبار طيّـًبا، حالاًل 
 .4واحلرام احلالل من أعمّ  الرزق أن ترىاليت  ،يّةاألشعر 
 هذا ألنّ  ؛لألغنياء هللا رزق سبب عن التساؤالت تنتفي الرزق، بقيقة املعرفة هذه على وبناءً 

                                                           
غب األصفهاينّ، أبو القاسم احلسني بن حمّمد، مفردات ألفاظ القرآن، حتقيق صفوان عدانن داوودي، الرا 1

 .371ص، 2ه، ط1425م، .طليعة النور، ال
 .171سورة آل عمران، اآلية  2
الشريازي، الشيخ انصر مكارم، األمثل يف تفسري كتاب هللا املنزل، مدرسة اإلمام علّي بن أب طالب، : راجع 3
 .17، ص7، ج1ه، ط1426قّم،  -يران إ

السيّد حسني الربوجردّي، تفسري الصراط املستقيم، صّححه وعّلق عليه الشيخ غالمرضا بن علّي أكرب  4
 .171، ص4جط، .م، ال1117 - 1417موالان الربوجردّي، مؤّسسة أنصارين للطباعة والنشر، 
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 تنتفي كما ،عليهم ةللحجّ  وإتاًما إمالءً  يكون قد بل الرزق، من قد ال يكون حقيقةً 
، يكون قد رزقه أنّ  ابعتبار للمؤمن، الرزق انعدام حول التساؤالت  ملتزًما يكون فقد معنوي 

 أوالد ولديه عاماًل، جماهًدا أو فاضاًل، ًماوعالِ  وطمأنينة، أخالق وصاحب الشرع، أبحكام
 .جيدوّنا وال الثروات أصحاب هبا حيلماليت  يّةاملعنو  اخلصائص من غريها إىل ،صاحلون

 
 والسعي الرزق بني
 ،واالكتساب ابلسعي الزيدة يقبل الرزق نّ إ هل :مفاده الرزق، موضوع يف عادةً  تساؤلٌ  حيحطرَ 
 .والتكثري للزيدة اإلنسان حماوالت معه تنفع ال مقسومٌ  هنّ إ أم ال؟ أم

 له ىسعَ ويح  ،دّ اجلِ  بتمام بطلَ يح  كان ولو والتكثري، لالزديد قبوله عدمح  ةاألدلّ  من ريٍ كث رح ظاهِ 
 .اآلفاق مجيع يف

 ابالكتساب، التكثري يقبل أقسامه بعضَ  أنّ  ،منها كثريٍ  وظاهر األدلة، بعض وصريح
 .1املال واقتناء التدبري، يف وابحلذاقة

 :نيتَ تياآل نياملالحظتَ  نذكر ،جابةولإل»
 التضادّ  يبدواليت  والروايت اآليت أنّ  حوضِ يح  ،ةسالميّ اإل املصادر يف قوالتحقُّ  النظر ةدقّ  .1
 ألنّ  ؛ّيةالسطح البسيطة النظرة من ينتج ِإمّنا ،وغريه املوضوع هذا يف سواء ،ألفاظها ظاهر يف

 تنظر ِإمّنا وايةور  آية فكلُّ  املوضوع، من دةمتعدِّ  جوانب يشمل ِإمّنا ما ملوضوعٍ  تناوهلا حقيقة
 .التضادّ  بوجود املتابع غريَ  موهِ فتح  املوضوع، أبعاد من معنّيٍ  عدٍ بح  ِإىل

 كلِّ  ابرتكاب ويقومون ،يّةاملادّ  احلياة وزخرف الدنيا حنو ،وحرصٍ  بولعٍ  ،الناس يسعى فحيث
 أمهّّية وعدم ،الدنيا تفاهة هلم لتوضح والروايت اآليت أتيت يريدونه، ما ِإىل للوصول منكرٍ 

                                                           
 .327، ص5غة، جالشيخ احملمودّي، ّنج السعادة يف مستدرك ّنج البال 1
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 .املال
 هلم لتبنّي  والروايت اآليت أتتيهم الزهد، ةبجّ  ،الرزق طلب يف السعي الناس ترك ما وِإذا
 .وضرورته السعي أمهّّية

 يف والتفريط اإِلفراط اليَت ح انتشار منع من نيتمكّ الذي  هو ،الرشيد واملرشد ،الناجح فالقائد
 احلرص أبواب غلق هي ،اَّللّ  بيد الرزق أنّ  على تؤّكداليت  ،والروايت اآليت فغاية .جمتمعه

 يف والنشاط يّةاحليو  شعلة ِإطفاء هدفها وليس ،ّيةشرع ضوابط بال والسعي الدنيا وحبّ  هِ رَ والشَ 
اليت  الروايت تفسري يّتضح ،وهبذا .ةومستقلّ  كرميةٍ  حياةٍ إىل  وصواًل  ،كتسابواال  اإلعمال

 .تطلبكم ،تطلبوها ل ِإنْ  األرزاق من اكثريً  ِإنّ  :تقول
 أنّ  يعتقد دٍ موحِّ  وكلُّ  وجّل، عزه  اَّللّ  ِإىل نسبته تنتهي ،يّةالعقائد الناحية من شيء كله  ِإنّ  .2

 :عمران آل سورة من 27 اآلية تقوله ما دويردِّ  ،-وتعاىل سبحانه- منهوأصَله  شيء كلِّ  منبعَ 
 1.ٌر﴾َقِدي َشْيء   ُكلِّ  َعَلى ِإنَّكَ  اخْلَي ْرُ  ﴿بَِيِدكَ 
 ّيةوخاّلق وفكرٍ  ونشاطٍ  سعيٍ  من ،شيءٍ  كلّ  أنّ  وهي ،احلقيقة هذه عن الغفلة عدم وينبغي

 ...-وجلّ  عزه - اَّللّ  من حقيقتها يف هي ِإمّنا ،اإِلنسان
 أساس هو وتفريط، إِفراط أيّ  عن البعيد الصحيح والعمل فالسعي ،ركِ ذح  ما كلّ  جانب وِإىل

 ،فرعي   اثنوي   هو ِإمّنا ،وعملٍ  سعيٍ  بغري رزقٍ  من نساناإلِ  ِإىل لوصَ يح  وما الرزق، كسب
 كلماته يف ،(السالم عليه) املؤمنني أمري دفعالذي  هو األمر هذا ولعلّ  .أبساسيٍّ  وليس

 حيث اإِلنسان، يطلبالذي  الرزق على اإِلنسان يطلبهالذي  الرزق ذكر تقدمي يف ،القصار
 .2« رِْزٌق َتْطلُُبُه، َورِْزٌق يَْطلُُبك: قَانِ ، الّرِْزُق رِزْ مَ آدَ  نَ بْ َيَ » :قال

                                                           
 .27سورة آل عمران، اآلية  1
 .271، ص7جالشيخ انصر مكارم الشريازّي، األمثل يف تفسري كتاب هللا املنزل، مصدر سابق،  2
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 الرزق تقسيم

 .1«كَ تَ أَ  ،هِ تِ تَْ  َلَْ  تَ نْ أَ  نْ إِ فَ رِْزٌق َتْطلُُبُه، َورِْزٌق يَْطلُُبك؛ : الّرِْزُق رِْزقَانِ »
 جهدك وتبذل إليه فتسعى ،ما مكانٍ  من رزقٌ  أيتيك أن عتتوقّ  فقد التجربة، هذه عاش ناكلُّ 
 يبحث ،عهتتوقّ  وال حساابً  له حتسب ال ارزقً  ولكنّ  إليه، تصل ال كولكنّ  إليه، الوصول يف

 .إليك بنفسه هو ليصل عنك
 الّرِْزقَ  اَّللَُّ  َبَسطَ  َوَلوْ ﴿ :الناس بعض عن الرزق قبض يف احلكمة عن الكرمية اآلية ثوتتحدّ 
 .2﴾َبِصيٌ  َخِبيٌ  بِِعَباِدهِ  ِإنَّهُ  َيَشاءُ  امَ  بَِقَدر   يُ نَ ّزِلُ  َوَلِكنْ  اأَلْرضِ  ِف  لَبَ َغْوا لِِعَباِدهِ 

 درجة ملعرفة وابتالؤهم ،هبا الناس امتحانح  هي وتوزيعها األرزاق تقدير من احلكمة تكونو 
 ؛الرزق يف فهمتصرُّ  كيفّيةل اواختبارً  ،هلم وابتالءً  الفقر، على صربهم انحية من وذلك ،إمياّنم
َوَقدََّر » :(عليه السالم) علي اإلمام عن ورد فقد عاصي،امل يف أو ،الطاعات يف ينفقونه فهل

يِق َوالسََّعِة،  َتِلَي َمْن [  فَ َعدَّلَ ]اأْلَْرزَاَق، َفَكث ََّرَها َوقَ لََّلَها، َوَقسََّمَها َعَلى الضِّ فَ َعَدَل ِفيَها؛ لِيَ ب ْ
َر ِمْن َغنِيَِّها َوفَِقيَِها أَرَاَد مبَْيُسورَِها َوَمْعُسورَِها، َولَِيْخَتِبَ بَِذِلَك الشُّْكرَ   .3«َوالصَّب ْ

                                                           
 .377، ص4جالشيخ الصدوق، من ال حيضره الفقيه، مصدر سابق،  1
 .25سورة الشورى، اآلية  2
 .134، ص11اخلطبة ، مصدر سابق، ((ليه السالمع)خطب اإلمام علّي )السيّد الرضّي، ّنج البالغة  3
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 ةالتاسع املوعظة

 بَ الرِّ  رُ اطِ َمََ وَ  نُ سَ احلَ  ضُ رْ القَ 
 

 هدف املوعظة
 .تعّرف مفهوم القرض احلسن، والتنبيه من خماطر الراب

 
 حماور املوعظة

 ما هو القرض احَلَسن؟. 1
 سبب نزول آية اإلقراض. 2
 خماطر الراب. 3
 

 ةتصدير املوعظ
 .1﴾مَيَْحُق اَّلّلُ الّرَِب َويُ ْرِب الصََّدقَاتِ ﴿

                                                           
 .257سورة البقرة، اآلية  1
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 متهيد
 يّ وِ الربَ  النظام إىل منها كبريٌ  جزءٌ  يعوداليت و  منها، نعايناليت  الّصعبة ّيةاملعيش األوضاع ظلّ  يف

 ضةً معارِ  أخرى ثقافةً  زَ ربِ ليح  اإلسالم يقف اليوم، العالَ  أقطار كلّ  يف ّيةاملال املعامالت يف احلاكم
 معال هي فما .نسَ احلَ  القرض ثقافةح  وهي ،جتماعيّ اال التكافل أساس على ّيةً ومبن للسائد،
 ؟الراب بنظام استبداله خماطر هي وما ؟احلسن القرض

 
 ن؟سَ احلَ  القرض هو ما

َلصً  كانو  ،الراب أساس على يقحم ل قرضٍ  كلُّ   من الشوائب عن خالٍ  :أي -تعاىل- هلل اخمح
 الصاحل على العائدة العاّمة واملنفعة اخلري وفيه واألذى، املنِّ  ومن والسمعة، والريء، الشرك،
  .نسَ احلَ  القرض من فهو العاّم،
 جزاءً  له هللا وذكر احلسن، القرض على الكرمي القرآن يف والشديد البليغ احلثُّ  ورد وقد

 يُ ْقِرضُ الذي  َذا َمنْ ﴿ :-تعاىل- قال املسائل، من غريه يف مألوف غري بنحوٍ  جد ا مضاعًفا
 اَّللََّ  يُ ْقِرضُ الذي  َذا َمنْ ﴿ :وجلّ  عزّ  وقال ،1﴾َكِثيَةً  َأْضَعافًا لَهُ  فَ ُيَضاِعَفهُ  َحَسًنا قَ ْرًضا اَّللََّ 

 .2﴾َكرميٌ  َأْجرٌ  َولَهُ  لَهُ  فَ ُيَضاِعَفهُ  َحَسًنا قَ ْرًضا
 الزان حّت  الذنوب، من هغري  يف ديحعهَ  ل بلحنٍ  ،الراب أمر وخامة على املقابل يف شّدد وقد

- فقال ،3هللا حرماليت  النفس كقتل ،ذلك من أعظم هو وما ،والظلم والقمار اخلمر وشرب
 ِمنَ  الشَّْيطَانُ  يَ َتَخبَّطُهُ الذي  يَ ُقومُ  َكَما ِإالَّ  يَ ُقوُمونَ  اَل  الّرِبَ  َيَُْكُلونَ  الَِّذينَ ﴿ :-تعاىل

                                                           
 .247سورة البقرة، اآلية  1
 .11سورة احلديد، اآلية  2
 .441، ص2جمصدر سابق، امليزان يف تفسري القرآن، العاّلمة الطباطبائّي،  3



58 
 

 ات َُّقوا َآَمُنوا الَِّذينَ  أَي َُّها َيَ ﴿ :-تعاىل- فقال ورسوله، هللا من بربٍ  املرابني وتوّعد ،1﴾اْلَمسِّ 
ُتمْ  ِإنْ  الّرِبَ  ِمنَ  بَِقيَ  َما َوَذرُوا اَّللََّ   َوَرُسولِهِ  اَّللَِّ  ِمنَ  ِبَْرب   فَْأَذنُوا تَ ْفَعُلوا َلَْ  فَِإنْ  * ُمْؤِمِننيَ  ُكن ْ
ُتمْ  َوِإنْ   .2﴾تُْظَلُمونَ  َواَل  َتْظِلُمونَ  اَل  أَْمَواِلُكمْ  وسُ ؤُ رُ  فَ َلُكمْ  تُ ب ْ

 
 اإلقراض آية نزول سبب

. «َمْن َتَصدََّق ِبَصَدقَة ، فَ َلُه ِمْثََلَها ِف اْْلَنَّةِ » :قال هأنّ  (صّلى هللا عليه وآله) النبّ  عن يَ وِ رح 
، ِإنه ِل َحِديَقتَـنْيِ، ِإْن َي َرسح (: َوامْسحهح َعْمرحو ْبنح الدهْحَداحِ )فـََقاَل أَبحو الَدْحَداِح اأْلَْنَصارِيُّ  وَل اَّللِه

: َوأحمُّ الدهْحَداِح َمِعي؟ قَالَ : قَالَ . «نَ َعمْ »: َتَصدهْقتح ِبِِْحَديهحَما، فَِإنه ِل ِمثْـَليـَْها يف اجْلَنهِة؟ قَالَ 
يِه، َفَدفـََعَها ِإىَل َرسحوِل اَّللِه فـََتَصدهَق أِبَْفَضِل َحِديَقتَ . «نَ َعمْ »: الصهبِيهةح َمِعي؟ قَالَ : قَالَ . «نَ َعمْ »
: -تـََعاىَل -فـَنَـزََلِت اآْليَةح، َفَضاَعَف اَّللهح َصَدقـََتهح أَْلَفْي أَْلٍف، َوَذِلَك قـَْولحهح ، (صّلى هللا عليه وآله)

يهَة يف احْلَِديَقِة الهيِت فـََرَجَع أَبحو الدهْحَداِح، فـََوَجَد أحمه الدهْحَداِح َوالصهبِ : قَالَ . َكِثيًَة﴾  ا﴿َأْضعافً 
: فـََقاَلتْ ! َي أحمه الدهْحَداحِ : َجَعَلَها َصَدقـََتهح، فـََقاَم َعَلى اَبِب احْلَِديَقِة، َوحَتَرهَج أَْن يَْدخحَلَها، فـَنَاَدى

تَـرَْيتح ِمثْـَليـَْها يف اجْلَنهِة، ِإيّنِ َقْد َجَعْلتح َحِديَقيِت َهِذِه َصَدقًَة، َواشْ : قَالَ . لَبـهْيَك َي أاََب الدهْحَداحِ 
َفَخَرجحوا . اَبَرَك اَّللهح َلَك ِفيَما َشرَْيَت، َوِفيَما اْشتَـرَْيتَ : قَاَلتْ . َوأحمُّ الدهْحَداِح َمِعي، َوالصهبِيهةح َمِعي
(: صّلى هللا عليه وآله)ِبُّ فـََقاَل النه ، (صّلى هللا عليه وآله)ِمنـَْها، َوأَْسَلمحوا احْلَِديَقَة ِإىَل النهِبِّ 

 .3«!الدَّْحَداِح ِف اْْلَنَّةِ   َكْم ِمْن ََنْل  ُمَتَدلّ  ُعُذوقُ َها أِلَِب »

                                                           
 .257سورة البقرة، اآلية  1
 .251 – 257سورة البقرة، اآليتان  2
 .345، ص7د الربوجردّي، جامع أحاديث الشيعة، مصدر سابق، جالسيّ  3
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 القّصة من العبة
صّلى هللا عليه ) هللا رسول ييدَ  بني تْ رَ جَ اليت  ،احلقيقّية احلادثة هذه من فادستَ تح اليت  الِعرب
 :أمهّها ِإىل نشري ،كثريةٌ  ،(وآله
 .ملنفعتهم حسنةً  اقروضً  الناس من هللاح  يَستقرض ،ذلك ومع ،-تعاىل- هلل املطلق لِغىنا -
 يدعو (صّلى هللا عليه وآله) فالنبّ  أخروّي، جزاءٌ  هو بل ،دنيوي   امكسبً  ليس القرض جزاء -

 .الدنيا احلياة هذه يف أفعالنا خالل من ،ابآلخرة للتعّلق املؤمنني
 لديه، ما بكلّ  يتصّدق ال أبن الدحداح أب على (ى هللا عليه وآلهصلّ ) هللا رسول أتكيد -
 غريه، على عالةً  الدحداح أبو يكون ال لكي ؛ابآلخر ويتصّدق ولعياله، له بستاانً  يبقِ فيح 

 .أيًضا وجهادٌ  صدقةٌ  العيال على اإلنفاق أنّ  موليحعلِ 
 وال احلسن، اإلقراض وعلى اخلري فعل على زوجها حتثّ  -تعاىل- هلل املخلصة الزوجة -

ا حيث املرأة، هذا وصلتهالذي  املقام ِإىل وانظروا .الناس مع املعروف أداء عن تصّده  مبجرّد ِإّنه
 هذا نساء لبعض اخالفً  ّث،واحلَ  الرضا هتْ ابدلَ  ،ميلك ما بكلّ  تصّدق أَنهه زوجها من تمسعَ  أن

 .والقطيعة ابالعرتاض زوجها تبادر قد حيث العصر،
 

 الرب َماطر
 :للراب يّةواألخرو  يّةالدنيو  املخاطر بعض إيراد ميكن

 يّةاألخرو  املخاطر
 الذنوب أكب من هأنّ . 2

، فَأَْيَسُرُه ِمْثُل َأْن يَ ْنِكَح الرَُّجُل أُمَّهُ االّرَِب َسب ُْعوَن ُجْزءً » :(صّلى هللا عليه وآله) الرسول عن
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 .1« ِف بَ ْيِت اَّللَِّ احْلََرام
ِدْرَهٌم رًِب َأَشدُّ ِعْنَد اَّللَِّ ِمْن َسْبِعنَي زَنْ َيًة، ُكلَِّها بَِذاِت » :(عليه السالم) الصادق اإلمام وعن
 .2« حَمَْرم

 عنللَّ  موجبٌ . 1
الّرَِب، َوآِكَلُه، ( صّلى للا عليه وآله)لََعَن َرُسوُل اَّللَِّ » :(عليه السالم) عليّ  اإلمام عن

 .3«، وََكاتَِبُه، َوَشاِهَديْهِ َوَبئَِعُه، َوُمْشََتِيَهُ 
 للعمل حمبطٌ . 2

ُ بَطَْنُه َنرً  ،َمْن َأَكَل الّرِبَ » :(صّلى هللا عليه وآله) النبّ  وعن بَِقْدِر َما َأَكَل ِمْنُه؛ فَِإْن   اَمََلَ اَّللَّ
ئً  ُ َشي ْ ْعَنِة اَّللَِّ َواْلَمََلِئَكِة َما َداَم ِعْنَدُه ِمْن َعَمِلِه، َوََلْ يَ َزْل ِف لَ  اَكَسَب ِمْنُه َمااًل، ََلْ يَ ْقَبِل اَّللَّ

 .4«ِمْنُه ِقيَاطٌ 
 األخرويّ  عقابه. 4

عليه )، يف اخْلرََبِ الطهوِيِل يف اْلِمْعرَاِج َعْن َأِب َعْبِد اَّللِه (صّلى هللا عليه وآله) األعظم النبّ  عن
يُرِيُد َأَحُدُهْم َأْن يَ ُقوَم، َفََل يَ ْقِدُر ِمْن ِعَظِم بَطِْنِه، َمَضْيُت، فَِإَذا َأَن ِِبَقْ َوام   ثَّ »  (:السالم
َرئِيُل؟ قَالَ : فَ ُقْلتُ  فَ ُهُم الَِّذيَن َيَُْكُلوَن الّرِب ال يَ ُقوُموَن ِإالَّ َكما يَ ُقوُم : َمْن َهُؤاَلِء ََي َجب ْ

، َوِإن َُّهْم لَِبسَ  ِبيِل آِل ِفْرَعْوَن، يُ ْعَرُضوَن َعَلى النَّاِر ُغُدوًّا الَِّذي يَ َتَخبَّطُُه الشَّْيطاُن ِمَن اْلَمسِّ

                                                           
 .77، ص54جالعاّلمة اجمللسّي، بار األنوار، مصدر سابق،  1
 .127، ص17السيّد الربوجردّي، جامع أحاديث الشيعة، مصدر سابق، ج 2
 .254، ص3جالشيخ الصدوق، من ال حيضره الفقيه، مصدر سابق،  3
 .127، ص17أحاديث الشيعة، مصدر سابق، ج السيّد الربوجردّي، جامع 4
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 .1«؟رَب ََّنا َمََّت تَ ُقوُم السَّاَعة: َوَعِشيًّا، يَ ُقولُونَ 
 

 يّةالدنيو  املخاطر
 ،واالحتكار الراب يتعاطى كان ،دٍ عتَ مح  أصفهان يف رجلٌ  هناك كان» :املظاهريّ  الشيخ يقول
 شحّ  وقد ،البالد القحط أصاب وعندما ...الناس ءدما ميتصّ  فكان الشديد، الغالء رغم

 :فقال خيتزنه،الذي  القمح يبيع أن منه وطلبوا ،إليه أصفهان خبّازو هَ توجه  ،مثنه وغال القمح
 قيمةً  اقرتحوا كّلما ،وهكذا .أرفع اسعرً  وحّدد ،بكذا بل :قال .بكذا قالوا تشرتون؟ كم

 أنّه إاّل  ر،أفكّ  كي غد يوم إىل اصربوا :وقال يّتفقوا، ل لذلك ؛السعر يرفع كان ،للقمح
 ترّ  ول ..جاع من وجاع ،مات نمَ  ومات ،الشّدة فرتةح  تومره  للناس، القمح يحعطِ  ل ابلنتيجة

 صّحته، تتحّسن فلم ،اءأطبّ  على ضَ وعحرِ  ،ساقه يف أبلٍ  يَ ابتحلِ  حّت  ،الزمن من طويلة فرتة
 تحقطع؟ أين نمِ  أنّه إاّل  ع،تحقطَ  أن بحدّ  ال هقدمَ  أنّ  ،التشاور بعد ،األطباء قّرر اوأخريً 
 من ال، :الطبيب فقال هنا، فمن ،بحدّ  ال كان إذا :قائاًل  ،األسفل الساق طرف إىل يده وضع

 األعلى ادائمً  القمح لسعر يطلب كان كما !هللا سبحان ي .األعلى إىل ارتفع ،يحفيد ال هنا
 بعضهم، مبوت بل ،الكثري آبالم فيه تسّببالذي نفسه  دأملباب بنفسه، هللا ابتاله واألرفع،

 .2«واملتاعب املصائب من يعانون بعده من أوالده لّ ظو  ،هساقَ  وقطعوا ،ماله كله  دفع اوأخريً 

                                                           
 .244، ص7جالعاّلمة اجمللسّي، بار األنوار، مصدر سابق،  1
بريوت،  -املظاهري، األستاذ حسني، جهاد النفس، ترمجة جلنة اهلدى، دار احملّجة البيضاء، لبنان  2

 .147، ص2م، ط2441
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 ةالعاشر  املوعظة

 اسِ النَّ  ةُ مَ دْ خِ وَ  عُ وُّ طَ التَّ 
 

 هدف املوعظة
 .احلّث على العمل التطّوعّي وخدمة الناس

 
 حماور املوعظة

 معىن التطوّع. 1
 أمهّّية العمل التطوُّعّي وخدمة الناس. 2
 مناذج من العمل التطوُّعيّ . 3
 وخدمة الناس (هح رُّ سِ  سَ دِّ قح )اإلمام اخلمييّن . 4
 

 تصدير املوعظة
 .1﴾ِإلَْيِه َيْصَعُد اْلَكِلُم الطَّيُِّب َواْلَعَمُل الصَّاِلُح يَ ْرفَ ُعهُ ﴿

                                                           
 .14سورة فاطر، اآلية  1
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 متهيد
 الناس، بني املتبادلة واخلدمات العالقات يف املاّديّة سسح األح  فيه غىتط تأخذَ الذي  الزمن يف

 إىل املاّديّة الثقافة هذه تووصلَ  ى،شرتَ وتح  باعتح  سلًعا الناس حاجات وتلبية اخلدمة توأصبحَ 
 تسُّ  بسيطة، كانت مهما ،خدمة أيّ  لقاء عاملتوقه  املاّديّ  املقابل خبلفّية الناس يتعاطى أن

 لآلخرين، اخلدمة وتقدمي ،اخلرييّ  والعمل ،التطوّع ثقافة على أكثر الضوء تسليط إىل احلاجة
  .وجلّ  عزّ  هللا إىل القرابت أعظم من األمر هذا يعتربالذي  سالميّ اإل األساس وفق سّيما الو 
 

 التطّوع معىن
 ،اختيارًا به يقوم هأنّ  إاّل  ،أبمرٍ  ملزمٍ  غري اإلنسان يكون أن أي ؛الطاعة فتكلُّ  هو :لغةً  عالتطوُّ 

 ورد وقد .األخرويّ  الثواب ونيل -عّز وجلّ - هللا رضا املؤمن عند وهي وأعلى، أنبل ملصلحةٍ 
ًرا تَطَوَّعَ  َفَمنْ ﴿ :الكرمي القرآن يف  من املستقاة ةسالميّ اإل ثقافتنا ويف .﴾لَهُ  َخي ْرٌ  فَ ُهوَ  َخي ْ

 .الناس خدمة أو ،إلخوانا خبدمة ذلك عن ربه عَ يـح  (عليهم السالم) البيت أهل نصوص
 

 الناس وخدمة عيّ التطوُّ  العمل أمّهّية
 الكعبة أنّ  املعلوم من .1﴾ُمَبارًَكا بَِبكَّةَ  لَلَِّذي لِلنَّاسِ  ُوِضعَ  بَ ْيت   َأوَّلَ  ِإنَّ ﴿ :-تعاىل- هللا قال
 أحّسس، وقد ه،قبل معبدٍ  أيُّ  يسبقه فلم حهد،وَ ويـح  فيه هللا ليحعَبد األرض، على بحيِنَ  معبد أقدم هي
 ومع .وجلّ  عزّ  هلل فقط ليكون عَ وحضِ  بل للناس، بيًتا يوًما يكن فلم لذلك، س،أحسِّ  ما أّول

 ،حقيقةٍ  إىل إشارة هذا ويف ،﴾لِلنَّاسِ  ُوِضعَ  بَ ْيت   َأوَّلَ  ِإنَّ ﴿ :عنه -تعاىل- هللا ربه عَ  ،ذلك
 .عباده من ناسال خدمة يف يكون أن جيب ،وهلل هللا ابسم يكون ما كله  أنّ  هي

                                                           
 .17سورة آل عمران، اآلية  1
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 كلمةَ  نالْ ده بَ  أنْ  ضَ فحرِ  لو :قال أنّه الصدر ابقر حمّمد السّيد السعيد الشهيد عن لَ نحقِ  ،هنا من
 سبيلَ  ألنّ  ؛املعىن فلَ اختَـ  امَ لَ  ،﴾للا سبيل ِف﴿ -تعاىل- قوله يف «الناس» بكلمة «للا»

 .الناس سبيلح  هو هللا
 لذلك ذكرتاليت  ،الشريفة الروايت خالل من ناسال وخدمة عيّ التطوُّ  العمل أمهّّية تظهرو 

 هذا يف الكلمات من مجلةً  (عليه السالم) الصادق إمامنا عن ورد فقد وأجزله، الثواب أعظم
ِف اأْلَْرِض، َيْسَعْوَن ِف َحَواِئِج النَّاِس، ُهُم اآْلِمُنوَن يَ ْوَم  اِإنَّ َّلِلَِّ ِعَبادً » :منها اجملال،
َمْن َسَعى أِلَِخيِه اْلُمْؤِمِن ِف َحاَجة  ِمْن َحَواِئِج الدُّنْ َيا، » :(عليه السالم) عنهو  ،1«الِقَياَمةِ 

لَُه هِبَا َسْبِعنَي َحاَجًة ِمْن َحَواِئِج اآْلِخَرِة، أَْيَسُرَها َأْن يُ َزْحزَِحُه َعِن  -َجلَّ وَ  َعزَّ -َقَضى اَّللَُّ 
ٌر ِمْن ِعْتِق أَْلِف رَقَ َبة ،َقَضاُء حَ » :(عليه السالم) وعنه ،2«النَّارِ  ٌر ِمْن وَ  اَجِة اْلُمْؤِمِن َخي ْ َخي ْ

َمْشُي اْلُمْسِلِم ِف َحاَجِة اْلُمْسِلِم » :(عليه السالم) وعنه 3«ُْحََْلِن أَْلِف فَ َرس  ِف َسِبيِل اَّللَِّ 
ٌر ِمْن َسْبِعنَي طََوافً   .4« ِبْلبَ ْيِت احْلَرَام اَخي ْ

 
 عيّ التطوُّ  العمل من مناذج

 السدّ  لعمارة القرنني ذي عكتطوُّ  :عيّ التطوُّ  العمل من عديدة مناذج الكرمي القرآن يف جند
 لبناء (عليه السالم) اخلضر عوتطوُّ  منهم، أتّذوا الذين والقوم ومأجوج أيجوج بني الفاصل
 (عليه السالم) موسى النبّ  عتطوُّ  وكذلك ،املعروفة ةالقصّ  يف ،املدينة يف نييتيمَ  نيلغالمَ  جدارٍ 

                                                           
 .115، ص2لشيخ الكلييّن، الكايف، مصدر سابق، جا 1
 .441، ص12املريزا النورّي، مستدرك الوسائل، مصدر سابق، ج 2
 .113، ص2الشيخ الكلييّن، الكايف، مصدر سابق، ج 3
 .311، ص51العاّلمة اجمللسّي، بار األنوار، مصدر سابق، ج 4
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 هذا التطوّعح  فعلح  كان حيث ن،ديَ مَ  ماءَ  دَ رَ وَ  امّ لَ  (عليه السالم) شعيب النبّ  بنيَت  أغنام يِ قْ لسَ 
 فرعون، ومطاردة السفر تعب من له ومنجاةً  له، اخلري فاحتةَ  (عليه السالم) موسى هللا نبّ  من

  .ابنته من اجالزو  يف السعيد احلظه  له بَ لَ وجَ  شعيب، بيت يف له وإيواءً 
صّلى هللا ) النبّ  عكتطوُّ  ذلك، من كثرية مناذج (عليهم السالم) البيت أهل سرية يف جندو 

 عليّ  اإلمام عوتطوُّ  البعثة، قبل السيل يف اّندم أن بعد ،األسود احلجر وضع يف (عليه وآله
 فيه تنزلَ  الذيو  واألسري، واليتيم املسكني إطعام يف (هللا سالم عليهم) نيواحلسنَ  والزهراء

 .اإلنسان سورة
 ،(عليه السالم)  ِعْنَد احلََْسِن ْبِن َعِليّ  اكحْنتح َجاِلسً » :، قالمهران بن ميمون عن روايةٍ  ويف

، ِإنه فحاَلانً : فََأاَتهح َرجحٌل، فـََقاَل لَهح  ، وَ  :فـََقالَ  .يحرِيدح أَْن حَيِْبَسيِن وَ  لَهح َعَليه َماٌل، َيْبَن َرسحوِل اَّللِه اَّللَِّ
َيْبَن : نـَْعَلهح، فـَقحْلتح لَهح ( عليه السالم)فـََلِبَس : قَالَ . َفَكلِّْمهح : قَالَ . َما ِعْنِدي َماٌل فَأَْقِضَي َعْنكَ 

ْعُت َأِب وَ  َلَْ أَْنَس،: َرسحوِل اَّللِه أََنِسيَت اْعِتَكاَفَك؟ فـََقاَل لَهح  ُِ ( عليه السَلم)َلِكِنِّ َسَِ ُُيَدِّ
َمْن َسَعى ِف َحاَجِة َأِخيِه اْلُمْسِلِم، : أَنَُّه قَالَ ( صّلى للا عليه وآله)ي َرُسوِل اَّللَِّ َعْن َجدِّ 

 َ َا َعَبَد اَّللَّ َله انَ َهارَُه، قَائِمً  اِتْسَعَة آاَلِف َسَنة ، َصائِمً  -َجلَّ وَ  َعزَّ -َفَكأمنَّ  .1«لَي ْ
 

 الناس وخدمة (هس سرّ قدّ ) اخلميِنّ  اإلمام
 فضاًل  أبًدا لنفسك رَ تَـ  ال» :أمحد السّيد ولده إىل رسالةٍ  يف (هس سرّ قدّ ) اخلميينّ  ماماإل قال
 .وعال جلّ  هللا وسيلةَ  كوّنم بفضل حق ا علينا ميّنون الذين فهم ختدمهم، حني هللا خلق على

 الشيطان حبائل من حيلةٌ  بذاته فهذا اخلدمة، طريق عن واحملبوبّية الشهرة لكسب تسعَ  ال
 وال ،لك ال هلم، نفًعا أكثر هو ما هللا عباد خدمة يف واخرت .شباكه يف يوقعناي الذ

                                                           
 .114ص، 2الشيخ الصدوق، من ال حيضره الفقيه، مصدر سابق، ج 1
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 .«وعال جلّ  هلل املقّدسة احلضرة يف الصدق عالمة االختيار فهذا ألصدقائك،
عليه ) الرضا اإلمام زيرة يف كان أنّه (هح رُّ سِ  سَ دِّ قح ) اخلميينّ  اإلمام حياة يف ورد مّر، امَ لِ  تطبيًقاو 

 يسكنونه كانواالذي   املنزل إىل (هح رُّ سِ  سَ دِّ قح ) اإلمام سبقهم املؤمنني، من جمموعة مع (السالم
 الشهاي، هلم جّهز قد اخلميينّ  اإلمام أنّ  واؤ تفاج ،املؤمنون أولئك رجع وحينما مشهد، يف

 إىل وجئتَ  ،(عليه السالم) الرضا اإلمام زيرةَ  تركتَ  :همأحدح  له فقال هلم، بتقدميه واستقبلهم
 خدمة من أفضل الزيرة يف البقاء إنّ  :يقول َمنْ  :جييب ابإلمام فإذا !الشهاي؟ لتجّهز هنا

 ؟املؤمنني
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 ةعشر  ةاحلادي املوعظة

 ةُ يَّ عِ امَ تِ جْ االِ  ةُ ينَ نِ أْ مَ الطَّ 
 

 هدف املوعظة
 .إيضاح مفهوم الطمأنينة االجتماعّية إسالمي ا مبختلف أصعدهتا

 
 حماور املوعظة

 الطمأنينة االجتماعّيةمفهوم . 1
 الطمأنينة االجتماعّية يف اإلسالم. 2
 

 تصدير املوعظة
ُهم ِبَّللِّ ﴿  َوِإْذ قَاَل ِإبْ َراِهيُم َربِّ اْجَعْل َهَذا بَ َلًدا آِمًنا َواْرُزْق َأْهَلُه ِمَن الثََّمَراِت َمْن آَمَن ِمن ْ

 .1﴾َواْليَ ْوِم اآلِخرِ 

                                                           
 .127سورة البقرة، اآلية  1



68 
 

 متهيد
 من كثريٍ  يف تصلاليت و  احلاّدة، ةجتماعيّ اال ضطراابتاال بعض من نشهده ما ظلّ  يف

 واستخدام األعراض، وهتك القتل، كمباشرة االعتداء، من مةمتقدّ  مراحل إىل األحيان
 هذه ملثل ّيةاألصل املناشئ على الضوء تسليط إىل احلاجة تسُّ  ...السالح وشهر العنف،
 الطمأنينة غياب رأسها على يقع اوين،العن من طويلة قائمة تعمّ اليت و  املخيفة، احلاالت

  .ةجتماعيّ اال
 وما وحضوره؟ غيابه يف تساهماليت  األمور هي وما ؟ةجتماعيّ اال الطمأنينة مفهوم هو فما

 اجملال؟ هذا يف اإلسالم يقّدمهالذي 
 

 ةجتماعيّ اال الطمأنينة مفهوم
 ؛اجملتمع أفراد هبا يشعراليت  رواالستقرا األمن حالةح  اأبّنّ  ةجتماعيّ اال الطمأنينة تعريف ميكن
 اتمكانيّ واإل اتاالسرتاتيجيّ  مجيع تفعيل يف ةجتماعيّ اال التنمية ساتمؤسّ  مسامهة نتيجة

 ومستقبله، حاضره على اخلوف وعدم ابألمن الشعور للفرد قحتقّ اليت  واملمارسات واألساليب
 وحيفظ ،وحقوقه بوجوده افاالعرت  له حيّقق ما وكلّ  وعرضه، وماله تهوهويّ  ودينه نفسه وعلى
كلُّ فرٍد،  فيشعر ،ّيةاإلجياب ةجتماعيّ اال املشاركة له ويتيح ،ّيةاإلنسان وكرامته ةجتماعيّ اال همكانتَ 
 واهلدوء والوائم االنسجام من حالة وتسود ،ةجتماعيّ اال احلالة جتاه ابلرضا ،ذلك أثر على

 .واإلبداع واإلنتاج ارواالزده التنمية عجلة وتنطلق ،جتماعيّ اال والتكافل
، فَ َقْد متَّْت َعَلْيِه » :(وآله عليه هللا صلى) هللا رسول قال ٌِ َمْن َأْصَبَح َوَأْمَسى َوِعْنَدُه َثََل

نْ َيا َمْن َأْصَبَح َوَأْمَسى ُمَعاًًف ِف بََدنِِه، آِمًنا ِف َسْربِِه، ِعْنَدُه قُوُت يَ ْوِمِه، فَِإْن  : النِّْعَمُة ِف الدُّ
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ْسََلمُ كَ   .1«اَنْت ِعْنَدُه الرَّابَِعُة، فَ َقْد متَّْت َعَلْيِه النِّْعَمُة ِف الدُّنْ َيا َواآْلِخَرِة، َوُهَو اإْلِ
 

 اإلسَلم ِف ةجتماعيّ اال الطمأنينة
 املساحة تلك وتعاليمه أبحكامه غّطى ،ّيةنساناإل احلياة جوانب لكلّ  تهبشموليّ  سالماإل إنّ 

 :األصعدة خمتلف على االطمئنان، فيه يسود أن أجل من معاجملت حيتاجهااليت 
 والتكوين اخللق صعيد على. 2

 واحلماية الدفاع ووسائل واألمن الراحة أسباب كلّ  له ووفّر اإلنسان، خلدمة الكونَ  هللا سّخر
 هاوتوظيف ،حتميهاليت  والوسائل القوانني اكتشاف يف هوفكرَ  هإرادتَ  ليحعمِ  أن لإلنسان وترك فيه،
 ِف  ِإنَّ  ِمْنهُ  مجَِيًعا اأْلَْرضِ  ِف  َوَما السََّماَواتِ  ِف  َما َلُكمْ  َوَسخَّرَ ﴿ :-تعاىل- قال .صاحله يف

 .2﴾يَ تَ َفكَُّرونَ  لَِقْوم   آَلَََيت   َذِلكَ 
 

 النفسيّ  الصعيد على. 1
 القلق مصدر هي اليتو  احملدودة، الفانية يّةالدنيو  ابألمور قالتعلُّ  لنبذ الناسَ  سالمح اإل هَ وجه 

 السامية تاملعنويّ  وبعالَ  الالمتناهي، املطلق قابخلالِ  قابلتعلُّ  ذلك عن هممَ وعصَ  واالضطراب،
 اآلية تقّرر كما ،آاته مبا يفرح وال ،فاتهما  على أيسف فال املاّدة، أسر من اإلنسان رحترِّ اليت 

 اإلمام عرّب  حيث ،3﴾َآَتُكمْ  مبَا تَ ْفَرُحوا َواَل  فَاَتُكمْ  َما َعَلى تََْسْوا اَل  ِلَكيْ ﴿ :الكرمية

                                                           
 .147، ص7جالشيخ الكلييّن، الكايف، مصدر سابق،  1
 .13سورة اجلاثية، اآلية  2
 .23سورة احلديد، اآلية  3
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 سرّ  عن سالماإل وكشف .1اآلية هذه يف رٌ صَ خمتَ  هكله  الزهد أنّ  (عليه السالم) السّجاد
 أمهّّية إىل لفتو  ،2﴾اْلُقُلوبُ  َتْطَمِئنُّ  اَّللَِّ  بِذِْكرِ  َأاَل ﴿ :-تعاىل- قوله يف وهو ،القلب اطمئنان

 َآََيتِهِ  َوِمنْ ﴿ :وجلّ  عزّ  فقال ني،الزوجَ  لدى واالطمئنان السكينة قخل يف يّةاألسر  سةاملؤسّ 
َها لَِتْسُكُنوا َأْزَواًجا أَنْ ُفِسُكمْ  ِمنْ  َلُكمْ  َخَلقَ  َأنْ  َنُكمْ  َوَجَعلَ  ِإلَي ْ   .3﴾َوَرْْحَةً  َمَودَّةً  بَ ي ْ

 نريان جوأتجي ّيةاإلنسان النفس توتري يف مسهِ يح  أن شأنه من ما كلّ  عن اإلسالم وّنى
 املفاسد من وغريها والكرب، والريء، والغيبة، واحلسد، والغضب، كالشرك، فيها االضطراب

 لسان على ورد ما نالحظ ،هنا من .اخلفيّ  الشرك من غالبًا تنشأاليت  ،ّيةوالنفس ّيةاألخالق
 َُتَافُونَ  َواَل  ُتمْ َأْشرَكْ  َما َأَخافُ  وََكْيفَ ﴿ :املشركني مع نقاشه يف (عليه السالم) إبراهيم النبّ 
ُتمْ  ِإنْ  ِبأْلَْمنِ  َأَحقُّ  اْلَفرِيَقنْيِ  فََأيُّ  ُسْلطَانً  َعلَْيُكمْ  بِهِ  يُ نَ زِّلْ  َلَْ  َما ِبَّللَِّ  َأْشرَْكُتمْ  أَنَُّكمْ   ُكن ْ

 .4﴾ُمْهَتُدونَ  َوُهمْ  نُ اأْلَمْ  هَلُمُ  أُولَِئكَ  ِبظُْلم   ِإميَانَ ُهمْ  يَ ْلِبُسوا َوَلَْ  َآَمُنوا الَِّذينَ  * تَ ْعَلُمونَ 
 إىل تؤّدياليت  ،ّيةالنفس والتوتّرات االضطراابت منشأ هو واخلفّي، منه اجلليّ  ،فالشرك

 .ةاجتماعيّ  اضطراابت
 املعيشيّ  الصعيد على. 2

 غريها إىل ...واألوقاف والصدقات والزكاة اخلمس :مثل سالم،اإل أحكام من مجلةٍ  يف ويتمّثل
 ،جتماعيّ اال التكافل مبدأ وفق ،للمسلمني يّةواالقتصاد ّيةاملال الشؤون متنظّ اليت  األحكام من
 مْ هِ ادِّ وَ ت َ  ِف  نيَ نِ مِ ؤْ املُ  لُ ثَ مَ » :املعروفة مقولته يف (صّلى هللا عليه وآله) هللا رسول له سسه أَ  ذيال

                                                           
 .127، ص2الشيخ الكلييّن، الكايف، مصدر سابق، ج: راجع 1
 .27سورة الرعد، اآلية  2
 .21سورة الروم، اآلية  3
 .72 – 71سورة األنعام، اآليتان  4
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 رِ هَ لسَّ بِ  دِ سَ اْلَ  رُ ائِ سَ  هُ لَ  ىاعَ دَ تَ  ،وٌ ضْ عُ  هُ نْ مِ  ىكَ تَ شْ اِ  اذَ إِ  دِ سَ اْلَ  لُ ثَ مَ  ،مْ هِ فِ اطُ عَ ت َ وَ  مْ هِ اْحُِ رَ ت َ وَ 
 .1«ىمَّ احلُ وَ 

 .2«يهِ خِ أَ  نِ وْ عَ  ِف  نُ مِ ؤْ املُ  انَ كَ  امَ  نِ مِ ؤْ املُ  نِ وْ عَ  ِف  للاُ وَ » :(السالم عليه) الصادق اإلمام عن
 (احلماية) اخلاصّ  بملعىن األمِنّ  الصعيد على. 4
 واألموال الدماء موضوعات يف دوالتشدُّ  ياطاالحت فيه يَ وعِ رح  اإلسالم أحكام أنّ  املعروف من

 على تعَ نـه شَ  كما ،شيء على ةسالميّ اإل املصادر يف الواردة النصوصح  عنِّ شَ تح  ول واألعراض،
 أبشدّ  هاكَ منتهِ  اإلسالم وأخذ ابملسلمني، تتعّلقاليت  ّيةاألمن الدوائر هذه إحدى يهتك نمَ 

 :(صّلى هللا عليه وآله) هللا رسول عن بل ...رابةواحل والزان السرقة كحدّ  واحلدود، العقوابت
 .3«ِظلُّه ِإالَّ  ِظلَّ  اَل  يَ ْومَ  -عّز وجلّ - اَّللَّ  َأَخافَه ،هِبَا لُِيِخيَفه نَْظَرةً  ُمْؤِمن   ِإىَل  نَظَرَ  َمنْ »
 جتماعيّ اال السياسيّ  الصعيد على. 2

 يضمن أن شأنه من ما كلّ  فعل ضرورة على ،وتوجيهاته تعاليمه مجيع يف ،اإلسالم يؤّكد
 تدرجيي ا هأفرادح  يفقد ،ةجتماعيّ اال العدالة يفقدالذي  اجملتمع ألنّ  ؛ةجتماعيّ اال العدالة حتقيق

 هلم يوفّر وال عليهم، دٍ عتَ ومح  ظالٌ  نظرهم يف هألنّ  ؛به واالعتزاز واالفتخار له ابالنتماء شعورهم
 شعورهم اجملتمع أفراد افتقد ما وإذا .الفرص تكافؤ مبدأ هلم يكفل وال الكرمي، العيش سبل

 .شيئًا هلم يعين ال هألنّ  ؛ماأليّ  من يوم يف وتدمريه خيانته عن يتوانوا لن مفإّنّ  له، ابالنتماء
 ،ابملذهب وال ،ابلطائفة وال ،ابلعرق خيتصّ  ال للتفاضل، خمتلًفا امبدً  اإلسالم يطرح ،ولذلك

                                                           
، دار (صحيح مسلم)مسلم النيسابورّي، أبو احلسني مسلم بن احلّجاج بن مسلم القشريّي، اجلامع الصحيح  1

 .24، ص7ط، ج.ت، ال.بريوت، ال -الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، لبنان 
 .244، ص2الشيخ الكلييّن، الكايف، مصدر سابق، ج 2
 .377، ص2جاملصدر نفسه،  3
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أَي َُّها » :الوداع خطبة يف (صّلى هللا عليه وآله) هللا لرسو  فيقول ...ابملال وال ،ّيةابجلنس وال
،. ِإنَّ َأَبُكْم َواِحدٌ وَ  النَّاُس، ِإنَّ رَبُِّكْم َواِحٌد، اَل لَِعَجِميّ  وَ  َأاَل اَل َفْضَل لَِعَرِبّ  َعَلى َعَجِميّ 

، ُ اَل أِلَْسَوَد َعَلى أَ وَ  اَل أِلَْْحََر َعَلى َأْسَوَد،وَ  َعَلى َعَرِبّ  : -تَ َعاىَل -ْْحََر، ِإالَّ ِبلت َّْقَوى قَاَل اَّللَّ
 فإذا .منه واخلوف هللا رقابة استشعار هي والتقوى .2«1﴾ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اَّللَِّ أَْتقاُكمْ ﴿

 إلرسال غايةً  والعدلح  القسطح  لَ جحعِ  بل .الظلم دائرة يف يقع لن هفإنّ  ،ابلتقوى اجملتمعح  التزم
 َمَعُهمُ  َوأَنْ َزلَْنا ِبْلبَ يَِّناتِ  ُرُسلَنَا َأْرَسْلنَا لََقدْ ﴿ :-تعاىل- فقال ،يّةالسماو  الشرائع الوإنز  األنبياء

 .3﴾ِبْلِقْسطِ  النَّاسُ  لِيَ ُقومَ  َواْلِميَزانَ  اْلِكَتابَ 

                                                           
 .13ت، اآلية سورة احلجرا 1
 .3721، ص4، ج1ت، ط.م، ال.الشيخ حمّمد الريشهرّي، ميزان احلكمة، حتقيق ونشر دار احلديث، ال 2
 .27سورة احلديد، اآلية  3
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 ةعشر  ةالثاني املوعظة

 اريثَ اإلِ 
 

 هدف املوعظة
 . صاديقه وآدابهتشجيع الناس على اإليثار والعطاء من خالل بيان م

 
 حماور املوعظة

 تعريف اإليثار. 1
 من مصاديق اإليثار. 2
 آداب اإليثار. 3
 

 تصدير املوعظة
﴿َويُ ْؤثُِروَن َعَلى أَنُفِسِهْم َوَلْو َكاَن هِبِْم َخَصاَصٌة َوَمن يُوَق ُشحَّ نَ ْفِسِه فَأُْولَِئَك ُهُم 

 .1اْلُمْفِلُحوَن﴾

                                                           
 .1سورة احلشر، اآلية  1
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 متهيد
ة، وهو مرتبة راقية من مراتب البذل، ومنزلة عظيمة من سالميّ ق اإلاإليثار من حماسن األخال

حيث وصفته الروايت  ،ّيةأبرز الفضائل والقيم اإلنسان ّد اإليثار أحدَ عَ ويـح . منازل العطاء
، 2«انِ سَ حْ اإلِ  فُ رَ شْ أَ  ارُ يثَ اإلِ »، و1«مِ ارِ كَ ى املَ لَ عْ أَ  ارُ يثَ اإلِ »: أبوصاف كرمية من قبيل

 بِ اتِ رَ ى مَ لَ عْ أَ »، و4«ة  ادَ يَ سِ  لُّ جَ أَ وَ  ة  ادَ بَ عِ  لُ ضَ فْ أَ  ارُ يثَ إلِ ا»، و3«انُ ميَ ى اإلِ لَ عْ أَ  ارُ يثَ اإلِ »و
 .5«ارُ يثَ اإلِ  مِ رَ الكَ 
 

 تعريف اإليثار
فاإليثار مصدر . مبعىن التقدمي واالختيار واالختصاص ،ار إيثارً ؤثِ يح  ن آثرَ اإليثار مِ  :اإليثار لغةً 
 .6الشيء مبعىن تقدمي« أثر»من اجلذر 

يف النفع له والدفع عنه، وهو النهاية يف  ،ه على نفسهاإليثار أن يقّدم غريَ  :ااإليثار اصطَلحً 
 .7ةاألخوّ 

                                                           
 .11صالليثّي الواسطّي، عيون احلكم واملواعظ، مصدر سابق،  1
 .33املصدر نفسه، ص 2
 .71املصدر نفسه، ص 3
 .21نفسه، صاملصدر  4
 .117املصدر نفسه، ص 5
ابن فارس، أمحد بن فارس بن زكرّي، معجم مقاييس اللغة، حتقيق عبد السالم حمّمد هارون، مكتبة اإلعالم  6

 .73، ص1، ج1ه، ط 1444قّم،  -اإلسالمّي، إيران 
 -م 1173بريوت،  -الشريف اجلرجاينّ، علّي بن حمّمد بن علّي، التعريفات، دار الكتب العلمية، لبنان  7

 .44ص،1ه، ط1443
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ل عمَ ين، إذ يحستَ ني متضاده مبعنيَ  ،ةسالميّ جاء استعمال لفظ اإليثار ومشتّقاته يف النصوص اإل
-وأمساها، كما يف قوله  ّيةلقيم األخالقّد بدوره من أعظم اعَ يـح الذي  ،مبعىن التقدمي اإلجيابّ  اترةً 

كما يستعمل مبعىن التقدمي . 1﴿َويُ ْؤثُِروَن َعَلى أَنُفِسِهْم َوَلْو َكاَن هِبِْم َخَصاَصٌة﴾: -تعاىل
نْ َيا : -تعاىل-كما يقول ،  السلبّ  ٌر َوأَبْ َقى﴾* ﴿َبْل تُ ْؤثُِروَن احْلََياَة الدُّ  .2َواآْلِخَرُة َخي ْ

 ؛نّه ليس مطلق التقدمي هو ما حيّقق اإليثار املطلوب يف اآليت والروايتم أفهَ يح  ،ومن هنا
. ، بل ال بّد من أن يكون تقدمي الشيء بّقهّيةذا قيمة أخالق دّ عَ ألّن التقدمي يف غري حمّله ال يـح 

ميُ دِ اِر تَ قْ اإِليثَ  لُ صْ أَ »: قال (عليه السالم) كما ورد يف مصباح الشريعة عن اإلمام الصادق
ولكن بشرط أن يكون  ،ر أو الغري على النفسفأصل اإليثار هو تقدمي اآلخَ . 3«ِء ِبَقِّهِ شَّيْ ال

 .وإاّل يصبح من اإليثار السلبّ  ،ال الباطل ،هذا التقدمي يف طريق احلقّ 
 

 من مصاديق اإليثار
 اإليثار ِف املال. 2

َد َمَواِقيِت الصَََّلِة َكْيَف حُمَاَفظَتُ ُهْم اْمَتِحُنوا ِشيَعتَ َنا ِعنْ »: (عليه السالم)عن اإلمام الصادق 
َها، َوِإىَل َأْسَرارَِن َكْيَف ِحْفظُُهْم هَلَا َعْن َعُدوَِّن، َوِإىَل أَْمَواهِلِْم َكْيَف ُمَواَساتُ ُهْم إِلِْخوَ  اِِنِْم َعَلي ْ

 .4«ِفيَها

                                                           
 .1سورة احلشر، اآلية  1
 .15 – 17سورة األعلى، اآليتان  2
 .145، ص77جالعاّلمة اجمللسّي، بار األنوار، مصدر سابق،  3
قّم،  -إلحياء الرتاث، إيران ( عليهم السالم)احلمريّي القّمّي، قرب اإلسناد، حتقيق ونشر مؤّسسة آل البيت  4

 .57ص ،1ه، ط1413
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هل  ؛خواّنم احملتاجنيإتعامل الشيعة مع  كيفّيةة الثالثة يف االمتحان تعين  إّن هذه املادّ 
يشاركوّنم ويقامسوّنم أمواهلم؟ هل يفتحون قلوهبم وأيديهم للمحتاجني؟ إّن هذا ما أراده 

 . اإلمام ابملواساة يف املال
 اإليثار ِف النفس. 1

. 1اِد﴾﴿َوِمَن النَّاِس َمن َيْشِري نَ ْفَسُه ابِْتغَاء َمْرَضاِت اَّللِّ َواَّلّلُ َرُؤوٌف ِبْلِعبَ : -تعاىل-قال 
ال  ،-تعاىل- ال يريد إاّل ما أراده هللا ،تعرض هذه اآلية صورة رجٍل ابع نفسه هلل سبحانه

ويف الروايت . -تعاىل-وال ابتغاء له إاّل مرضاة هللا  ،وال اعتزاز له إاّل بربّه ،هوى له يف نفسه
 (صّلى هللا عليه وآله) يف شأن مبيته يف فراش النبّ  ،(عليه السالم)ا نزلت يف أمري املؤمنني أّنّ 

ٍب ِبمثه، معجَ  مقابل صورة أخرى عرضتها آية سابقة عليها لرجٍل معتزٍّ وذلك  .2ليلة اهلجرة
﴿َوِمَن النَّاِس َمن يُ ْعِجُبَك قَ ْولُُه ِف احْلََياِة الدُّنْ َيا : ٍر للنفاقضمِ ٍر ابإلصالح، مح بنفسه، متظاهِ 

َوِإَذا تَ َوىلَّ َسَعى ِف اأْلَْرِض لِيُ ْفِسَد ِفيَها * َوُهَو أََلدُّ اخلَِْصاِم  َويُْشِهُد اَّلّلَ َعَلى َما ِف قَ ْلِبهِ 
َِ َوالنَّْسَل َواَّللَُّ اَل ُيُِبُّ اْلَفَساَد  َوِإَذا ِقيَل لَُه اتَِّق اَّللََّ َأَخَذْتُه اْلِعزَُّة ِبإْلِثِْ * َويُ ْهِلَك احْلَْر

م يف إصالح سهِ اإليثار يح  ر من املقابلة كيف أنّ ظهَ ويَ . 3ِمَهاُد﴾َفَحْسُبُه َجَهنَُّم َولَبِْئَس الْ 
م يف سهِ االستئثار والطمع يح  وينبع من تقدمي رضا هللا على رضا النفس، وكيف أنّ  ،اجملتمع

  .ة اهلوى وحّب النفسنبع من عزّ إفساد اجملتمع، ويَ 
 اإليثار ِف الدعاء. 2
عليه )عن اإلمام احلسن  يَ وِ يف املقام، ما رح  (معليهم السال)ا ورد من أدب أهل البيت وممّ 

                                                           
 .245سورة البقرة، اآلية  1
 .141، ص1العيّاشّي، تفسري العيّاشّي، مصدر سابق، ج: راجع 2
 .247 – 244سورة البقرة، اآليت  3
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َلَة مُجَُعِتَها، فَ َلْم ( عليها السَلم)رَأَْيُت أُمِّي فَاِطَمَة »: من قوله (السالم قَاَمْت ِف حِمَْراهِبَا لَي ْ
ْعتُ َها َتْدُعو لِْلُمْؤِمنِ  نَي َواْلُمْؤِمَناِت، تَ َزْل رَاِكَعًة َساِجَدًة، َحَّتَّ اتََّضَح َعُموُد الصُّْبِح، َوَسَِ

يِهْم َوتُْكِثُر الدَُّعاَء هَلُْم، َواَل تَْدُعو لِنَ ْفِسَها ِبَشيْ  ََي أُمَّاْه، َلَ اَل َتْدِعنَي : ء ، فَ ُقْلُت هَلَا َوُتَسمِّ
 .1«ََي بُ َِنَّ، اْْلَاَر ثَّ الدَّارَ : لِنَ ْفِسِك َكَما تَْدِعنَي لَِغْيِِك؟ فَ َقاَلتْ 

 
 آداب اإليثار
 :يؤجر عليه اإلنسان، منهاالذي  ال بّد من مراعاهتا لتحقيق نصاب اإليثارلإليثار آداٌب 

 اإلخَلص. 2
غري إهلّي، يكون يف الواقع   لكن بدافعٍ  ،هو باجة إليه اآخر شيئً  إنساانً  فلو وهب اإلنسانح 

نفسّي، م ذلك الشيء إىل نفسه، إذ هو يف حقيقة األمر قد استجاب إىل دافعه الده كمن قَ 
 ت به إىل هذه املمارسة، وهي احلافز الكامن وراءه، وليس رضا هللا عزّ دفعَ اليت تحه هي وأاننيّـ 
 .وجلّ 

 تقدمي األقربء. 1
: -تعاىل-عاّم، كما قال   األرحام واألقرابء بشكلٍ وِل أح  تقدميح  ،من اآلداب االحخرى لإليثار

 . 2ض  ِف ِكَتاِب اَّللَِّ ِمَن اْلُمْؤِمِننَي َواْلُمَهاِجرِيَن﴾﴿َوأُْولُو اأْلَْرَحاِم بَ ْعُضُهْم َأْوىَل بِبَ عْ 
 تقدمي أهل اإلميان. 2

اِف، صَ اِس ِبإِلنْ سائَِر النَّ  عاِملْ » :(عليه السالم) وهو ما ميكن فهمه من قول اإلمام عليّ 

                                                           
 .172، ص1الشيخ الصدوق، علل الشرائع، مصدر سابق، ج 1
 .7سورة األحزاب، اآلية  2
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 1.«ارِ يثَ نَي ِبإْلِ ُمؤِمنِ اِمِل الْ عَ وَ 
 جتقدمي األحوَ . 4

 ّيةلآلخرين على حساب التضحية ابالحتياجات األساس يّةالثانو إّن أتمني االحتياجات 
عليه )جاء عن اإلمام علّي  ،من هنا. ميَ داد القِ وال يندرج يف عِ  ،اّد حق  عَ ال يـح  ،ؤثِر نفسهللمح 

 2.«كَ ِه ِمنْ َوُج إلَيْ حْ ا ُهَو أَ ِه مبَِ تَأثِر َعَليْ ال َتسْ »: (السالم
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