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المقّدمة

﷽

َتَْعُل 
َ
رِْض َخلِيَفًة قَالُواْ أ

َ
﴿ِإَوذْ قَاَل َربَُّك لِلَْمالئَِكةِ إِّنِ َجاِعٌل ِف األ

ُس لََك  فِيَها َمن ُيْفِسُد فِيَها َويَْسفُِك ادّلَِماَء َوَنُْن نَُسّبُِح ِبَْمِدَك َوُنَقّدِ
ْعلَُم َما اَل َتْعلَُموَن﴾)1).

َ
قَاَل إِّنِ أ

تُنبئ اآلية عن غرض إنزال اإلنسان إىل الدنيا وحقيقة جعل 

الخالفة يف األرض، وما هو آثارها وخواّصها.

القوى  من  مركّب  ماّدّي  أنّه  مبا  األريّض،  املوجود  إّن  وحيث 

الغضبيّة والشهويّة، والدار دار التزاحم، محدودة الجهات، وافرة 

املزاحامت، مركّباتها يف معرض االنحالل، وانتظاماتها وإصالحاتها 

يف مظّنة الفساد ومصّب البطالن، ال تتّم الحياة فيها إاّل بالحياة 

إاّل باالجتامع والتعاون، فال تخلو  البقاء فيها  النوعيّة، وال يكمل 

الخالفة  أّن  املالئكة من هناك  ففِهم  الدماء،  الفساد وسفك  من 

املرادة ال تقع يف األرض إاّل بكرثٍة من األفراد ونظاٍم اجتامعّي بينهم 

يفيض باآلخرة إىل الفساد وسفك الدماء.

والخالفة، وهي قيام يشء مقام آخر، ال تتّم إاّل بكون الخليفة 

)1)  سورة البقرة، اآلية30.
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وأحكامه  وآثاره  الوجوديّة  للمستخلِف يف جميع شؤونه  حاكياً 

ى  والله -سبحانه- يف وجوده مسمًّ وتدابريه مبا هو مستخلِف. 

باألسامء الحسنى، متّصف بالصفات العليا، من أوصاف الجامل 

س يف فعله عن الرّش  والجالل، منزَّه يف نفسه عن النقص، ومقدَّ

والفساد جلّت عظمته! والخليفة األريّض مبا هو كذلك ال يليق 

باالستخالف، وال يحيك بوجوده املشوب بكّل نقص وشني الوجوَد 

فأين  األعدام،  وكّل  النقائص  جميع  عن  املنزَّه  س  املقدَّ اإللهيَّ 

الرتاب ورّب األرباب؟!

واملكانة  العظيمة،  املنزلة  بهذه  الئقاً  اإلنسان  يكون  وليك 

أصيالً،  إميانيّاً  بناًء  ومجتمعه  نفسه  بناء  من  له  بّد  ال  الرفيعة، 

فاإلنسان املؤمن واملجتمع اإلميايّن هو الالئق بالوصول إىل هذا 

الكامل.

 وهذا الكتاب مجموعة من املواعظ يف بناء اإلنسان القويم 

الخالفة  مقام  إىل  الوصول  أجواء  يوفّر  الذي  املؤمن  واملجتمع 

ومواهبها،  صفاتها  وأهّم  اإلنسانيّة  الشخصيّة  بناء  من  اإللهيّة، 

والواجبات  الحقوق  وأهّم  اإلسالمّي  املجتمع  نظام  وتوضيح 

املشتمل عليها.

والحمد لله ربِّ العاملني
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الموعظة األولى

بناء الشخصّية اإلنسانّية

ـ ماهّية الشخصّية اإلنسانّية

رة في بناء الشخصّية
ِّ
ـ العوامل المؤث

ـ عناصر بناء الشخصّية

ـ أسس التربية السليمة

المحاور الرئيسّية

المحور األّول 
الشخصّية القويمة
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هدف الموعظة

رة في بناء الشخصّية وكيفّية االستفادة 
ِّ
التعّرف إلى العناصر المؤث

منها عملّيًا في التربية.

تصدير الموعظة

عن رسول اللهPأنّه قال: »إنّكم ال تَْقدرون عىل أْن 

تَسعوا الناس بأموالكم؛ فسعوهم بأخالقكم«)1).

)1) الصدوق، الشيخ محّمد بن عيّل بن بابويه، من ال يحرضه الفقيه، تصحيح وتعليق عيل 
أكرب الغفاري، مؤّسسة النرش اإلسالمّي التابعة لجامعة املدرِّسني بقم املرشَّفة، إيران - 

قم، 1414هـ، ط2، ج4، ص394.
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تمهيد

إّن الشخصيّة هي مجموع الصفات واألخالق النفسيّة 

لوناً  يعطيه  ماّم  إنسان،  بكّل  الخاّص  الفكرّي  واالتّجاه 

الفرد  فشخصيّة  الناس،  من  غريه  عن  به  يتاميز  مميّزاً، 

نحو  هة  املوجَّ الذاتيّة  النزاعات  ملجموعة  متفاعلة  وحدة 

وتفاعل  وترصّفات  أفعال  عنها  وتصدر  معيّنة،  أهداف 

بنزعات  مزّودة  والشخصيّة  فيه.  توجد  الذي  املحيط  يف 

وطاقات وراثيّة مستعّدة للتعديل والتبّدل إذا ما توفّر لها 

من العوامل املحيطة ما يساعدها عىل التبدل، فإْن صلحت 

صالحة  تكن  مل  وإن  صالحاً،  الفرد  كان  العوامل،  هذه 

وسليمة، فستؤثّر سلباً عىل الشخصيّة.

أّواًل: العوامل المؤّثرة في بناء الشخصّية

إّن أهّميّة البحث حول العنارص املؤثِّرة يف الشخصيّة ترتبط 

بوظيفة اإلنسان يف الحياة، واملسؤوليّة التي ينبغي أن يؤّديَها.

أهّم العوامل املؤثّرة يف بناء الشخصيّات وتكوينها ثالثة، 

هي: الوراثة، البيئة والرتبية والتعليم.
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أ ـ الوراثة

الشخصيّة  معامل  بعض  أّن  عىل  الوراثة  قوانني  تدّل 

وطبائعها وميولها يرثها اإلنسان من آبائه.

أصله يف  ملشابهة  الفرع  يف  طبيعّي  ميل  فالوراثة هي 

تكوينه الجساميّن، وتشمل الكائنات الحيّة كلّها )اإلنسان، 

النباتات، الحيوانات).

نظرة اإلسالم إىل الوراثة

إىل  إشارة واضحة  النصوص  لقد جاء يف مجموعة من 

قضيّة الوراثة:

الصالح،  الحجز  يف  »تزوجوا  قال:  النبّيP أنّه  فعن 

فإن العرق دّساس«)1)، وقال أيضاً: »اختاروا لنطفكم؛ فإّن 

الخاَل أحُد الضجيعن«)2).

الطربيّس، الشيخ ريّض الدين أيب نرص الحسن بن الفضل، مكارم األخالق، منشورات   (1(
الرشيف الريّض، إيران - قم، 1392ه - 1972م، ط6، ص197.

أكرب  وتصحيح عيل  تحقيق  الكايف،  إسحاق،  بن  يعقوب  بن  محّمد  الشيخ  الكلينّي،   (2(
الغفاري، دار الكتب اإلسالمّية، إيران - طهران، 1363ش، ط5، ج5، ص332.
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النبّيP عن تزويج شارب الخمر، والتزوج  وقد نهى 

من املرأة الحمقاء واملجنونة.

يُزوَّج  ال  الخمر  »شارب  قال:  اللهP أنّه  رسول  فعن 

إذا خطب«)1).

وتزويج  »إيّاكم  قال:  املؤمنني Q أنّه  أمري  وعن 

الحمقاء؛ فإّن صحبتها بالء، وولدها ضياع«)2).

ب ـ البيئة

وثقافاته  وقيمه  بتقاليده  االجتامعّي،  املحيط  وهي 

وعاداته ومفاهيمه، مثل:

البيئة العائليّة، املدرسيّة، الجهاديّة، السياسيّة، الرتبويّة...

فالحياة االجتامعيّة حياة تأثري وتأثّر، وكّل إنسان يتأثّر 

مبن حوله ويؤثّر فيهم.

قال -تعاىل-، يف ذّم التأثّر بالبيئة الفاسدة: ﴿ِإَوَذا قِيَل لَُهُم 

الشيخ الكليني، الكايف، ج5، ص348.  (1(

املصدر نفسه، ص354.  (2(
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َولَۡو َكَن 
َ
أ َءابَآَءنَاۚٓ  ۡلَفۡيَنا َعلَۡيهِ 

َ
أ َمآ  نَتَّبُِع  بَۡل  قَالُواْ   ُ نَزَل ٱللَّ

َ
أ َمآ  ٱتَّبُِعواْ 

ا َواَلَيۡهَتُدوَن﴾)1). َءابَآؤُُهۡم اَل َيۡعقِلُوَن َشۡي ٔٗ
أحد  »ال  الله):  )حفظه  اليزدّي  مصباح  الشيخ  يقول 

ونفوذها  االجتامعيّة  البيئة  تأثري  أصل  ينكر  أن  يستطيع 

يف تكوين شخصيّة كّل واحد من أفراد اإلنسان، وأّن هذا 

الساحقة  لألكرثيّة  بالنسبة  وشامل  عميق  والنفوذ  التأثري 

تابع  األحيان  من  كثري  يف  الفرد  أّن  ريب  فال  الناس،  من 

ومحكوم إلرادة املجتمع«)2).

شواهد من الواقع

والغناء  الحفالت  أو  املسجد  الجهاد،  العائلة،  أجواء 

وحفالت اللهو...

وثقافة  أفكار،  من  يحملون  وما  والتالميذ،  األساتذة 

املجتمع، األصدقاء وَمن نخالط...

سورة البقرة، اآلية 170.  (1(

اليزدي، محّمد تقي املصباح، النظرة القرآنّية للمجتمع والتاريخ، ص49.  (2(
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موقف اإلسالم

لقد اهتّم اإلسالم بالبيئة، فحرص عىل إصالحها وسالمتها 

والعقائديّة،  الفكريّة  واالنحرافات  الُخلقيّة  األمراض  من 

وذلك من خالل برنامج متكامل، أهّم ما جاء فيه:

- الحّث عىل مجالسة العلامء، واالبتعاد عن علامء السوء

قال أمري املؤمنني Q: »خري من صاحبت ذوو العلم 

العلامء  جالِس  بنّي،  »يا  البنه:  لقامن  وقال  والحلم«)1)، 

وزاحمهم بركبتيك«)2).

وعن رسول اللهP أنّه قال: »قالت الحواريّون: يا روح 

الله، َمن نجالس؟ قال: من يذكّركم اللَه رؤيُته، ويزيد يف 

علمكم منطُقه، ويرّغبكم يف اآلخرة عملُه«)3).

الليثّي الواسطّي، الشيخ كايف الدين أبو الحسن عيّل بن محّمد، عيون الحكم واملواعظ،   (1(
تحقيق الشيخ حسني الحسينّي البريجندي، دار الحديث، إيران - قم، 1418ه، ط1، 

ص238.

املجليّس، العاّلمة محّمد باقر بن محّمد تقي، بحار األنوار الجامعة لدرر أخبار األمّئة   (2(
األطهار، مؤّسسة الوفاء، لبنان - بريوت، 1403ه - 1983م، ط2، ج1، ص204.

الشيخ الكلينّي، الكايف، مصدر سابق، ج1، ص39.  (3(



16
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- اختيار األصدقاء

اإلمــام  ــده  ول املؤمنني Q مخاطباً  أمــري  يقول 

فإنّه  األحمق؛  ومصادقة  إيّاك  بنّي،  »يا   :Q الحسن

فإنّه  البخيل؛  ومصادقة  وإيّاك  فيرضّك،  ينفعك  أن  يريد 

يقعد عنك أحوج ما تكون إليه، وإيّاك ومصادقة الفاجر؛ 

فإنّه  الكّذاب؛  ومصادقة  ــاك  وإيّ بالتافه،  يبيعك  فإنّه 

كالرساب، يقرّب عليك البعيد ويبّعد عليك القريب«)1).

- اجتناب مجالس املعصية

وهي املجالس واالجتامعات التي تُرتكب فيها املعايص، 

كمجالس اللهو والغناء، والغيبة، ومجالس رشب الخمر...

أهل  »ال تصحبوا  قال:  أنّه   Q الصادق اإلمام  عن 

البدع وال تجالسوهم؛ فتصريوا عند الناس كواحد منهم، 

قال رسول الله P: املرء عىل دين خليله وقرينه«)2).

العاّلمة املجليّس، بحار األنوار، مصدر سابق، ج71، ص199.  (1(

الشيخ الكلينّي، الكايف، مصدر سابق، ج2، ص375.  (2(
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ج ـ التربية

-تعاىل-:  يقول  الرتبية وحّث عليها،  شّجع اإلسالم عىل 

ىَٰها﴾)1). ۡفلََح َمن َزكَّ
َ
﴿ قَۡد أ

1 ـ تحّمل المسؤولّية

أبنائهم  تربية  مسؤوليّة  واملربنّي  اآلباء  اإلسالم  حّمل 

قُٓواْ  َءاَمُنواْ  ِيَن  ٱلَّ َها  يُّ
َ
أ ﴿َيٰٓ -تعاىل-:  قال  اإللهّي،  املنهج  وفق 

ۡهلِيُكۡم نَاٗرا َوقُوُدَها ٱنلَّاُس َوٱۡلَِجاَرةُ َعلَۡيَها َمَلٰٓئَِكٌة 
َ
نُفَسُكۡم َوأ

َ
أ

َمَرُهۡم َوَيۡفَعلُوَن َما يُۡؤَمُروَن﴾)2).
َ
َ َمآ أ ِغاَلٞظ ِشَدادٞ الَّ َيۡعُصوَن ٱللَّ

وعن رسول اللهP أنّه قال: »لنئ يؤدِّب أحدكم ولده، 

ق بنصف صاعٍ كّل يوم«)3). خري له من أن يتصدَّ

سورة الشمس، اآلية 9.  (1(

سورة التحريم، اآلية 6.  (2(

الحّر العاميّل، الشيخ محّمد بن الحسن، تفصيل وسائل الشيعة إىل تحصيل مسائل   (3(
الرشيعة، تحقيق ونرش مؤّسسة آل البيت R، إيران - قم، 1414ه، ط2، ج21، 

ص476.
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2 ـ من أسس التربية اإلسالمّية

- االهتامم برتبية األوالد

الصالة  أوالدكم  »علِّموا  قال:  اللهP أنّه  رسول  فعن 

لسبع، وارضبوهم عليها لتسع«)1)، »إذا وعدمتوهم شيئاً، 

ففوا لهم«)2).

عىل  الولد  »حّق  قال:  املؤمنني Q أنّه  أمري  وعن 

ن أدبه، ويعلّمه القرآن«)3). ن اسمه، ويحسِّ الوالد أن يحسِّ

- االهتامم بعنرصي املحّبة واملوّدة

أكّد  وقد  الرتبويّة،  العمليّة  نجاح  أساس  هي  املحبّة 

Pاإلسالم عليها يف العديد من الروايات، فعن رسول الله

أنّه قال: »أحّبوا الصبيان، وارحموهم«)4).

الليثّي الواسطّي، عيون الحكم واملواعظ، مصدر سابق، ص341.  (1(

الشيخ الكلينّي، الكايف، مصدر سابق، ج6، ص49.  (2(

البالغة )خطب  نهج  املوسوّي،  الحسن  بن  الريّض  محّمد  الحسن  أبو  السّيد  الريّض،   (3(
اإلمام عيّل Q)، تحقيق وتصحيح صبحي الصالح، ال.ن، لبنان - بريوت، 1387ه 

- 1967م، ط1، ص546.

الشيخ الكلينّي، الكايف، مصدر سابق، ج6، ص49.  (4(
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له  الله  كتب  ولده،  قّبل  »من  أيضاPً قوله:  وعنه 

حسنة، ومن فرّحه، فرّحه الله يوم القيامة«)1).

يرحم  الله  »إّن  قال:  أنّه   Q الصادق اإلمام  وعن 

الرجل لشّدة حّبه لولده«)2).

- األخالق الحسنة

تعترب األخالق من أهّم القيم املعنويّة يف الحياة، ومن 

أهّم األسس اإلنسانيّة، وقد أكدَّ اإلسالم عىل أهّميّة األخالق، 

واعتربها من أهّم الفضائل التي يجب أن يتحىّل بها املسلم 

يف حياته، فعن رسول اللهP أنّه قال: »ما من يشء أثقل 

يف ميزان املؤمن يوم القيامة من ُخلُق حسن«)3).

وقال P: »أفاضلكم أحسنكم أخالقاً«)4).

الشيخ الكلينّي، الكايف، مصدر سابق، ج6، ص49.  (1(

املصدر نفسه، ص50.  (2(

العاّلمة املجليّس، بحار األنوار، مصدر سابق، ج68، ص383.  (3(

الشيخ الكلينّي، الكايف، مصدر سابق، ج2، ص102.  (4(
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وقد اعترب رسول اللهP أّن الهدف من بعثته هو إمتام 

بُِعْثت  »إّنا   :P قال املجتمع، حيث  يف  األخالقيّة  القيم 

ألمتَّم مكارم األخالق«)1).

العاّلمة املجليّس، بحار األنوار، مصدر سابق، ج67، ص372.  (1(



المحاور الرئيسّية
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ه في الدين
ّ
- وجوب التفق

ه روح العبادة
ّ
- التفق
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ّ
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هدف الموعظة

 عليه.
ّ

ه في الدين، والحث
ّ
التعّرف إلى مفهوم التفق

تصدير الموعظة

»تفّقهوا  قال:  أنّه   Q الكاظم موىس  اإلمام  عن 

العبادة،  ومتام  البصرية،  مفتاح  الفقه  فإّن  الله؛  دين  يف 

الدين  يف  الجليلة  والرتب  الرفيعة  املنازل  إىل  والسبب 

والدنيا... وَمن مل يتفّقه يف دينه مل يرَض الله له عمالً«)1).

العاّلمة املجليّس، بحار األنوار، مصدر سابق، ج78، ص321.  (1(
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تمهيد

أي  والرّش؛  الخري  يفقه  يُقال:  والفطنة،  الفهم  الفقه: 

يفهمه، ففي املصباح املنري: »الفقه فهم اليشء، وكّل علم 

أُويت فالن فقهاً يف  العرب:  بيشء، فهو فقه له«)1)، وتقول 

استعامل  الكريم  القرآن  يف  ورد  وقد  له.  فهامً  أي  الدين؛ 

الفقه مبعنى الفهم، قال الله -تعاىل-: ﴿قَالُواْ َيُٰشَعۡيُب َما َنۡفَقُه 

ۡمِدهِۦ َوَلِٰكن  ا َتُقوُل﴾)2) و﴿ِإَون ّمِن   يَُسّبُِح بَِ َكثرِٗيا ّمِمَّ
﴾)3)؛ أي ال تفهمون تسبيحهم. َتۡفَقُهوَن تَۡسبِيَحُهۡمۚ

ويف لسان العرب: »الِفقه، العلم باليشء والفهم له«)4)، 

باليشء  العلم  )بالكرس)،  »الِفقه  املحيط:  القاموس  ويف 

والفهم له والفطنة، وَغلََب عىل علم الدين لرشفه...«)5).

أحمد بن محّمد املقرّي الفيومّي، املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري للرافعّي، دار   (1(
الفكر للطباعة والنرش والتوزيع، ال.ت، ال.ط، ج2، ص154. 

سورة هود، اآلية 91.  (2(

سورة اإلرساء، اآلية 44.  (3(

أدب  نرش  العرب،  لسان  املرصّي،  اإلفريقّي  مكرم  بن  محّمد  العاّلمة  منظور،  ابن   (4(
الحوزة، إيران - قم، 1405ه، ال.ط، ج12، ماّدة فقه.

الفريوز آبادي، الشيخ مجد الدين محّمد بن يعقوب الشريازّي، القاموس املحيط، دار   (5(
العلم للجميع، لبنان - بريوت، ال.ت، ال.ط، ج4، ص289.
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الرجل  فََقَه  يُقال:  الرشيعة،  بأحكام  العلم  والِفْقه، 

أي  وفِقَهُه:  فقهاً،  فِهم  أي  وفِقَه:  فقيهاً،  صار  إذ  فقاهًة: 

ُهواْ  ََتَفقَّ ص به، قال -تعاىل-: ﴿ ّلِ ه، إذا طلبَه فتخصَّ فهَمُه، وتفقَّ

ِف ٱدّلِيِن﴾)1)))2).
1 - الحّث على التفّقه في القرآن)))

 قال الله -تعاىل-: ﴿َوَما َكَن ٱلُۡمۡؤِمُنوَن ِلَنفُِرواْ َكٓافَّٗةۚ فَلَۡواَل 

ُهواْ ِف ٱدّلِيِن َوِلُنِذُرواْ قَۡوَمُهۡم إَِذا  ََتَفقَّ ِ فِۡرقَةٖ ّمِۡنُهۡم َطآئَِفةٞ ّلِ
َنَفَر ِمن ُكّ

رََجُعٓواْ إَِلِۡهۡم لََعلَُّهۡم َيَۡذُروَن﴾)4).
تحصيل  الدين هو  يف  التفّقه  من  املقصود  أّن  شّك  ال 

املعارف واألحكام اإلسالميّة، وهي أعّم من األصول والفروع؛ 

ألّن هذه األمور كلّها قد ُجمعت يف مفهوم التفّقه. وعليه، 

من  فئة  توّجه  وجوب  عىل  واضح  دليل  اآلية  هذه  فإّن 

سورة التوبة، اآلية 122.  (1(

تحقيق  القرآن،  ألفاظ  مفردات  محّمد،  بن  الحسني  القاسم  أبو  األصفهايّن،  الراغب   (2(
صفوان عدنان داوودي، طليعة النور، ال.م، 1427ه، ط2، ص1421.

راجع: سورة األنعام، اآليتان 65 و 98.  (3(

سورة التوبة، اآلية 122.  (4(
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يف  العلوم  لتحصيل  الدوام  عىل  كفائيّاً  وجوباً  املسلمني 

التحصيل  من  الفراغ  وبعد  اإلسالميّة،  املجاالت  مختلف 

بلدانهم  البلدان، وخصوصاً  إىل مختلف  يرجعون  العلمّي 

وأقوامهم، ويعلّمونهم مختلف املسائل اإلسالميّة)1).

اإلنذار  لغاية  األحكام  تعلّم  وجوب  عىل  اآلية  دلّت   

واإلرشاد بالنسبة إىل القوم الذين ال يعلمون، فيجب إرشاد 

الجاهل عىل العامل بحكم اآلية الكرمية. ومن املعلوم أّن اآلية 

للتفّقه،  العمل؛ أي اإلنذار غايًة  تكون يف مقام بيان غائيّة 

فتفيد وجوب اإلرشاد قطعاً، كام قال السيّد الخويّئ }: 

»أّما األحكام الكلّيّة اإللهيّة، فال ريب يف وجوب إعالم الجاهل 

الناس، جيالً بعد  تبليغ األحكام الرشعيّة عىل  بها؛ لوجوب 

جيل إىل يوم القيامة، وقد دلّت عليه آية النفر، والروايات 

الواردة يف بذل العلم وتعليمه وتعلّمه«)2).

املنزل، ال.ن، ال.م، ال.ت،  الله  الشيخ نارص مكارم، األمثل يف تفسري كتاب  الشريازّي،   (1(
ال.ط، ج6، ص269.

قم،   - إيران  الداوري،  الفقاهة، مكتبة  املوسوّي، مصباح  القاسم  أبو  السّيد  الخويّئ،   (2(
ال.ت، ط1، ج1، ص 122.



26
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2 - التفّقه في الدين

ورد يف فضل التفّقه وأهّميّته والحّث عليه، والنهي عن 

تركه، الكثري  من الروايات الرشيفة:

أ. األمر بالتفّقه يف الدين

تفّقهت،  »إذا  قال:  أنّه   Q املؤمنني أمري  روي عن 

فتفّقه يف دين الله«)1).

السّياط  »ليت  قال:  أنّه   Q الصادق اإلمام  وعن 

عىل رؤوس أصحايب حّتى يتفّقهوا يف الحالل والحرام«)2).

ب. ذّم ترك التفّقه يف الدين

روي عن النبّي األعظمP أنّه قال: »أفٍّ لكّل مسلم 

ال يجعل يف كّل جمعة األسبوع يوماً يتفّقه فيه أمر دينه، 

ويسأل عن دينه«)3).

الحّرايّن، الشيخ ابن شعبة، تحف العقول عن آل الرسول P، تصحيح وتعليق عيل   (1(
أكرب الغفاري، مؤّسسة النرش اإلسالمّي التابعة لجامعة املدرِّسني بقم املرشَّفة، إيران - 

قم، 1404ه - 1363ش، ط2، ص410.

الشيخ الكلينّي، الكايف، مصدر سابق، ج1، ص31.  (2(

العاّلمة املجليّس، بحار األنوار، مصدر سابق، ج1، ص176.  (3(
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وعن اإلمام الصادق Q أنّه قال: »تفّقهوا يف دين 

الله مل  الله، وال تكونوا أعراباً؛ فإّن من مل يتفّقه يف دين 

ينظر الله إليه يوم القيامة، ومل يزكِّ عمله«)1).

يتفّقه من  ال  فيمن  »ال خري  أيضاً:  قوله   Q وعنه

بفقهه،  يستغِن  مل  إذا  منهم  الرجل  إّن  بشري،  يا  أصحابنا 

احتاج إليهم، فإذا احتاج إليهم أدخلوه يف باب ضاللتهم، 

وهو ال يعلم«)2).

ج. فضل التفّقه يف الدين

أفضل العبادة: روي عن رسول اللهP أّنه قال: »أفضل   -

العبادة الفقه، وأفضل الدين الورع«)3).

»إذا  قال:  أّنه   Q الصادق اإلمام  عن  الله:  الخري من   -

أراد الله بعبٍد خرياً فّقهه يف الدين«)4).

الشيخ الكلينّي، الكايف، مصدر سابق، ج1، ص31.  (1(

املصدر نفسه، ص33.  (2(

أكرب  عيل  وتعليق  تصحيح  الخصال،  بابويه،  بن  عيّل  بن  محّمد  الشيخ  الصدوق،   (3(
الغفاري، مؤّسسة النرش اإلسالمّي التابعة لجامعة املدرِّسني بقم املرشَّفة، إيران - قم، 

1403ه - 1362ش، ال.ط، ص30.

الشيخ الكلينّي، الكايف، مصدر سابق، ج1، ص32.  (4(
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»الكامل  قال:  أّنه   Q الباقر اإلمام  عن  الكامل:  من   -

النائبة وتقدير  الدين، والصرب عىل  التفّقه يف  الكامل  كّل 

املعيشة«)1).

الرجوع إىل الفقهاء

العصمة  بيت  أهــل  عن  ــواردة  الـ ــروايــات  ال ــرت  أم

الله  قيّض  مّمن  الفقهاء،  إىل  بالرجوع   R والطهارة

فيهم روح االجتهاد يف العلم، والتفّقه يف الدين، واتّصفوا 

فريجع  للحّق،  ونذراً  للهداية،  مصابيح  ليكونوا  بالعدالة؛ 

الرشيعة،  وحملة  الرتاث،  حفظة  فهم  إليهم؛  املسلمون 

وخزّان العلم، واألمناء عىل القيادة اإلسالميّة.

وقد ورد عن اإلمام الحسن العسكرّي Q أنّه قال: 

لدينه،  حافظاً  لنفسه،  صائناً  الفقهاء  من  كان  من  »فأّما 

مخالفاً عىل هواه، مطيعاً ألمر مواله، فللعوام أن يقلِّدوه؛ 

وذلك ال يكون إاّل بعض فقهاء الشيعة، ال جميعهم...«)2).

الشيخ الكليني، الكايف، مصدر سابق، ج1، ص32.  (1(

السّيد  تعليق  االحتجاج،  أيب طالب،  بن  عيّل  بن  أحمد  منصور  أيب  الشيخ  الطربيّس،   (2(
محّمد باقر الخرسان، دار النعامن للطباعة والنرش، العراق - النجف األرشف، 1386ه 

- 1966م، ال.ط، ج2، ص264.
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3 - خصائص التفّقه وآثاره

الخصائص  من  العديد  وجود  الروايات  من  يظهر   

الخاّصة بالفقيه، إىل جانب العديد من اآلثار التي ينبغي 

أن تنعكس عىل سلوك املتفّقه يف دين الله -تعاىل-، منها:

ازداد  »ما  قال:  أّنه   Pالله العمل: عن رسول  القصد يف  أ. 

عبد قّط فقهاً يف دينه، إاّل ازداد قصداً يف عمله«)1). 

فقه  »من  قال:  الله Pأّنه  رسول  فعن  املعيشة:  ب. إصالح 

الرجل أن يصلح معيشته...«)2). 

الورع: فعن أمري املؤمنني Q أّنه قال: »الورع شيمة  ج. 

الفقيه«)3).

عدم الغرور: فعن أمري املؤمنني Q أّنه قال: »إّن من  د. 

الحّق أن تتفّقهوا، ومن الفقه أن ال تغرّتوا«)4). 

الشيخ محّمد الريشهرّي، ميزان الحكمة، تحقيق ونرش دار الحديث، ال.م، ال.ت، ط1،   (1(
ج3، ص2455.

املصدر نفسه.  (2(

التميمّي اآلمدّي، عبد الواحد بن محّمد، غرر الحكم ودرر الكلم، تحقيق وتصحيح   (3(
السّيد مهدي رجايئ ، نرش دار الكتاب اإلسالميّ ، إيران- قم ، 1410ه ، ط2، ص995. 

األعلمّي  مؤّسسة  البالغة،  نهج  مستدرك  يف  السعادة  نهج  املحمودّي،  الشيخ   (4(
للمطبوعات، لبنان - بريوت، ال.ت، ال.ط، ج3، ص29.
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أّنه   Q الرضا اإلمام  فعن  الكالم:  يف  والقصد  هـ. الحلم 

قال: »من عالمات الفقه الحلم والعلم والصمت«)1).

4 - التفّقه روح العبادة

ارتباطاً  -تعاىل-  الله  ومعرفة  بالعلم  العبادة  ترتبط 

التي قرنت  الروايات  العديد من  وثيقاً، وهو ما نجده يف 

بني التفّقه والعبادة، فقد ورد عن رسول اللهP أنّه قال: 

»قليل الفقه خري من كثري العبادة«)2).

»ال خري يف عبادة  أنّه قال:   Q املؤمنني وعن أمري 

ليس فيها تفّقه، وال خري يف علم ليس فيه تفكّر، وال خري 

يف قراءة ليس فيها تدبّر«)3)، »وال عبادة إالّ بتفّقه«)4)، كام 

 .Q عن اإلمام زين العابدين

املفيد، الشيخ محّمد بن محّمد بن النعامن، االختصاص، تحقيق عيل أكرب الغفاري   (1(
والسّيد محمود الزرندّي، دار املفيد للطباعة والنرش والتوزيع، لبنان - بريوت، 1414ه 

- 1993م، ط2، ص232 .

الريشهرّي، ميزان الحكمة، مصدر سابق، ج3، ص2459.   (2(

الحّرايّن، تحف العقول، مصدر سابق، ص204.  (3(

العاّلمة املجليّس، بحار األنوار، مصدر سابق، ج70، ص204.  (4(
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الموعظة الثانيةخ التفّقل  ي الديا

خاتمة

-تعاىل-  الله  أرسل  التي  القضايا  من  الدين  يف  التفّقه 

وتعليم  الدين،  إىل  بالدعوة  كلّفهم  حيث  ألجلها،  األنبياء 

الناس أحكام الله -تعاىل-، يك يتفّقهوا يف الدين، ويستقيم 

سلوكهم، وينظّموا عالقتهم بالله -تعاىل-.

وال يقصد بالتفّقه أن يتفّرغ الناس جميعاً لدراسة العلوم 

يتفّقه  أن  املراد  بل  املتداول،  باملصطلح  والفقه  الدينيّة 

الناس باملقدار الالزم من الدين، فيتعلّمون من العقيدة ما 

يصّحح إميانهم واعتقادهم وفكرهم، ويتعلّمون من الفقه 

ما ينظّم عباداتهم وعالقتهم بالله والناس، ومن األخالق ما 

يزيّك النفس ويهّذب السلوك.





المحاور الرئيسّية

الموعظة الثالثة

العمل في اإلسالم

- قيمة العمل في اإلسالم 

- الموازنة بين الدين والدنيا

م الحرفة
ّ
- إتقان العمل وتعل

 على طلب الحالل
ّ

- الحث

- إّياك والكسب الحرام
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هدف الموعظة

الحالل،  الكسب  على  اإلخــوة   
ّ

وحث اإلســالم،  في  العمل  قيمة  بيان 

وتبغيض الكسب الحرام إليهم.

تصدير الموعظة 

ۡرَض َذلُواٗل فَٱۡمُشواْ ِف 
َ
ِي َجَعَل لَُكُم ٱأۡل قال -تعاىل-: ﴿ُهَو ٱلَّ

َمَناكِبَِها َوُكُواْ ِمن ّرِزۡقِهۦِۖ ِإَوَلۡهِ ٱلنُُّشوُر﴾)1).
فريضة  الحالل  »طلب  قال:  أنّه   Pالله رسول  وعن 

عىل كّل مسلم ومسلمة«)2).

سورة امللك، اآلية 15.  (1(

العاّلمة املجليّس، بحار األنوار، مصدر سابق، ج100، ص9.  (2(
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تمهيد

»حّث اإلسالم عىل العمل واإلنتاج، وقيّمه بقيمة كبرية، 

عقله؛  وحتّى  الله،  عند  وشأنه  اإلنسان  كرامة  به  وربط 

وبذلك خلق األرضيّة البرشيّة الصالحة لدفع اإلنتاج وتنمية 

الرثوة، وأعطى مقاييس خلقيّة وتقديرات معيّنة عن العمل 

والبطالة، مل تكن معروفة من قبله. وأصبح العمل يف ضوء 

تلك املقاييس والتقديرات عبادة يُثاب عليها املرء. وأصبح 

العامل يف سبيل قوته أفضل عند الله من املتعبد الذي ال 

يعمل وصار الخمول أو الرتفع عن العمل نقصاً يف إنسانية 

اإلنسان وسبباً يف تفاهته«)1).

أّواًل: قيمة العمل في اإلسالم

سبعون  »العبادة  قال:  أنّه   Pالله رسول  عن  ُروي 

جزءاً، أفضلها طلب الحالل«)2).

الصدر، السّيد محّمد باقر، اقتصادنا، مكتب اإلعالم اإلسالمّي - فرع خراسان، مؤّسسة   (1(
بوستان كتاب قم )مركز النرش التابع ملكتب اإلعالم اإلسالمّي)، 1425 - 1382ش، ط2، 

ص618.

الشيخ الكلينّي، الكايف، مصدر سابق، ج5، ص78.  (2(
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ورد عن اإلمام الصادق Q، عن آبائه R، قال: 

»قال رسول الله P: َمْن بات كااّلً من طلب الحالل، بات 

مغفوراً له«)1).

وعن خنيس، قال: سأل أبو عبد الله Q عن رجل، 

وأنا عنده، فقيل: أصابته الحاجة، قال Q: »فام يصنع 

»فمن   :Q قال ربّه،  يعبد  البيت  يف  قيل:  اليوم؟«، 

عبد  أبو  فقال  إخوانه،  بعض  عند  من  قيل:  قوته؟«،  أين 

الله Q: »والله، لَللَّذي يقوته أشّد عبادًة منه«)2).

ثانياً: الموازنة بين الدين والدنيا

اإلسالم دين الفطرة، جمع مقاصد الدنيا واآلخرة، فوفّق 

بني طلب الدنيا بتحصيل الرزق والعيش بكرامة والسعي 

لآلخرة بفعل الطاعات واالجتهاد يف العبادة.

ۡرِض 
َ
ٱأۡل ِف  واْ  فَٱنتَِشُ لَٰوةُ  ٱلصَّ قُِضَيِت  ﴿فَإَِذا  -تعاىل-:  قال 

َ َكثرِٗيا لََّعلَُّكۡم ُتۡفلُِحوَن﴾)3). ِ َوٱۡذُكُرواْ ٱللَّ َوٱۡبَتُغواْ ِمن فَۡضِل ٱللَّ

الحّر العاميّل، وسائل الشيعة، مصدر سابق، ج17، ص24.  (1(

الشيخ الكلينّي، الكايف، مصدر سابق، ج5، ص78.  (2(

سورة الجمعة، اآلية 10 .  (3(
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والذين  سبيله  يف  املجاهدين  بني  -سبحانه-  قرن  بل 

َۡل َوٱنلََّهاَرۚ  ُر ٱلَّ ُيَقّدِ  ُ ﴿َوٱللَّ يرضبون يف األرض، قال -سبحانه-: 

َ ِمَن ٱۡلُقۡرَءاِنۚ َعلَِم  ن لَّن ُتُۡصوهُ َفَتاَب َعلَۡيُكۡمۖ فَٱۡقَرُءواْ َما تََيسَّ
َ
َعلَِم أ

ۡرِض يَۡبَتُغوَن ِمن 
َ
ۡرَضٰ َوَءاَخُروَن يَۡضُِبوَن ِف ٱأۡل ن َسَيُكوُن ِمنُكم مَّ

َ
أ

.(1(﴾ َ ِمۡنُهۚ ِۖ فَٱۡقَرُءواْ َما تََيسَّ ِ َوَءاَخُروَن يَُقٰتِلُوَن ِف َسبِيِل ٱللَّ فَۡضِل ٱللَّ
ن لَّن ُتُۡصوهُ﴾، ِعلُْمه -تعاىل- بعدم 

َ
فاملراد بقوله: ﴿َعلَِم أ

لعاّمة  الليل  من  بقيامه  أمروا  الذي  املقدار  إحصاء  تيرّس 

املكلّفني.

واملراد بقوله: ﴿َفَتاَب َعلَۡيُكۡمۖ﴾، توبته -تعاىل- ورجوعه 

بالتخفيف،  عليهم  اإللهيّة  الرحمة  انعطاف  إليهم؛ مبعنى 

عليهم،  رحمته  ببسط  عباده  عىل  توبة  -سبحانه-  فلله 

بعض  رفع  أو  الطاعة  ملطلق  أو  للتوبة  توفيقهم  وأثرها 

التكاليف أو التخفيف.

التخفيف   ،﴾ ٱۡلُقۡرَءاِنۚ ِمَن   َ َما تََيسَّ ﴿فَٱۡقَرُءواْ  واملراد بقوله: 

سورة املزّّمل، اآلية 20.  (1(
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يف قيام الليل، من حيث املقدار لعاّمة املكلَّفني تفريعاً عىل 

علمه -تعاىل- أنّهم لن يحصوه.

يَۡضُِبوَن  َوَءاَخُروَن  ۡرَضٰ  مَّ ِمنُكم  َسَيُكوُن  ن 
َ
أ ﴿َعلَِم  وقوله: 

 ﴾ِۖ يَُقٰتِلُوَن ِف َسبِيِل ٱللَّ َوَءاَخُروَن   ِ يَۡبَتُغوَن ِمن فَۡضِل ٱللَّ ۡرِض 
َ
ٱأۡل ِف 

اأْلَْرِض  يِف  بُوَن  يَرْضِ َوآَخُروَن  رَْض  ِمنكُم مَّ َسَيكُوُن  أَن  »َعلَِم 

يَْبَتُغوَن ِمن َفْضِل اللَِّه َوآَخُروَن يَُقاتِلُوَن يِف َسِبيِل اللَِّه«، إشارة 

إىل مصلحة أخرى مقتِضية للتخفيف يف أمر القيام ثلث الليل 

أو نصفه أو أدىن من ثلثيه، وراء كونه شاقّاً عىل عاّمة املكلَّفني 

بالصفة املذكورة أّوالً، فإّن اإلحصاء املذكور للمريض واملسافر 

واملقاتل، مع ما هم عليه من الحال، شاّق عسري جّداً.

واملراد بالرضب يف األرض لالبتغاء من فضل الله، طلب 

الرزق باملسافرة من أرض إىل أرض للتجارة)1).

ثالثاً: إتقان العمل وتعّلم الحرفة

التطّور  عوامل  أهّم  من  وتطويرها  األعامل  إتقان  ألّن 

النرش  مؤّسسة  القرآن،  تفسري  يف  امليزان  حسني،  محّمد  السّيد  العاّلمة  الطباطبايّئ،   (1(
ج2،  ط5،  1417ه ،  قم،   - إيران  املرشَّفة،  بقم  املدرِّسني  لجامعة  التابعة  اإلسالمّي 

ص67.
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الرشيفة  السّنة  أشادت  فقد  والتقّدم،  واالزدهار  والرقّي 

بالعمل، حاثًّة عليه وعىل إتقانه.

قال:  إبراهيم،  ابنه  مات  عندما   ،P الله رسول  عن 

»تدمع العن ويحزن القلب وال نقول ما يسخط الرّب، وإنّا 

بك -يا إبراهيم- ملحزونون«، ثّم رأى النبّيP يف قربه خلال 

فسّواه بيده، ثّم قال: »إذا عمل أحدكم عمالً فليتقن«)1).

وكان رسول الله P، إذا نظر إىل الرجل فأعجبه، قال: 

»هل له حرفة؟« فإْن قالوا: ال، قال: »سقط من عيني«)2).

رابعاً: الحّث على طلب الحالل

 لقد حثّت الرشيعة عىل تحصيل الرزق يف العديد من 

الروايات.

أجزاء،  عرة  »العبادة  قال:  اللهP أنّه  رسول  فعن 

تسعة أجزاء يف طلب الحالل«)3).

الشيخ الكلينّي، الكايف، مصدر سابق، ج3، ص262.  (1(

العاّلمة املجليّس، بحار األنوار، مصدر سابق، ج100، ص9.  (2(

املصدر نفسه.  (3(
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أوىص  حني  به  التوصية   Q الصادق اإلمام  قرن  وقد 

لقيكم  من  »اقرؤوا   :Q يقول حيث  بالتقوى،  أصحابه 

من أصحابكم السالم، وقولوا لهم: إّن فالن بن فالن يقرِئكم 

السالم، وقولوا لهم: عليكم بتقوى الله، وما يُنال به ما عند 

الله، إّن والله، ما آمركم إاّل مبا نأمر به أنفسنا؛ فعليكم بالجّد 

طلب  يف  فبكِّروا  فانرصفتم،  الصبح  صلّيتم  وإذا  واالجتهاد، 

الرزق واطلبوا الحالل؛ فإنَّ الله سريزقكم ويعينكم عليه«)1).

وعن اإلمام الصادق Q، عن آبائه R، قال: »قال رسول 

له«)2). بات مغفوراً  الحالل،  كااّلً من طلب  بات  الله P: من 

خامساً: إّياك والكسب الحرام

يف  املرشوعة  غري  الطرق  اتّباع  عن  الكريم  القرآن  نهى 

الكسب نهياً شديداً، مثل أكل املال بالباطل، والّربا، والظلم، 

ۡمَوٰلَُكم 
َ
ُكلُٓواْ أ

ۡ
ِيَن َءاَمُنواْ اَل تَأ َها ٱلَّ يُّ

َ
أ والفساد... قال -تعاىل-: ﴿َيٰٓ

.(3(﴾ ن تَُكوَن تَِجَٰرةً َعن تََراٖض ّمِنُكۡمۚ
َ
ٓ أ بَۡيَنُكم بِٱۡلَبِٰطِل إاِلَّ

الشيخ الكلينّي، الكايف، مصدر سابق، ج5، ص79.  (1(

الحّر العاميّل، وسائل الشيعة، مصدر سابق، ج17، ص24.  (2(

سورة النساء، اآلية 29.  (3(
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أّما األحاديث والروايات، فإنّها عّدت هذه الطرق من 

الكبائر، بل شبّهت بعضه، مثل: االحتكار، والخيانة، والّربا، 

النشاط  تشّل  األعامل  هذه  ألّن  كالقتل؛  الذنوب،  بأقبح 

االقتصادّي لإلنسان، وتسوقه إىل الهالك التدريجّي.

حرّم  ما  فيه  ذكر  طويٌل،  كالٌم   Q الرضا ولإلمام 

الله -تعاىل- منه: »... واجتناُب الكبائِر، وهي َقتُل النَّفِس 

با بَعَد البيَِّنِة، والَبخُس يِف  التي حرََّم اللُه -تعاىل-، وأكُل الرِّ

املكياِل وامليزاِن، واإلرساُف، والتَّبذيُر، والخيانَُة«)1).

عواقب أكل الحرام

1. تضييع األعامل وعدم قبولها

قال رسول الله P: »َمن أكََل َحراماً، لَم يَقَبْل اللُه ِمنُه 

َصفاً وال َعدالً«)2). 

الصدوق، الشيخ محّمد بن عيّل بن بابويه، عيون أخبار الرضا Q، تصحيح الشيخ   (1(
- 1984م،  بريوت، 1404ه   - لبنان  للمطبوعات،  األعلمّي  األعلمّي، مؤّسسة  حسني 

ال.ط، ج2، ص125.

، عّدة الداعي ونجاح الساعي، تصحيح أحمد املوّحدّي القّمّي، مكتبة  ابن فهد الحيّلّ  (2(
وجداين، إيران - قم، ال.ت، ال.ط، ص140.
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2. مينع استجابة الدعاء

ُدعاؤُه،  يُستجاَب  أن  »َمن أحبَّ   :P الله قال رسول 

فلُيطَيِّب َمطَعَمُه وَمكَسَبُه«)1).

3. يوجب لعنة املالئكة

اللُّقَمُة ِمن حراٍم يِف  »إذا َوَقعت   :P الله قال رسول 

امواِت واألرِض«)2). َجوِف الَعبِد، لََعَنُه كُلُّ َملٍَك يِف السَّ

4. الكفر والضالل

وخطاب اإلمام الحسني Q يوم عاشوراء الذي وّجهه 

الحقيقة،  دليٍل عىل هذه  خرُي  بن سعد،  عمر  إىل عسكر 

حيث قال Q: »َفَقْد ُملِئْت بُطونُكُم ِمن الحراِم، وطُِبَع 

َعىَل ُقلُوِبكُم، َويْلَكُم أال تنصُتوَن؟! أال تسمُعوَن؟!«)3).

، عّدة الداعي، مصدر سابق، ص128. الحيّلّ  (1(

العاّلمة املجليّس، بحار األنوار، مصدر سابق، ج63، ص314  (2(

املصدر نفسه، ج45، ص8.  (3(
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العفاف

ة في اإلسالم
ّ
- قيمة العف

ة ومواردها
ّ
- منشأ العف

- آثار العفاف

- صفة الشيعة
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هدف الموعظة

ة وأهّمّيتها في تهذيب السلوك وتقويمه.
ّ
التعّرف إلى قيمة العف

تصدير الموعظة  

.(1(﴾ۗ َُّهنَّ ن يَۡسَتۡعفِۡفَن َخرۡيٞ ل
َ
قال -تعاىل-: ﴿َوأ

يصون  »العفاف  قال:  املؤمنني Q أنّه  أمري  وعن 

النفوس، وينزّهها عن الدنايا«)2).

سورة النور، اآلية 60.  (1(

الليثّي الواسطّي، عيون الحكم واملواعظ، مصدر سابق، ص21.  (2(
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تمهيد

منفعة،  أو  كامل  كّل  جلب  يف  التوّسط  هي  العّفة 

وطرفاه الرشه والخمود)1). وهي من أهّم الفضائل اإلنسانيّة 

واألخالقيّة عىل السواء. 

ويَْجُمُل.  يَِحّل  ال  الَكفُّ عاّم  الِعّفة:  العرب:  لسان  ويف 

نِية)2). َعفَّ عن املَحارِم واألطاْمع الدَّ

وقال علامء األخالق: إّن العّفة هي حصول حالة للنفس، 

متتنع بها من غلبة الشهوة، وإنّها انقياد الشهوة للعقل.

ويف اآلثار الرشيفة، عن أمري املؤمنني Q أنّه قال: 

»الصرب عن الشهوة، عّفة«)3).

أّواًل: قيمة العّفة في اإلسالم

وأهل   Pالنبّي عن  الواردة  الروايات  تحّدثت  لقد 

صفة  وكونها  العظيمة،  العّفة  قيمة  بيته R عن 

مستفاد من السّيد الطباطبايّئ، امليزان يف تفسري القرآن، مصدر سابق، ج1، ص379.  (1(

ابن منظور، لسان العرب، مصدر سابق، ج9، ص352.  (2(

الليثّي الواسطّي، عيون الحكم واملواعظ، مصدر سابق، ص58.  (3(



46
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يف  اإلنسان  بها  يهتّم  أن  ينبغي  رفيعة  وخلقيّة  إنسانيّة 

تربيته لنفسه، وسلوكه مع اآلخرين؛ وذلك ملا يرتتّب عىل 

حتّى وضعت  والحميدة،  الطيّبة  اآلثار  من  العّفة  سجيّة 

أفضل  بأنّه  العفاف  وُوصف  املالئكة،  مبنزلة  العفيف 

»أفضل  قال:  املؤمنني Q أنّه  أمري  فعن  العبادة، 

العفاف«)1). العبادة 

ِشَيِم  أفضل  فإنّه  بالعفاف؛  وعنه Q: »عليك 

األرشاف«)2).

واّله  ملّا  بكر،  أيب  بن  ملحّمد  وصيّته  يف   Q وعنه

مرص: »يا محّمد بن أيب بكر، اعلم أّن أفضل العّفة، الورع 

يف دين الله والعمل بطاعته...«)3).

الشيخ الكلينّي، الكايف، مصدر سابق، ج2، ص79.  (1(

قم،   - إيران  ال.ن،  الشيعة،  أحاديث  جامع  الطباطبايّئ،  حسني  السّيد  الربوجردّي،   (2(
1399ه، ال.ط، ج14، ص277.

العاّلمة املجليّس، بحار األنوار، مصدر سابق، ج77، ص390.  (3(
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سبيل  يف  الشهيد  املجاهد  »ما  قال:  أنّه   Q وعنه

الله بأعظم أجراً مّمن قدر فعّف، لكاد العفيف أن يكون 

ملَكاً من املالئكة«)1).

ثانياً: مـَنشأ العّفة ومواردها

تحّدثت الروايات عن منشأين أساسيّني للعّفة، هام: 

عقل  »من  قال:  أّنه   Q املؤمنني أمري  فعن  العقل:  أ. 

.(2(» عفَّ

إىل  يؤّدي  بالكفاف  »الرضا  أيضاً:   Q وعنه الرضا:  ب. 

العفاف«)3). 

أّما موارد العّفة فكثرية، نشري إىل بعٍض منها:

1. العّفة عن السؤال )إظهار الفقر والحاجة(

 ِ ٱللَّ َسبِيِل  ِف  واْ  ۡحــِرُ
ُ
أ ِيَن  ٱلَّ -تعاىل-: ﴿لِۡلُفَقَرآءِ  يقول 

ابن أيب الحديد، عبد الحميد بن هبة الله ، رشح نهج البالغة، تحقيق وتصحيح محّمد   (1(
أبو الفضل إبراهيم، نرش مكتبة آية الله املرعيّش النجفيّ ، إيران - قم، 1404ه ، ودار 
إحياء الكتب العربّية - عيىس البايّب الحلبّي ورشكاه، 1378ه - 1959م، ط1، ج20، 

ص233.

الليثّي الواسطّي، عيون الحكم واملواعظ، مصدر سابق، ص428.  (2(

املصدر نفسه، ص27.  (3(
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ِمَن  ۡغنَِيآَء 
َ
أ ٱۡلَاهُِل  َيَۡسُبُهُم  ۡرِض 

َ
ٱأۡل ِف  ٗبا  َضۡ يَۡسَتِطيُعوَن  اَل 

ِف﴾)1). ٱتلََّعفُّ
زينة  قال: »العفاف  أنّه   Q املؤمنني أمري  وعن 

الفقر«)2).

2. التعّفف بالسرت

ِٰت اَل يَرُۡجوَن نَِكاٗحا  يقول -تعاىل-: ﴿َوٱۡلَقَوِٰعُد ِمَن ٱلّنَِسآءِ ٱلَّ

ن 
َ
َِجٰتِۢ بِزِيَنةٖۖ َوأ ن يََضۡعَن ثَِياَبُهنَّ َغرۡيَ ُمَتَبّ

َ
فَلَۡيَس َعلَۡيِهنَّ ُجَناٌح أ

ُ َسِميٌع َعلِيٞم﴾)3). ۗ َوٱللَّ َُّهنَّ يَۡسَتۡعفِۡفَن َخرۡيٞ ل
3. العّفة عن الشهوة املحرّمة

 ٰ ِيَن اَل َيُِدوَن نَِكاًحا َحتَّ يقول -تعاىل-: ﴿َوۡلَيۡسَتۡعفِِف ٱلَّ

.(4(﴾ ۦۗ ُ ِمن فَۡضلِهِ ُيۡغنَِيُهُم ٱللَّ
وعن أمري املؤمنني Q أنّه قال: »زكاة الجامل العفاف«)5).

سورة البقرة، اآلية 273.  (1(

نهج البالغة، مصدر سابق، ص479.  (2(

سورة النور، اآلية 60.  (3(

سورة النور، اآلية 33.  (4(

الليثّي الواسطّي، عيون الحكم واملواعظ، مصدر سابق، ص275.  (5(
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4. عفة البطن والفرج

الله  العفاف إىل  »أحّب  أنّه قال:   Pالله وعن رسول 

-تعاىل- عفاف البطن والفرج«)1).

وعن أمري املؤمنني Q أنّه قال: »إذا أراد الله بعبد 

خرياً، عّف بطنه وفرجه«)2).

وعن اإلمام الباقر Q أنّه قال: »ما ُعبد الله بيشء 

أفضل من عّفة بطٍن وفرج«)3).

ثالثاً: آثار العفاف

أ. ُحسن األوصاف

عن أمري املؤمنني Q أنّه قال: »َمن عّفت أطرافه، 

حُسنت أوصافه«)4).

 ،Q املهدّي اإلمام  تحقيق ونرش مدرسة  الخاطر،  وتنبيه  الناظر  نزهة  الحلواين،   (1(
إيران - قم، 1408، ط1، ص30.

الليثّي الواسطّي، عيون الحكم واملواعظ، مصدر سابق، ص131.  (2(

الشيخ الكلينّي، الكايف، مصدر سابق، ج2، ص79.  (3(

الليثّي الواسطّي، عيون الحكم واملواعظ، مصدر سابق، ص464.  (4(
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وعن اإلمام الباقر Q: »أّما لباس التقوى فالعفاف، 

إّن العفيف ال تبدو له عورة، وإن كان عارياً من الثياب، 

الثياب، يقول  والفاجر بادي العورة، وإن كان كاسياً من 

الله: ﴿َوِلَاُس ٱتلَّۡقَوٰى َذٰلَِك َخرۡيۚٞ﴾)1)«)2).

ب. القناعة

العّفة  قدر  »عىل  قال:  أنّه   Q املؤمنني أمري  عن 

تكون القناعة«)3). 

وعنه Q: »مثرة العّفة، القناعة«)4).

ج. الغرية

»دليل غرية الرجل،  عن أمري املؤمنني Q أنّه قال: 

عّفته«)5).

سورة األعراف، اآلية 26.  (1(

العاّلمة املجليّس، بحار األنوار، مصدر سابق، ج68، ص272.  (2(

الليثّي الواسطّي، عيون الحكم واملواعظ، مصدر سابق، ص327.  (3(

املصدر نفسه، ص208.  (4(

املصدر نفسه، ص249.  (5(
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د. الصرب عىل الشهوات

تضعف  »العّفة  قال:  املؤمنني Q أنّه  أمري  عن 

الشهوة«)1).

هـ. زكاة األعامل

تزكو  »بالعفاف  قال:  أنّه   Q املؤمنني أمري  عن 

األعامل«)2).

و. محّبة  الله

عن رسول اللهP أنّه قال: »إّن الله يحّب عبده الفقري 

املتعّفف ذا العيال«)3).

وعن أمري املؤمنني Q أنّه قال: »إّن الله -سبحانه 

وتعاىل- يحّب الحيّي املتعفِّف التقّي الرايض«)4).

الليثي، الواسطي، عيون الحكم واملواعظ، مصدر سابق، ص67.  (1(

املصدر نفسه، ص187.  (2(

الحّر العاميّل، وسائل الشيعة، مصدر سابق، ج20، ص39.  (3(

الليثّي الواسطّي، عيون الحكم واملواعظ، مصدر سابق ص142.  (4(
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ح. دخول الجّنة

قال:  أنّه   Pالله رسول  عن   Q الرضا اإلمام  عن 

»أّول من يدخل الجّنة: شهيٌد، وعبٌد مملوك أحسن عبادة 

ربّه ونصح لسّيده، ورجٌل عفيٌف متعّفف ذو عبادة«)1).

رابعاً: صفة الشيعة

»إيّاك   :Q الصادق اإلمام  قال  قال:  املفّضل،  عن 

والسفلة! فإّنا شيعة عيّل من عّف بطنه وفرجه، واشتّد 

فإذا  عقابه،  وخاف  ثوابه،  ورجا  لخالقه،  وعمل  جهاده، 

رأيت أولئك، فأولئك شيعة جعفر«)2).

وهو من صفات املتّقني، فعن أمري املؤمنني Q يف 

صفة املتّقني: »حاجاتهم خفيفة، وأنفسهم عفيفة«)3).

املفيد، الشيخ محّمد بن محّمد بن النعامن، األمايل، تحقيق حسني األستاد ويل، عيل   (1(
أكرب الغفاري، دار املفيد للطباعة والنرش والتوزيع، لبنان - بريوت، 1414 - 1993م، 

ط2، ص99.

الشيخ الكلينّي، الكايف، مصدر سابق، ج2، ص233.  (2(

نهج البالغة، مصدر سابق، ص303.  (3(
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هدف الموعظة

التعّرف إلى نظرة اإلسالم لمفهوم العصبّية، والتمييز بين التعّصب 

الممدوح والمذموم.

تصدير الموعظة

 :P قال: »قال رسول الله ،Q عن اإلمام الصادق

الله  بعثه  عصبّية،  من  خردل  من  حّبة  قلبه  يف  كان  َمن 

-تعاىل- يوم القيامة مع أعراب الجاهلّية«)1). 

الشيخ الكلينّي، الكايف، مصدر سابق، ج2، ص308.  (1(
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تمهيد

عصبته  نرصة  إىل  الرجل  يدعو  أن  هو  التعّصب  إّن 

كانوا  ظاملني  يناويهم،  من  عىل  معهم  والتألّب  )قرابته) 

الظلم  عىل  قومه  يعني  من  هو  والعصبّي  مظلومني،  أو 

ويغضب لعصبته ويحامي عنهم)1).

العصبيّة،  عن   L الحسني  بن  عيل  اإلمام  ُسِئل  وقد 

فقال: »العصبّية التي يأثم عليها صاحبها أن يرى الرجل رشار 

قومه خرياً من خيار قوم آخرين، وليس من العصبّية أن يحّب 

الرجل قومه، ولكن من العصبية أن يعن قومه عىل الظلم«)2).

 وهي من أخطر النزعات وأفتكها يف تشـتّت املسلمني 

وتفرّقهم، وإضعاف طاقاتهم، الروحيّة واملاّديّة، وقد حاربها 

اإلسالم، وحّذر املسلمني من مفاسدها وآثارها السلبيّة عىل 

به  ب، عصَّ الجميع، يقول اإلمام الصادق Q: »َمن تعصَّ

الله بعصابة من نار«)3).

ابن منظور، لسان العرب، مصدر سابق، ج 9، ص 232، 233.  (1(

الشيخ الكلينّي، الكايف، مصدر سابق، ج2، ص308.  (2(

املصدر نفسه.  (3(
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أّواًل: إمام المتعّصبين

للتعّصب أساس يعود تاريخه إىل افتخار الشيطان عىل 

ويحيك  ألصله،  تعّصب  حيث  بخلقه،   Q آدم أبينا 

القرآن الكريم قوله: ﴿َخلَۡقَتِن ِمن نَّارٖ وََخلَۡقَتُهۥ ِمن ِطنٖي﴾)1).

فإبليس إمام املتعّصبني، والعصبيّة من جنوده املودية 

والغّي،  الضالل  سبيل  بصاحبها  تسلك  ألنّها  الهالك؛  إىل 

وتبعده عن طريق الحّق والرشاد.

وقد ذّم أمرُي املؤمنني Q إبليس قائالً: »فافتخر عىل 

آدم بخلقه، وتعّصب عليه ألصله، فعدوُّ الله إمام املتعّصبن 

وسلف املستكربين الذي وضع أساس العصبّية ونازع الله 

رداء الجربيّة، واّدرع لباس التعّزز، وخلع قناع التذلّل«)2).

ويف حديث آخر: »اعرتته الحمّية، وغلبت عليه الشقوة، 

وتعّزز بخلقه النار، واستوهن خلق الصلصال«)3).

سورة األعراف، اآلية 12.  (1(

نهج البالغة، مصدر سابق، ص 286.  (2(

املصدر نفسه، ص 42.  (3(
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ثانياً: التعّصب للحّق

عنها  اإلسالم  نهى  التي  الذميمة  العصبيّة  أّن  ريب  ال 

والتفاخر  الظلم،  عىل  والتعاون  للباطل،  التنارص  هي: 

بالقيم الجاهليّة.

لتحقيق  والتنارص  عنه،  والدفاع  للحّق،  التعّصب  أّما 

وحامية  الدين،  عن  كالدفاع  العاّمة،  اإلسالميّة  املصالح 

الوطن، وصيانة كرامات املسلمني وأنفسهم وأموالهم، فهو 

التعّصب املحمود الباعث عىل توحيد األهداف والجهود، 

وتحقيق الِعزة واملنعة للمسلمني.

التي  العصبّية  »إّن   :Q العابدين زين  اإلمام  قال 

من  الرجل رشار قومه خرياً  يرى  أن  عليها صاحبها،  يأثم 

الرجل  يحّب  أن  العصبّية  من  وليس  آخرين،  قوم  خيار 

قومه، ولِكن من العصبّية أن يعن قومه عىل الظلم«)1).

الشيخ الكلينّي، الكايف، مصدر سابق، ج2، ص308.  (1(
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غري  حمّية  الجّنة  يدخل  »مل  قال:  أنّه   Q وعنه

غضباً  أسلم  حن  وذلك  املطلب؛  عبد  بن  حمزة  حمّية 

.(1(»P للنبّي

العصبيّة،  الــروح   Q املؤمنني أمري  هاجم  ولقد 

»فإن  قائالً:  القاصعة  خطبة  يف  املمدوح  التعّصب  مبيّناً 

كان ال بّد من العصبّية، فليكن تعصّبكم ملكارم الخصال 

فيها  تفاضلت  الّتي  األمور،  ومحاسن  األفعال  ومحامد 

القبائل...  العرب ويعاسيب  بيوتات  الُنجداء من  املُجداء 

فتعّصبوا لخالل الحمد من الحفظ للجوار والوفاء بالذمام 

والطاعة للربّ، واملعصية للِكرْب، واألخذ بالفضل، والكّف عن 

البغي«)2).

متعّصبن،  محالة  ال  كنتم  »إن  قال:  أنّه   Q وعنه

فتعّصبوا لنرصة الحّق وإغاثة امللهوف«)3).

الشيخ الكلينّي، الكايف، مصدر سابق، ج2، ص308.  (1(

نهج البالغة، مصدر سابق، ص 295.  (2(

الليثّي الواسطّي، عيون الحكم واملواعظ، مصدر سابق، ص163.  (3(



59

الموعظة الخامظةخ الاصمّية المعمومة

ثالثاً: عاقبة العصبّية

أ. الخروج من اإلميان

ألّن اإلميان هو التصديق بالقلب، والعمل بالحّق والعدل، 

 :Q الرضا اإلمام  عن  الرشيف  الحديث  يف  جاء  كام 

»وهو معرفة بالقلب، وإقرار باللسان، وعمل باألركان«)1).

أّن العصبيّة ستصادم الحّق وتعاكسه؛ أي  وهذا يعني 

والسري  العمل  اإلميان  اإلميان؛ ألّن من  إنّها ستتعارض مع 

القلب  العصبيّة يف  فحلول  واالنصاف،  الحّق  مقتىض  عىل 

معروفاً  ب سيأخُذ جانباً  املتعصِّ الحّق واإلميان؛ ألّن  ينفي 

مسبقاً ويدافع عنه، حتّى وإن مل يكن عىل الحّق! 

ادق Q عىل ذلك:  ت الرِّواية عن اإلمام الصَّ وقد نصَّ

من  اإلميان  ربقة  خلع  فقد  له  َب  تُُعصِّ أو  ب  تَعصَّ »من 

عنقه«)2).

الحّر العاميّل، وسائل الشيعة، مصدر سابق، ج15، ص329.  (1(

الشيخ الكلينّي، الكايف، مصدر سابق، ج2، ص307.  (2(
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الكافرين،  لقلوب  التعّصب وصفاً  -تعاىل-  الله  وجعل 

َحِيََّة  ٱۡلَِميََّة  قُلُوبِِهُم  ِف  َكَفُرواْ  ِيَن  ٱلَّ َجَعَل  ﴿إِۡذ  قال:  حيث 

ٱۡلَجِٰهلِيَّةِ﴾)1).
وعن اإلمام الصادق Q أنّه قال: »إّن املالئكة كانوا 

ليس  أنّه  الله  علم  يف  وكان  منهم،  إبليس  أّن  يحسبون 

وقال:  والغضب،  بالحمّية  نفسه  يف  ما  فاستخرج  منهم، 

خلقتني من نار وخلقته من طن«)2).

ب. الحر مع األعراب

قال رسول الله P: »َمن كان يف قلبه حّبة من خردل 

من عصبّية، بعثه الله يوم القيامة مع أعراب الجاهلّية«)3).

ج. استحقاق النار

عن اإلمام الصادق Q أنّه قال: »من تعّصب، عّصبه 

الله -عّز وجّل- بعصابة من نار«)4).

سورة الفتح، اآلية 26.  (1(

الشيخ الكلينّي، الكايف، مصدر سابق، ج2، ص308.  (2(

املصدر نفسه.  (3(

املصدر نفسه.  (4(
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رابعاً: اإلسالم دين التناصر

وقبائل،  وأحزابًا  شيًعا  متفرّقون  والناس  اإلسالم،  جاء 

الله  قال  قلوبهم:  بني  به  وألَّف  الناس،  به  الله  فجمع 

لََّف 
َ
فَأ ۡعَداٗٓء 

َ
أ ُكنُتۡم  إِۡذ  َعلَۡيُكۡم   ِ ٱللَّ نِۡعَمَت  ﴿َوٱۡذُكُرواْ  -تعاىل-: 

ۡصَبۡحُتم بِنِۡعَمتِهِۦٓ إِۡخَوٰٗنا﴾)1).
َ
َبنۡيَ قُلُوبُِكۡم فَأ

رسول  »صعد  قــال:  الباقر Q أنّه  ــام  اإلم وعن 

الله P املنرب يوم فتح مكّة، فقال: أيّها الناس، إّن الله 

أال  بآبائها،  وتفاخرها  الجاهلّية  نخوة  عنكم  أذهب  قد 

عباد  خري  إّن  أال  طن،  من  وآدم   ،Q آدم من  إنّكم 

الله عبٌد اتّقاه، إّن العربّية ليست باب والد، ولكّنها لسان 

ناطق، فمن قرص به عمله، مل يبلغه حسبه، أال إْن كان دم 

الجاهلّية أو إحنة)2(، فهي تحت قدمي هذه إىل  كان يف 

يوم القيامة«)3).

سورة آل عمران، اآلية 103.  (1(

اإلحنة: الشحناء.  (2(

الشيخ الكلينّي، الكايف، مصدر سابق، ج8، ص246.  (3(
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يف  أفراد  أنّهم  استشعار  عىل  أبناءه  اإلسالم  ربَّ  وقد 

مجموعة، وأنّهم أجزاء من هذه الجامعة الكبرية، فاملسلم 

بشعوره أنّه جزء من الجامعة يحّب لألجزاء األخرى مثل 

ما يحّب لنفسه. 

حقوق  عليه  يرتتّب  للجامعة  املسلم  انتامء  ــإّن  ف

وواجبات، ومن أعظمها واجب التنارص بني املسلمني.  

الحسن  ولديه   Q املؤمنني أمــري  أوىص  وقــد   

وللمظلوم  للظامل خصامً،  »وكونا  بقوله:   Q والحسني

نرصة  العدل  »أحسن  أيضاً:   Q وعنه ــاً«)1).  ــْون َع

املظلوم«)2).

وعن اإلمام زين العابدين Q أنّه قال: »اللهّم، إّن 

أعتذر إليك من مظلوم ظُلِم بحرضيت، فلم أنرصه«)3).

نهج البالغة، مصدر سابق، ص421.  (1(

الليثّي الواسطّي، عيون الحكم واملواعظ، مصدر سابق، ص113.  (2(

النرش اإلسالمّي  الكاملة، مؤّسسة  السّجادّية  الصحيفة   ،Q العابدين اإلمام زين   (3(
التابعة لجامعة املدرِّسني بقم املرشَّفة، إيران - قم، 1404 - 1363 ش، ال.ط، ص187.



المحاور الرئيسّية

 على محاسبة النفس
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- أهّم ما تجب المحاسبة عليه

الموعظة الظادمة

محاسبة النفس
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هدف الموعظة

التعّرف إلى أهّمّية محاسبة النفس في اإلسالم، وآثارها على تربيتها 

وتهذيبها.

تصدير الموعظة

َمۡت لَِغٖدۖ  ا قَدَّ َ َوتۡلَنُظۡر َنۡفٞس مَّ ٱتَُّقواْ ٱللَّ ِيَن َءاَمُنواْ  َها ٱلَّ يُّ
َ
أ ﴿َيٰٓ

ِيَن نَُسواْ  َ َخبرُِيۢ بَِما َتۡعَملُوَن 18 َواَل تَُكونُواْ َكٱلَّ ۚ إِنَّ ٱللَّ َ َوٱتَُّقواْ ٱللَّ
ْوَلٰٓئَِك ُهُم ٱۡلَفِٰسُقوَن﴾)1).

ُ
نُفَسُهۡمۚ أ

َ
نَسىُٰهۡم أ

َ
َ فَأ ٱللَّ

حّتى  مؤمناً  العبد  يكون  »ال   :P الله رسول  قال 

يحاسب نفسه أشّد من محاسبة الريك رشيكه، والسّيد 

عبده«)2).

سورة الحرش، اآليتان 18 و 19.  (1(

العاّلمة املجليّس، بحار األنوار، مصدر سابق، ج70، ص22 .  (2(
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تمهيد

ا  َ َوتۡلَنُظۡر َنۡفٞس مَّ ِيَن َءاَمُنواْ ٱتَُّقواْ ٱللَّ َها ٱلَّ يُّ
َ
أ قال -تعاىل-: ﴿َيٰٓ

َ َخبرُِيۢ بَِما َتۡعَملُوَن﴾)1). ۚ إِنَّ ٱللَّ َ َمۡت لَِغٖدۖ َوٱتَُّقواْ ٱللَّ قَدَّ
محاسبة النفس: أن يراجع اإلنسان نفسه كّل يوم عاّم 

املخالفات  من  اقرتفته  أو  والخريات،  الطاعات  من  عملته 

واملعايص واآلثام؛ فإن رجحت كّفة الطاعات عىل املعايص، 

الله  يشكر  أن  املحاسب  فعىل  السيّئات،  عىل  والحسنات 

ورشف  طاعته  من  به  ورّشفه  إليه  وفّقه  ما  عىل  -تعاىل- 

نفسه  يــؤدِّب  أن  فعليه  املعايص،  رجحت  وإن  رضــاه. 

بالتأنيب والتقريع عىل شذوذها وانحرافها عن طاعة الله 

كّل  عىل  النفس  تأنيب  يجب  الحالتني  كال  ويف  -تعاىل-، 

مخالفة وتقصري. 

مل  من  مّنا  »ليس  قال:  أنّه   Q الكاظم اإلمام  عن 

يحاسب نفسه يف كّل يوم، فإن عمل خرياً استزاد الله منه، 

سورة الحرش، اآلية 18.  (1(
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وحمد الله عليه، وإن عمل رّشاً استغفر الله منه، وتاب 

إليه«)1).

أّواًل: الحّث على محاسبة النفس

املؤمن،  تأّهب  يف  كــربى  أهّميّة  النفس  ملحاسبة 

واستعداده ملواجهة حساب اآلخرة، وأهواله الرهيبة، ومن 

عىل  الباعثة  والخري  الرّب  أعامل  من  بالتزّود  اهتاممه  ثّم 

نجاته وسعادة مآبه.

املحاسبة  عىل  تحرّض  التي  النصوص  كرثت  لذلك 

بأساليبها الحكيمة البليغة:

أنفسكم  »فحاسبوا  قال:  أنّه   Q الصادق اإلمام  عن 

قبل أن تحاسبوا عليها؛ فإّن للقيامة خمسن موقفاً كّل موقف 

ۡلَف َسَنةٖ﴾)2)«)3).
َ
ۥٓ أ مقام ألف سنة، ثّم تال: ﴿ِف يَۡوٖم َكَن ِمۡقَداُرهُ

العاّلمة املجليّس، بحار األنوار، مصدر سابق، ج67، ص72.  (1(

سورة السجدة، اآلية 5.  (2(

الشيخ املفيد، األمايل، مصدر سابق، ج1، ص329.  (3(
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وعن اإلمام زين العابدين Q أنّه قال: »ابن آدم، 

كانت  وما  نفسك،  من  واعظ  لك  كان  ما  بخري  تزال  ال 

املحاسبة من هّمك...«)1).

ثانياً: كيفّية المحاسبة

نفسه؟  الرجل  يحاسب  وكيف  املؤمنني،  أمري  يا  قيل: 

قال Q: »إذا أصبح، ثّم أمىس، رجع إىل نفسه، وقال: 

يا نفس، إنَّ هذا يوم مىض عليك، ال يعود إليك أبداً، والله 

سائلِك عنه فيام أفنيته، فام الذي عملِت فيه؟ أذكرِت الله 

أم حمدتِه؟ أقضيِت حّق أخ مؤمن؟ أنّفسِت عنه كربته؟ 

أحفظِته بظهر الغيب يف أهله وولده؟ أحفظِته بعد املوت 

بفضل جاهك؟  أخ مؤمن  غيبة  أكففِت عن  يف مخلّفيه؟ 

أأعنِت مسلامً؟ ما الذي صنعِت فيه؟ فيذكُر ما كان منه؛ 

الله -عّز وجّل- وكرّبه  فإْن ذكر أنّه جرى منه خريٌ، حمد 

 - اإلسالمّية  الدراسات  قسم  تحقيق  األمايل،  الحسن،  بن  محّمد  الشيخ  الطويّس،   (1(
1414ه، ط1،  قم،   - إيران  والتوزيع،  والنرش  للطباعة  الثقافة  دار  البعثة،  مؤّسسة 

ص115.
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الله  استغفر  تقصرياً،  أو  معصيًة  ذكر  وإْن  توفيقه،  عىل 

-عّز وجّل- وعزم عىل ترك معاودته، ومحا ذلك عن نفسه 

بتجديد الصالة عىل محّمد وآله الطّيبن، وَعرِْض بيعة أمري 

املؤمنن عىل نفسه وقبولها، وإعادة لعن شانئيه وأعدائه، 

ودافعيه عن حقوقه، فإذا فعل ذلك، قال الله -عّز وجّل: 

الذنوب، مع مواالتك أوليايئ  أناقشك يف يشء من  لسُت 

ومعاداتك أعدايئ«)1). 

ثالثاً: أهّم ما يجب محاسبة النفس عليه

أ. أداء الفرائض

أّول ما يجدر محاسبة النفس عليه أداء الفرائض التي 

والحّج  والصيام  كالصالة  الناس،  عىل  -تعاىل-  الله  أوجبها 

والزكاة ونحوها من الفرائض.

ب. فعل الذنوب واآلثام

املنكرات،  واجرتاح  اآلثام  اقرتاف  عىل  النفس  محاسبة 

العاّلمة املجليّس، بحار األنوار، مصدر سابق، ج67، ص70.  (1(
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النفس،  ملحاسبة  مثل  النبّي P أرفع  رضب  ولقد 

اإلمام  يقول  ومحّقراتها،  الذنوب  صغائر  من  والتحذير 

الله نزل بأرض قرعاء، فقال  »إّن رسول   :Q الصادق

ألصحابه: ائتونا بحطب، فقالوا: يا رسول الله، نحن بأرض 

قرعاء، ما بها من حطب، قال: فليأِت كّل إنسان مبا قدر 

عليه، فجاؤوا به، حّتى رموا بن يديه، بعضه عىل بعض، 

قال:  ثّم  الذنوب،  تجتمع  هكذا   :P الله رسول  فقال 

أال  طالباً،  لكّل يشء  فإّن  الذنوب!  واملحّقرات من  إيّاكم 

ۡحَصۡيَنُٰه ِفٓ 
َ
ٍء أ ُمواْ َوَءاَثَٰرُهۡمۚ َوُكَّ َشۡ وإّن طالبها يكتب ﴿َما قَدَّ

بنِٖي﴾))))2(. إَِماٖم مُّ
ج. تضييع فرصة العمر

فرصة  تضييع  عدم  عىل  دامئاً  النفس  محاسبة  يجب 

العمر التي مّن الله -تعاىل- بها عليه؛ فالعمر هو الوقت 

د الذي ال يستطيع اإلنسان إطالة أمده، ومتديد أجله  املحدَّ

سورة يس، اآلية 12.  (1(

العاّلمة املجليّس، بحار األنوار، مصدر سابق، ج70، ص346.  (2(
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ِخُروَن 
ۡ
َجلُُهۡم اَل يَۡسَتأ

َ
َجٞلۖ فَإَِذا َجآَء أ

َ
ٍة أ مَّ

ُ
ِ أ

املقدر املحتوم: ﴿َولُِكّ

َساَعٗة َواَل يَۡسَتۡقِدُموَن﴾)1).
من أجل ذلك جاءت توجيهات آل البيت R موّضحة 

نفاسة العمر، ورضورة استغالله ورصفه فيام يوجب سعادة 

اإلنسان ورخائه يف حياته العاجلة واآلجلة، نذكر منها:

عن رسول الله P أنّه قال: »يا أبا ذر، كُن عىل عمرك 

أشّح منك عىل درهمك ودينارك«)2).

ثالثة  الدنيا  »إّنا  قال:  أنّه   Q املؤمنني أمري  وعن 

أيّام: يوم مىض مبا فيه، فليس بعائد، ويوم أنت فيه، فحّق 

عليك اغتنامه، ويوم ال تدري أنت ِمن أهله، ولعلك راحل 

فيه؛ أّما اليوم املايض فحكيم ُمؤدِّب، وأّما اليوم الذي أنت 

فيه فصديق مودِّع، وأّما غد فإّنا يف يديك منه األمل«)3).

وعنه Q أنّه قال: »ما من يوم ميّر عىل ابن آدم، إاّل 

سورة األعراف، اآلية 34.  (1(

العاّلمة املجليّس، بحار األنوار، مصدر سابق، ج74، ص76.  (2(

املصدر نفسه، ج70، ص111.  (3(
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قال له ذلك اليوم: أنا يوم جديد، وأنا عليك شهيد، فقل يفَّ 

خرياً، واعمل يفّ خرياً، أشهد لك به يوم القيامة؛ فإنّك لن 

تران بعد هذا أبداً«)1).

 L وُروي أنّه جاء رجل إىل اإلمام عيّل بن الحسني

يشكو إليه حاله، فقال: »مسكٌن ابن آدم، له يف كّل يوم 

لهانت  اعترب  ولو  منهّن،  بواحدة  يعترب  ال  ثالث مصائب، 

فاليوم  األوىل:  املصيبة  فأّما  الدنيا؛  وأمر  املصائب  عليه 

الذي ينقص من عمره«، قال: »وإْن ناله نقصان يف ماله 

والثانية  يرّده،  ال  والعمر  عنه  يخلف  والدرهم  به،  اغتّم 

أنّه يستويف رزقه، فإن كان حالالً حوسب عليه، وإن كان 

حراماً عوقب عليه«، قال: »والثالثة أعظم من ذلك«، قيل: 

وما هي؟ قال: »ما من يوم مييس، إاّل وقد دنا من اآلخرة 

رحلًة، ال يدري عىل الجّنة أم عىل النار«)2).

الشيخ الكلينّي، الكايف، مصدر سابق، ج2، ص523.  (1(

الشيخ املفيد، االختصاص، مصدر سابق، ص342.  (2(
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- النظم في الحياة الشخصّية

- النظم في العالقات االجتماعّية

- مراعاة العهود والوعود

- النظم في العبادة

- االنضباط في المصروف

الموعظة الظالاة

نظم األمر في اإلسالم

المحور الّثاني 
المجتمع القويم
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ق 
َّ
ت عليها الشريعة، فيما يتعل

ّ
التعّرف إلى أبرز اإلرشادات التي حث

بتنظيم حياة اإلنسان الشخصّية وكيفّية عالقاته مع اآلخرين.

تصدير الموعظة

الحسن  املؤمنني Q اإلمامني  أمـــري  أوىص 

وأهيل  ولدي  وجميَع  »أوصيكام  قائالً:   ،L والحسني

ومن بلغه كتايب، بتقوى الله ونظم أمركم«)1).

نهج البالغة، مصدر سابق، ص421.  (1(
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تمهيد

الحياة  األمور يف مختلف جوانب  بنظم  اإلسالم  أوىص 

االلتزام  الفرديّة واالجتامعيّة. ويتجىّل  بأبعادها  اإلنسانيّة، 

بتعاليم  وااللتزام  الرتبية  خالل  من  واالنضباط،  بالنظام 

وتأمني  اإلنسانيّة  الحياة  لتنظيم  جــاءت  التي  اإلســالم 

أمري  إليه  أشار  ما  وهو  كلّه،  البرشي  للمجتمع  السعادة 

تعرّب  الّتي  التقوى،  املؤمنني Q يف وصيّته، حيث قرن 

أن يكون  األمر؛ فال ميكن  بنظم  اإلميان،  عن أعىل مراتب 

االلتزام  عىل  نفسه  يريّب  أن  دون  تقيّاً  مؤمناً  اإلنسان 

بالحقوق والواجبات تجاه الله والناس، وإاّل البتيل بالنفاق 

والكذب.

أّواًل: النظم في الحياة الشخصّية

النظافة  عىل  لإلنسان  الشخصيّة  الحياة  وتشتمل 

والصّحة وترتيب اللباس...
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أ. التجّمل لإلخوان

إىل  أو  املسجد  إىل  الخروج  أراد  كلاّم   ،P النبّي كان 

املرآة ويرتّب شعره ويتعطَّر، وكان  لقاء أصحابه ينظر يف 

الله يحبُّ من عبده إذا خرج إىل إخوانه أن  »إّن  يقول: 

ل«)1). يتهيَّأ لهم ويتجمَّ

ب. النظافة

رعاية الطهارة والنظافة، فعن اإلمام الرضا Q أنّه 

قال: »من أخالق األنبياء التنظّف والتطّيب«)2).

ج. ترسيح الشعر والسواك

برتتيب  فأمر  لإلنسان،  الخارجّي  باملظهر  اإلسالم  اهتّم 

اللباس وعدم إطالة الشعر وقّص األظافر واالستياك...

يقّل  شعرك  »استأصل   :Q الصادق اإلمام  فعن 

برصك«)3)،  ويجلو  رقبتك  وتغلظ  ووسخه  ودوابّــه  درنه 

الشيخ الطربيّس، مكارم األخالق، مصدر سابق، ص35.  (1(

الشيخ الكلينّي، الكايف، مصدر سابق، ج5، ص567.  (2(

املصدر نفسه، ج6، ص484.  (3(
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ِعنَد  زِينََتُكۡم  ﴿ُخُذواْ  الرضا Q -يف تفسري  اإلمام  وعن 

ِ َمۡسِجٖد﴾)1)-: »من ذلك التمشيط عند كّل صالة«)2).
ُكّ

أخالق  »من  قــال:  أنـّـه   Q الصادق اإلمــام  وعن 

األنبياء، السواك«)3).

4. الزينة و اللباس الحسن

، فلقيه عبّاد بن  متّكئاً عيلَّ  Q الله »كان أبو عبد 

كثري -وكان من الزّهاد املرائني-، وعليه ثياب مرويّة ِحَسان، 

فقال: يا أبا عبد الله، إنّك من أهل بيت النبّوة... فام لهذه 

الثياب املزيَّنة عليك؟! فلو لبست دون هذه الثياب، فقال 

له أبو عبد الله Q: »ويلك يا عّباد! َمْن حرّم زينة الله 

-عّز  الله  إّن  الرزق؟!  من  والطّيبات  لعباده  أخرج  التي 

وجّل- إذ أنعم عىل عبد نعمة، أحبَّ أن يراها عليه«)4).

سورة األعراف، اآلية 31.  (1(

الشيخ الكلينّي، الكايف، مصدر سابق، ج6، ص489.  (2(

املصدر نفسه، ج6، ص462.  (3(

املصدر نفسه، ج3، ص348  (4(
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النبّي P، كلاّم أراد الخروج إىل املسجد أو إىل  وكان 

املرآة ويرتِّب شعره ويتعطَّر، وكان  لقاء أصحابه ينظر يف 

الله يحبُّ من عبده إذا خرج إىل إخوانه أن  »إّن  يقول: 

ل«)1). يتهيَّأ لهم ويتجمَّ

ثانياً: النظم في العالقات االجتماعّية

أ. املسؤولّية االجتامعّية

مجتمعه  وأفــراد  نفسه  إصالح  عن  مسؤول  املسلم 

ۡصلُِحواْ َبنۡيَ 
َ
َما ٱلُۡمۡؤِمُنوَن إِۡخَوةٞ فَأ وتحصينهام، قال -تعاىل-: ﴿إِنَّ

.(2(﴾ َخَوۡيُكۡمۚ
َ
أ

ومن اإلصالح األمر باملعروف والنهي عن املنكر، وحفظ 

النظام العاّم، واملساهمة والحضور االجتامعّي.

ب. املسؤولّية العائلّية

- اآلباء تجاه األبناء

من نواٍح مختلفة؛ جسديّة، نفسيّة، إميانيّة...

الحّر العاميّل، وسائل الشيعة، مصدر سابق، ج5، ص11.  (1(

سورة الحجرات، اآلية 10.  (2(
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ۡهلِيُكۡم 
َ
نُفَسُكۡم َوأ

َ
ِيَن َءاَمُنواْ قُٓواْ أ َها ٱلَّ يُّ

َ
أ قال -تعاىل-: ﴿َيٰٓ

نَاٗرا َوقُوُدَها ٱنلَّاُس َوٱۡلَِجاَرةُ﴾)1).
وكلّكم  راعٍ،  »كلّكم  قال:  أنّه   P الله رسول  وعن 

مسؤول عن رعّيته«)2).

مولود  من  »ما  قال:  أنّه   Q الصادق اإلمام  وعن 

وينرّصانه  يهّودانه  اللذان  فأبواه  الفطرة،  عىل  إاّل  يولد 

وميّجسانه«)3).

وعن أمري املؤمنني Q أنّه قال: »علّموا صبيانكمام 

ينفعهم الله به، ال تغلب عليهم املرجئة برأيها«)4).

- األبناء تجاه آبائهم

َجَٰهَداَك  ُحۡسٗناۖ ِإَون  يۡهِ  بَِودِٰلَ نَسَٰن  ٱۡلِ ۡيَنا  ﴿َوَوصَّ -تعاىل-:  قال 

َمرِۡجُعُكۡم  إَِلَّ  تُِطۡعُهَماۚٓ  فَاَل  ِعۡلٞم  بِهِۦ  لََك  لَۡيَس  َما  ِب  لِتُۡشَِك 

سورة التحريم، اآلية 6.  (1(

العاّلمة املجليّس، بحار األنوار، مصدر سابق، ج72، ص38.  (2(

الشيخ الصدوق، من ال يحرضه الفقيه، مصدر سابق، ج2، ص49.  (3(

الشيخ الصدوق، الخصال، مصدر سابق، ص614.  (4(
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نَّبُِئُكم بَِما ُكنُتۡم َتۡعَملُوَن﴾)1)، وقال -سبحانه-: ﴿ َربَُّك 
ُ
فَأ

يِۡن إِۡحَسًٰناۚ﴾)2).  ٓ إِيَّاهُ َوبِٱۡلَودِٰلَ الَّ َتۡعُبُدٓواْ إاِلَّ
َ
أ

- الزوجان، تجاه بعضهام

 Q أوصان جربئيل« قال:  أنّه   P الله عن رسول 

باملرأة، حّتى ظننت أنّه ال ينبغي طالقها، إاّل من فاحشة 

مبّينة«)3).

ويف جوابه P عن سؤال خولة بنت األسود حول حّق 

املرأة، قال: »حّقك عليه أن يطعمك ماّم يأكل، ويكسوك 

ماّم يلبس، وال يلطم، وال يصيح يف وجهك«)4).

ويف مسؤوليّة الزوجة، يقول أمري املؤمنني Q: »خري 

الخمس؟  املؤمنني، وما  أمري  يا  قيل:  الَخْمس)5(«،  نسائكم 

مل  زوجها  غضب  إذا  الّتي  املؤاتية،  اللّينة،  »الهّينة،  قال: 

سورة العنكبوت، اآلية 8.  (1(

سورة اإلرساء، اآلية 23.  (2(

الشيخ الكلينّي، الكايف، مصدر سابق، ج5، ص512.  (3(

الشيخ الطربيّس، مكارم األخالق، مصدر سابق، ص218.  (4(

أي ذات الخمس من الصفات.  (5(
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تكتحل بغمض حّتى يرض، وإذا غاب عنها زوجها حفظته 

ال  الله  وعامل  الله،  عاّمل  من  عامل  فتلك  غيبته،  يف 

يخيب«)1).

- تجاه األرحام واألصدقاء والجريان

يِۡن  اۖ َوبِٱۡلَودِٰلَ َ َواَل تُۡشُِكواْ بِهِۦ َشۡي ٔٗ قال -تعاىل-: ﴿َوٱۡعُبُدواْ ٱللَّ

.(2(﴾ إِۡحَسٰٗنا َوبِِذي ٱۡلُقۡرَبٰ
وعن رسول اللهP أنّه قال: »ما زال جربائيل يوصيني 

بالجار، حّتى ظننت أنّه سيورِّثه«)3).

ج. تنظيم الوقت

إّن االستفادة الصحيحة من الوقت هي من أهمِّ األمور 

التي توجب نجاح اإلنسان يف أموره االجتامعيّة، فاالنضباط 

واستثامر  اإلنسان  طاقة  من  لالستفادة  موجب  والعمل 

النتائج.

الشيخ الكلينّي، الكايف، مصدر سابق، ج5، ص325.  (1(

سورة النساء، اآلية 36.  (2(

الشيخ الصدوق، من ال يحرضه الفقيه، مصدر سابق، ج1، ص52.  (3(
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أن  يف  »اجتهدوا  قال:  أنّه   Q الكاظم اإلمام  عن 

يكون زمانكم أربع ساعات: ساعة ملناجاة الله، ساعة ألمر 

املعاش، ساعة ملعارشة اإلخوان والثقات الذين يعرِّفونكم 

فيها  تختلون  ساعة  الباطن،  يف  لكم  ويخلصون  عيوبكم 

اتكم يف غري محرَّم«)1). للذَّ

 ثالثاً: مراعاة العهود والوعود

من املوارد التي ال بدَّ فيها من االنضباط، االلتزام بالعهود 

والدقّة يف الوعود، ففي الَديْن مثالً -أخذاً وعطاًء- ال بدَّ من 

َها  يُّ
َ
أ كتابة وثيقة دفعاً ألّي خالف أو نزاع، يقول -تعاىل-: ﴿َيٰٓ

َوۡلَۡكُتب  َسّمٗ فَٱۡكُتُبوهُۚ  َجٖل مُّ
َ
إَِذا تََدايَنُتم بَِديٍۡن إَِلٰٓ أ ِيَن َءاَمُنٓواْ  ٱلَّ

ُدواْ  َولَۡم تَِ َسَفرٖ  ُكنُتۡم   ﴿ِإَون  بِٱۡلَعۡدِلۚ﴾)2)،  َكتُِبۢ  بَّۡيَنُكۡم 
.(4(﴾ ۡوفُواْ بِٱۡلَعۡهِدۖ إِنَّ ٱۡلَعۡهَد كََن 

َ
ۡقُبوَضةۖٞ﴾)3)، ﴿َوأ فَرَِهٰٞن مَّ

ابن شعبة الحّرايّن، تحف العقول، مصدر سابق، ص481  (1(

سورة البقرة، اآلية 282.  (2(

سورة البقرة، اآلية 283.  (3(

سورة اإلرساء، اآلية 34.  (4(
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فعن  القيامة،  بيوم  اإلميان  لوازم  من  بالعهد  والوفاء 

واليوم  بالله  يؤمن  كان  »من  قال:  الله P أنّه  رسول 

اآلخر، فليِف إذا وعد«)1).

أصحاب  أحد  فعن  والثقة،  املحبّة  توجب  رعاية  وإّن 

بعض  يف  الرضا  مع  كنت  قال:  أنّه   Q الرضا اإلمــام 

»انرصف  فقال يل:  منزيل،  إىل  انرصف  أن  فأردت  الحاجة، 

معي، فَبْت عندي الليلة«؛ فانطلقت معه، فدخل داره مع 

الدواب  أواري  بالطني  يعملون  غلامنه  إىل  فنظر  املغيب، 

»ما  فقال:  منهم،  ليس  أسود  معهم  وإذا  ذلك،  غري  أو 

قال:  شيئاً،  ونعطيه  يعاوننا  قالوا:  معكم؟«،  الرجل  هذا 

»قاطعتموه عىل أجرته؟«، فقالوا: ال، هو يرىض مبا نعطيه، 

فغضب اإلمام، وقال لصاحبه: »إّن قد نهيتهم عن مثل هذا 

غري مرّة، أن يعمل معهم أحد حّتى يقاطعوه أجرته! اعلم 

أنّه ما من أحد يعمل لك شيئاً بغري مقاطعة، ثّم زدته لذا 

الشيخ الكلينّي، الكايف، مصدر سابق، ج2، ص364.  (1(
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اليشء ثالثة أضعاف أجرته، إاّل ظنَّ أنّك قد نقصته أجرته، 

وإذا قاطعته، ثّم أعطيته أجرته، حمدك عىل الوفاء، فإْن 

زدته حّبة عرف ذلك ورأى أنّك زدته«)1).

رابعاً: النظم في العبادة

أ. مراعاة النظم واالنضباط

وذلك بأداء كّل عبادة يف أوَّل وقتها:

الله  لطاعة  »تفّرغوا  قال:  اللهP أنّه  رسول  فعن 

عن  يشغلكم  ما  البالء  من  بكم  ينزل  أن  قبل  وعبادته، 

العبادة«)2).

وعن اإلمام الباقر Q أنّه قال: »اعلم أّن أّول الوقت 

أبداً أفضل؛ فعّجل بالخري ما استطعت، وأحّب األعامل إىل 

الله -عّز وجّل- ما داوم العبد عليه، وإْن قّل«)3).

العاّلمة املجليّس، بحار األنوار، مصدر سابق، ج49، ص106.  (1(

وّرام بن أيب فراس املاليّك األشرتّي، تنبيه الخواطر ونزهة النواظر )مجموعة وّرام)، دار   (2(
الكتب اإلسالمّية، إيران - طهران، 1368ش، ط2، ص439.

الشيخ الكلينّي، الكايف، مصدر سابق، ج3، ص247.  (3(
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ب. رعاية االعتدال وعدم اإلفراط

يِف  نَْفَسَك  »َخاِدْع  قال:  أنّه   Q املؤمنني أمري  فعن 

الِْعَباَدِة واْرُفْق ِبَها، واَل تَْقَهرَْها، وُخْذ َعْفَوَها ونََشاطََها، إِالَّ 

َما كَاَن َمكُْتوباً َعلَْيَك ِمَن الَْفِريَضِة، َفإِنَّه اَل بُدَّ ِمْن َقَضائَِها 

وتََعاُهِدَها ِعْنَد َمَحلَِّها«)1).

إىل  تكرِّهوا  »ال  قال:  أنّه   Q الصادق اإلمام  وعن 

أنفسكم العبادة«)2).

ج. عدم اإلفراط

أبغض  من  »إّن  قــال:  املؤمنني Q أنّه  أمري  عن 

الرجال إىل الله -تعاىل-، لَعبداً وكله الله إىل نفسه، جائراً 

حرث  إىل  ُدعي  إن  دليل،  بغري  سائراً  السبيل،  قصد  عن 

الدنيا عمل، وإن ُدعي إىل حرث اآلخرة كسل«)3).

نهج البالغة، مصدر سابق، ص460.  (1(

الشيخ الكلينّي، الكايف، مصدر سابق، ج2، ص86.  (2(

نهج البالغة، مصدر سابق، ص149.  (3(
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خامساً: االنضباط في المصروف

اللباس والطعام  الوسطيّة يف  للمسلم من رعاية  بّد  ال 

وسائر مستلزمات الحياة، ويف االستفادة من األموال العاّمة.

أ. عدم التبذير واإلرساف

َوَكَن  َيِٰطنِيۖ  ٱلشَّ إِۡخَوَٰن  َكنُٓواْ  رِيَن  ٱلُۡمَبّذِ ﴿إِنَّ  -تعاىل-:  قال 

ۡيَطُٰن لَِرّبِهِۦ َكُفوٗرا﴾)1). ٱلشَّ
أمر  »الــرسف  قال:  أنّه   Q الصادق اإلمــام  وعن 

يبغضه الله، حّتى طرحك النواة؛ فإنّها تصلح ليشء«)2).

ب. عدم البخل

جامع  »البخل  قال:  أنّه   Q املؤمنني أمري  فعن 

ملساوئ العيوب، وهو زمام يقاد به إىل كّل سوء«)3).

سورة اإلرساء، اآلية 27.  (1(

ابن شعبة الحّرايّن، تحف العقول، مصدر سابق، ص89.  (2(

نهج البالغة، مصدر سابق، ص543.  (3(
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ج. عدم الكسل والتوان

يف  تكسل  »ال  قال:  الصادق Q أنّه  اإلمــام  فعن 

معيشتك؛ فتكون كَاّلً عىل غريك«)1).

وعنه Q أيضاً: »ضمنت ملن اقتصد أن ال يفتقر«)2).

مرصف  حول  أصحابه  إىل   Q املؤمنني أمري  كتب 

»أِدّقوا أقالمكم، وقاربوا بن سطوركم،  املال، فقال:  بيت 

إيّاكم  املعان،  قصد  واقصدوا  فضولكم،  عّني  واحذفوا 

واإلكثار! فإّن أموال املسلمن ال تحتمل اإلرضار«)3).

الشيخ الكلينّي، الكايف، مصدر سابق، ج5، ص86.  (1(

املصدر نفسه، ج4، ص53.  (2(

الحّر العاميّل، وسائل الشيعة، مصدر سابق، ج17، ص404.  (3(
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هدف الموعظة

التعّرف إلى قيمة النظام العاّم وأهّمّيته في اإلسالم، وترويج ثقافة 

االلتزام بالنظام بين الناس، والسّيما في مرافق الحياة العاّمة.

تصدير الموعظة

أهل  حّق  »وأّما  قال:  أنّه   Q السّجاد اإلمام  عن 

ملّتك عاّمة فإضامر السالمة، ونر جناح الرحمة، والرفق 

إىل  محسنهم  وشكر  واستصالحهم،  وتألفهم،  مبُسيئهم، 

نفسه وإليك؛ فإّن إحسانه إىل نفسه إحسانه إليك، إذ كّف 

فعّمهم  نفسه،  عنك  وحبس  مؤونته،  وكفاك  أذاه،  عنك 

وأنزلهم  بنرصتك،  جميعاً  وانرصهم  بدعوتك،  جميعاً 

مبنزلة  وصغريهم  الوالد،  مبنزلة  كبريهم  منازلهم،  جميعاً 

الولد، وأوسطهم مبنزلة األخ...«)1) .

ابن شعبة الحّرايّن، تحف العقول، مصدر سابق، ص271.  (1(
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تمهيد

إّن للنظام يف الثقافة اإلسالميّة أهّميّة كربى، ومفرداته يف 

جهات كثرية من إرشاداته وأوامره؛ ولذلك نتعرّض يف هذه 

املوعظة إىل نقاٍط أساسيّة يف بيان دعوة الدين اإلسالمّي إىل 

حفظ النظام، نذكرها عىل الشكل اآليت:

أّواًل: اإلسالم دين النظام

ميادينها،  مختلف  يف  البرشيّة  الحياة  اإلســالم  نظّم 

االقتصاديّة والسياسيّة والثقافيّة واالجتامعيّة.

وقد بُِني الدين اإلسالمّي عىل النظام، فهو محور حياة 

الكائنات،  البرش،  نظام؛  يف  يسري  كلُّه  الكون  بل  املسلم، 

الليل والنهار، السامء، الفلَك، فال ريب أّن اإلسالم هو الدين 

الوحيد الذي أّسس بنيانه عىل االجتامع رصيحاً، ومل يهمل 

أمر االجتامع يف شأن من شؤونه)1).

السّيد الطباطبايّئ، امليزان يف تفسري القرآن، مصدر سابق، ج4، ص96.  (1(
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ومصاديق النظام يف اإلسالم كثرية، منها:

أ. يف خلق الكون

منظّم،  أساس  عىل  الكون  هذا  وجّل-  -عّز  الله  خلق 

هذه  يف  مهّمته  له  وجعل  موضعه،  يف  يشء  كّل  فوضع 

فَإَِذا  ٱنلََّهاَر  ِمۡنُه  نَۡسلَُخ  ُۡل  ٱلَّ َُّهُم  ل ﴿َوَءايَةٞ  -تعاىل-:  قال  الدنيا، 

ٱۡلَعزِيزِ  َتۡقِديُر  َذٰلَِك  ََّهاۚ  ل لُِمۡسَتَقّرٖ  َتۡرِي  ۡمُس  َوٱلشَّ ۡظلُِموَن 37  مُّ ُهم 
ٱۡلَقِديِم 39  َكٱۡلُعرُۡجوِن  َعَد   ٰ َمَنازَِل َحتَّ ۡرَنُٰه  قَدَّ َوٱۡلَقَمَر  ٱۡلَعلِيِم 38 
ٞ ِف  ُۡل َسابُِق ٱنلََّهارِۚ َوُكّ ن تُۡدرَِك ٱۡلَقَمَر َواَل ٱلَّ

َ
ۡمُس يَۢنَبِغ لََهآ أ اَل ٱلشَّ

فَلَٖك يَۡسَبُحوَن﴾)1).
ب. يف التعامل مع اآلخر

إّن نظرة اإلسالم إىل النظام يف تعامالت الناس واضحة، 

 :P الله رســول  قــول  يف  كام  رشط،  مثالً  فاالستئذان 

وإن  فليدخل،  ادخل  قيل  فإن  مرات،  ثالث  »واالستئذان 

قيل ارجع فلريجع«)2).

سورة يس، اآليات 40-37.  (1(

مهدي  تحقيق  األخبار،  غرر  يف  األنوار  مشكاة  الحسن ،  بن  عيّل  الشيخ  الطربيّس،   (2(
هوشمند، دار الحديث، ال.م، 1418، ط1، ص342.
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ج. يف االلتزام بالعهود والعقود

عند  »املؤمنون  قــال:  أنّــه   Q الرضا اإلمــام  عن 

رشوطهم«)1).

د. بن الوالد وولده

الولد عىل  »يا عيّل، حّق  قال:  أنّه   Pالله عن رسول 

صالحاً.  موضعاً  ويضعه  وأدبه،  اسمه  يحسن  أن  والده 

وحّق الوالد عىل ولده أن ال يسّميه باسمه، وال مييش بن 

يديه، وال يجلس أمامه، وال يدخل معه يف الحاّمم«)2).

هـ. يف التحيَّة والسالم

عن اإلمام الصادق Q أنّه قال: »يسلّم الراكب عىل 

لقيت جامعٌة جامعًة،  وإذا  القاعد،  واملايش عىل  املايش، 

سلّم األقّل عىل األكرث، وإذا لقي واحٌد جامعًة، سلّم الواحد 

عىل الجامعة«)3).

الشيخ الصدوق، عيون أخبار الرضا Q، مصدر سابق، ج2، ص169.  (1(

الشيخ الصدوق، من ال يحرضه الفقيه، مصدر سابق، ج4، ص372.  (2(

الشيخ الكلينّي، الكايف، مصدر سابق، ج2، ص647.  (3(
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و. يف صالة الجامعة

عن رسول الله P أنّه قال: »أقيموا الصفوف، وحاذوا 

وال  إخوانكم،  بأيدي  ولّينوا  الخلل،  وا  وسوُّ املناكب،  بن 

تذروا فرجاٍت للشيطان«)1).

ز. يف الجهاد

ا  ِيَن يَُقٰتِلُوَن ِف َسبِيلِهِۦ َصّفٗ َ ُيِبُّ ٱلَّ قال -تعاىل-: ﴿إِنَّ ٱللَّ

ۡرُصوٞص﴾)2). نَُّهم ُبۡنَيٰٞن مَّ
َ
َكأ

ارات ح. يف بعض الكفَّ

ِمن  يَُظِٰهُروَن  ِيَن  ﴿َوٱلَّ -تعاىل-:  قوله  يف  كام  الظهار،  ارة  ككفَّ

َذٰلُِكۡم  اۚ  َيَتَمآسَّ ن 
َ
أ َقۡبِل  ّمِن  َرَقَبةٖ  َفَتۡحرِيُر  قَالُواْ  لَِما  َيُعوُدوَن  ُثمَّ  نَِّسآئِِهۡم 

َشۡهَرۡيِن  فَِصَياُم  َيِۡد  َّۡم  ل َفَمن   3 َخبرِيٞ  َتۡعَملُوَن  بَِما   ُ َوٱللَّ بِهۦِۚ  تُوَعُظوَن 
َّۡم يَۡسَتِطۡع فَإِۡطَعاُم ِسّتنَِي ِمۡسِكيٗناۚ َذٰلَِك  اۖ َفَمن ل ن َيَتَمآسَّ

َ
ُمَتَتابَِعنۡيِ ِمن َقۡبِل أ

ِلٌم﴾)3).
َ
ِۗ َولِۡلَكٰفِرِيَن َعَذاٌب أ ِ َورَُسوِلِۦۚ َوتِۡلَك ُحُدوُد ٱللَّ تِلُۡؤِمُنواْ بِٱللَّ

السجستايّن، أبو داوود سليامن بن األشعث، سنن أيب داوود، تحقيق وتعليق سعيد   (1(
محّمد اللّحام، دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع، لبنان - بريوت، 1410ه - 1990م، 

ط1، ج1، ص157.

سورة الصّف، اآلية 4.  (2(

سورة املجادلة، اآليتان 4-3.  (3(



95

الموعظة الثاماةخ الاظاا وااداا الااّمة

ثانياً: مراعاة اآلداب العاّمة

دوره  ميــارس  االجتامعيّة،  بيئته  يف  مسؤول  املسلم 

االجتامعّي من موقعه، وقد دعا رسول اللهP إىل االهتامم 

بأمور املسلمني، فقال: »من أصبح ال يهتّم بأُمور املسلمن، 

فليس مبسلم«)1).

وقد أوىل اآلداب العاّمة، الّتي ترتبط باملجتمع والناس 

وحقوقهم، أهّميّة قصوى، تربز يف مختلف مرافق الحياة، 

منها: 

أ. إكرام الضيف وتشييعه

عن رسول الله P أنّه قال: »من مل يكرم ضيفه، فليس 

من محّمد وال من إبراهيم«)2).

الشيخ الكلينّي، الكايف، مصدر سابق، ج2، ص163.  (1(

تحقيق ونرش  املسائل،  الوسائل ومستنبط  النورّي، مستدرك  املريزا حسني  الطربيّس،   (2(
1987م، ط1،   - 1408ه  بريوت،   - لبنان  الرتاث،  إلحياء   R البيت آل  مؤّسسة 

ج16، ص259.
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وعنهP أيضاً: »إّن من حّق الداخل عىل أهل البيت، 

أن ميشوا معه هنيئة إذا دخل وإذا خرج«)1).

ب. إزالة األذى

عن رسول اللهP أنّه قال: »دخل عبٌد الجّنة بغصٍن 

من شوك كان عىل طريق املسلمن، فأماطه عنها«)2).

ج. الحفاظ عىل البيئة

يُعدُّ الحفاظ عىل البيئة من صلب إرشادات اإلسالم، بل 

له بعد عقائدّي يُنظر فيه إىل البيئة واملوارد الطبيعيّة التي 

لخري  وجّل-  -عّز  سّخرها  نعٌم  أنها  عىل  -تعاىل-  الله  خلقها 

َر  َسخَّ ِي  ٱلَّ ﴿َوُهَو  -سبحانه-:  القائل  وهو  وصالحه،  اإلنسان 

تَۡلبَُسوَنَهاۖ  ِحۡلَيٗة  ِمۡنُه  َوتَۡسَتۡخرُِجواْ  ا  َطرِّيٗ َلۡٗما  ِمۡنُه  ُكلُواْ 
ۡ
تِلَأ ٱۡلَۡحَر 

َوتََرى ٱۡلُفۡلَك َمَواِخَر فِيهِ َوتِلَۡبَتُغواْ ِمن فَۡضلِهِۦ َولََعلَُّكۡم تَۡشُكُروَن﴾)3)، 

الشيخ الكلينّي، الكايف، مصدر سابق، ج2، ص659.  (1(

الشيخ الصدوق، الخصال، مصدر سابق، ص32.  (2(

سورة النحل، اآلية 14.  (3(
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ۡرِض﴾)1).
َ
ا ِف ٱأۡل َر لَُكم مَّ َ َسخَّ نَّ ٱللَّ

َ
لَۡم تََر أ

َ
وقال -سبحانه-: ﴿أ

يديه،  بني  للمجاهدين  قال  أنّه   Pالله رسول  وعن 

مرشداً لهم يف إحدى املعارك: »... وال تحرقوا النخل، وال 

تغرقوه باملاء، وال تقطعوا شجرة مثمرة، وال تحرقوا زرعاً؛ 

من  تعقروا  وال  إليه،  تحتاجون  لعلّكم  تدرون،  ال  ألنّكم 

البهائم ماّم يؤكل لحمه، إاّل ما ال بّد لكم من أكله...«)2).

د. آداب الطريق

أو  ميزاباً،  أخرج  »من  قال:  أنّه   P الله  رسول  عن 

كنيفاً، أو أوتد وتداً، أو أوثق دابّة، أو حفر برئاً يف طريق 

املسلمن، فأصاب شيئاً، فعطب، فهو له ضامن«)3).

من  ملعون  خصال  »ثالث  قال:  أنّه  أيضاً   Pوعنه

فعلهّن: املتغّوط يف ظّل النزّال، واملانع املاء املنتاب، وساّد 

الطريق املسلوك«)4).

سورة الحج، اآلية 65.  (1(

الشيخ الكلينّي، الكايف، مصدر سابق، ج5، ص29.  (2(

املصدر نفسه، ج7، ص350.  (3(

املصدر نفسه، ج3، ص16.  (4(
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هـ. عيادة املريض

املريض  عيادة  »متام  قال:  أنّه   Pاألكرم الرسول  عن 

كيف  أنت؟  كيف  ويسأله:  عليه،  يده  أحدكم  يضَع  أن 

أصبحت؟ وكيف أمسيت؟ ومتام تحّيتكم املصافحة«)1).

و. إفشاء التحّية والسالم

قبل  بالكالم  بدأ  »َمن  قال:  أنّه   Pالله رسول  عن 

السالم، فال تجيبوه«)2).

حّتى  أحــداً،  طعامك  إىل  ــْدُع  تَ »ال  أيضاً:   Pوعنه

يسلِّم«)3).

ز. النهي عاّم يزعج اآلخرين

َمْن  »املسلم،  قال:  أنّه   P الله  رسول  عن  ورد  فقد 

سلِم املسلمون من لسانه ويده«)4). 

الشيخ الطربيّس، مكارم األخالق، مصدر سابق، ص359.  (1(

الشيخ الكلينّي، الكايف، مصدر سابق، ج2، ص644.  (2(

الشيخ الصدوق، الخصال، مصدر سابق، ص19.  (3(

الشيخ الكلينّي، الكايف، مصدر سابق، ج2، ص234.  (4(
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ثالثاً: المعصوم Q وحفظ النظام

إّن من أهّم األبعاد يف دور اإلمام هو حفظ نظام األّمة 

مبا يخدم أهداف اإلسالم، لئالّ يسود الهرج واملرج ويضيع 

اإلسالم بأيدي الظلمة وأعوانهم.

فعن أمري املؤمنني Q أنّه قال: »اللهّم، إنّك تعلم أنّه 

مل يكن الذي كان مّنا منافسة يف سلطان، وال التامس يشٍء من 

فضول الحطام، ولكن لرنّد املعامل من دينك ونُظهر اإلصالح 

املعطَّلة من  املظلومون من عبادك وتقام  فيأمن  يف بالدك 

حدودك. اللهّم، إّن أّول من أناب وسمع وأجاب، مل يسبقني 

أن  ينبغي  ال  أنّه  علمتم  وقد  بالصالة،   Pالله رسول  إاّل 

يكون الوايل عىل الفروج والدماء واملغانم واألحكام وإمامة 

الجاهل  وال  نهمته،  أموالهم  يف  فتكون  البخيل  املسلمن 

الحائف  الجايف فيقطعهم بجفائه، وال  فيضلّهم بجهله، وال 

للدول فيّتخذ قوماً دون قوم، وال املرتيش يف الحكم فيذهب 

بالحقوق ويقف بها دون املقاطع، وال املعطِّل للسّنة«)1).

نهج البالغة، مصدر سابق، ص189.  (1(
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رابعاً: فتاوى الفقهاء

االلتزام  بوجوب  مقاماتهم-  الله  -أعال  الفقهاء  أفتى 

مبقرَّرات نظام املجتمع، ولو كانت من دولة غري إسالميّة.

اإلمام الخامنئّي {

املوظف  بنظر  بأعامل مخالفة  القيام  ما هو حكم  س1: 

للقانون، فيام إذا كان املسؤول املبارش يّدعي عدم 

اإلشكال فيها ويطلب إنجازها؟

السائدة  واملقّررات  القوانني  إهامل  ألحد  ليس  ج: 

وليس  خالفها،  عىل  والعمل  الدولة  ــر  دوائ عىل 

يخالف  ما  إنجاز  موظف  من  يطلب  أن  ملسؤول 

القانون، وال أثر لوجهة نظر املسؤول يف ذلك)1).

س2: ما هو حكم مخالفة األحكام أو القوانن الوضعّية، 

سواء كان ذلك يف الدولة اإلسالمّية أو غري اإلسالمّية؟

يف  املوضوعة  القوانني  طبق  عىل  العمل  يجب  ج: 

طبقها  العمل عىل  يجب  وكذلك  اإلسالميّة،  الدولة 

اإلمام الخامنئّي، السّيد عيّل الحسينّي، أجوبة االستفتاءات، دار النبأ للنرش والتوزيع،   (1(
الكويت، 1415ه - 1995م، ط1، ج2، ص232، س901.
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ماّم يف سائر الدول؛ لئاّل يلزم الهرج واملرج)1).

السّيد السيستاّن )حفظه الله(

القوانن  مخالفة  يف  الرعّي  الحكم  بيان  نرجو  س1: 

ترخيص  بغري  السيارة  قيادة  من  للمرور  الوضعّية 

أو  الضوئّية  اإلشــارة  رضب  أو  إجــازة(  غري  )من 

بطريق  والسري  املرور  بإشارات رجل  االلتزام  عدم 

مخالف للطريق املألوف أي )عكس اتّجاه الطريق 

هذه  عن  الــرعــّي  الحكم  هو  فام  الصحيح( 

املخالفات املروريّة؟

ج: يلزم التقيّد بأنظمة املرور، إذا كان عدم مراعاتها 

من  به  اإلرضار  يحرم  من  ترّضر  إىل  عادة  يــؤّدي 

األحوط،  عىل  مطلقاً  بل  واملــال،  النفس  محرتمي 

وينبغي التعاون مع القامئني بهذا الشأن.

س2: هل يجوز ايقاف عّداد الكهرباء، أو املاء، أو الغاز، 

أو التالعب به يف الدول غري اإلسالمّية؟

ج: ال يجوز ذلك.

استفتاء خّطي، القوانني واملقّررات.  (1(





المحاور الرئيسّية

ـ خصوصّية حقوق اإلنسان في اإلسالم

ـ مبادئ حقوق اإلنسان في اإلسالم

ـ الحقوق والحّرّيات الشخصّية

ـ الحقوق الفكرّية والسياسّية والمدنّية

ـ الحقوق االجتماعّية واالقتصادّية والثقافّية

الموعظة التاماة

حقوق اإلنسان في اإلسالم
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هدف الموعظة

عرض مبادئ حقوق اإلنسان وفق ما جاء في الشريعة اإلسالمّية.

تصدير الموعظة

عن اإلمام عيّل Q يف عهده إىل مالك األشرت: 

واللطف  لهم  واملحّبة  للرعّية  الرحمة  قلبك  »وأشِعر 

بهم، وال تكونّن عليهم َسُبعاً ضارياً، تغتنم أكلهم؛ فإنّهم 

صنفان: إّما أخ لك يف الدين، أو نظري لك يف الخلق«)1).

نهج البالغة، مصدر سابق، ص427.  (1(
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تمهيد

رّشع اإلسالم حقوق اإلنسان، ومل يقف فيها عند حدود 

الوصايا واإلرشادات، بل خاطب بها باعتبارها فروضاً إلهيّة 

ال ميكن التنازل عنها، وهذا ما نطالعه من خالل املامرسة 

األطهار R من  األكرمP واألمئّة  للرسول  العمليّة 

مع  تعاملهم  يف  الحقوق  هذه  يراعون  كانوا  فقد  بعده، 

الناس ويف إدارتهم لشؤون املجتمع، عالوة عىل إرشاداتهم 

الدامئة واملستمرّة للتقيّد فيها.

األساسيّة  النقاط  بعض  إىل  املوعظة  ونتعرّض يف هذه 

لبيان حقوق اإلنسان يف اإلسالم.

أّواًل: خصوصّية حقوق اإلنسان في اإلسالم

ومنحه  لإلنسان،  اإلسالم حقوقاً  -تعاىل- يف  الله  ضمن 

إيّاها؛ وألنّها كذلك فهي ثابتة غري متزلزلة، وقد قّررها الله 

وأقرّها لإلنسان، ضمن خصائص ومميّزات، منها:
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أ. شمولّيتها: حيث تشمل أنواع الحقوق كّلها.

اإلسالمّي  للنظام  الخاضعني  األفراد  تعّم  فهي  ب. عمومّيتها: 

كّلهم، دون متييز بسبب اللون أو الجنس أو اللغة...

الرشيعة  من  جزء  ألّنها  لإللغاء؛  قابلة  غري  فهي  ج. ثباتها: 

اإلسالمّية.

ثانياً: مبادئ حقوق اإلنسان في اإلسالم

لحقوق  العاملّي  اإلعــالن  إليها  دعا  التي  املبادئ  إّن 

الرشيعة  بها  جــاءت  التي  املبادئ  مع  تلتقي  اإلنسان 

اإلسالميّة، ومنها:

أ. الحّريّة

َهَديَۡنُٰه  ﴿إِنَّا  -تعاىل-:  الله  أراده  وهكذا   ، حرٌّ فاإلنسان 

ا َكُفوًرا﴾)1). ا َشاكِٗرا ِإَومَّ بِيَل إِمَّ ٱلسَّ
اإلراديّة  الروح  هذه  إىل   Q املؤمنني أمري  وأشار 

ِمْن ُروِحه،  ِفيَها  نََفَخ  التي فُطر عليها اإلنسان قائالً: »ثُمَّ 

سورة اإلنسان، اآلية 3.  (1(
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َفَمُثلَْت إِنَْساناً َذا أَْذَهاٍن يُِجيلَُها، وِفكٍَر يََترَصَُّف ِبَها وَجَواِرَح 

الَْحقِّ  بَْنَ  ِبَها  يَْفُرُق  وَمْعرَِفٍة  يَُقلُِّبَها  وأََدَواٍت  يَْخَتِدُمَها، 

والَْباِطِل«)1).

ب. املساواة

أمام  التامثل  تعني  اإلسالميّة  الثقافة  يف  املساواة  إّن 

َها ٱنلَّاُس إِنَّا  يُّ
َ
أ القانون والتكافؤ إزاء الفرص، قال -تعاىل-: ﴿َيٰٓ

ْۚ إِنَّ  نَثٰ وََجَعۡلَنُٰكۡم ُشُعوٗبا َوَقَبآئَِل تِلََعاَرفُٓوا
ُ
َوأ َخلَۡقَنُٰكم ّمِن َذَكرٖ 

ۡمَنا  َءاَدَم﴾)3). ﴾)2)، ﴿َولََقۡد َكرَّ ۡتَقىُٰكۡمۚ
َ
ِ أ ۡكَرَمُكۡم ِعنَد ٱللَّ

َ
أ

من  وآدم  آلدم،  »كلّكم  قال:   ،P الله رسول  وعن 

تراب«)4)، و»ال فضل لعريّب عىل عجمّي... إالّ بالتقوى«)5).

وعن أمري املؤمنني Q أنّه قال:»الذليل عندي عزيز 

نهج البالغة، مصدر سابق، ص42.  (1(

سورة الحجرات، اآلية 13.  (2(

سورة اإلرساء، اآلية 70.  (3(

ابن شعبة الحّرايّن، تحف العقول، مصدر سابق، ص34.  (4(

الكراجيّك، محّمد بن عيّل، معدن الجواهر ورياضة الخواطر، تحقيق وتصحيح أحمد   (5(
الحسينيّ ، إيران - طهران، نرش املكتبة املرتضوّية، 1394ه ، ط2، ص21.
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آخذ  حّتى  ضعيف  عندي  والقوّي  له،  الحّق  آخذ  حّتى 

الحّق منه«)1).

ج. األخّوة

وهي أّول خطوة قام بها الرسول األكرمP حني وصل 

املدينة، والقرآن الكريم يصدع باألخّوة، قال -تعاىل-: ﴿إِنََّما 

ٱلُۡمۡؤِمُنوَن إِۡخَوةٞ﴾)2).
ويؤكّدها أمري املؤمنني Q قائالً عن الناس: »َفإِنَُّهْم 

ا نَِظريٌ لََك يِف الَْخلِْق«)3). يِن، وإِمَّ ا أٌَخ لََك يِف الدِّ ِصْنَفاِن إِمَّ

ثالثاً: الحقوق والحّرّيات الشخصّية

أ. حّق الحياة

أّن  اإلســالم  اعترب  وقد  املقّدسة،  الحقوق  من  وهي 

االعتداء عىل حياة إنسان واحد مبثابة االعتداء عىل الناس 

ِف  فََسادٖ  ۡو 
َ
أ َنۡفٍس  بَِغرۡيِ  ا  َنۡفَسۢ َقَتَل  ﴿َمن  جميعاً، قال -تعاىل-: 

نهج البالغة، مصدر سابق، ج1، ص89.  (1(

سورة الحجرات، اآلية 10.   (2(

نهج البالغة، مصدر سابق، ص427.  (3(
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﴿َواَل  -تعاىل-:  وقال  َجِيٗعا﴾)1)،  ٱنلَّاَس  َقَتَل  َما  نَّ
َ
فََكأ ۡرِض 

َ
ٱأۡل

.(2(﴾ ۚ ّقِ ُ إاِلَّ بِٱۡلَ َتۡقُتلُواْ ٱنلَّۡفَس ٱلَِّت َحرََّم ٱللَّ
ب. حّق الحّريّة

ألحد  يجوز  وال  كرمية،  حرّة  حياة  يف  حّقه  فلإلنسان 

اسرتقاقه.

ج. حّق األمان

قال  حّق،  وجه  دون  واعتقاله  تعذيبه  ألحد  يحّق  فال 

َ اَل ُيِبُّ ٱلُۡمۡعَتِديَن﴾)3). ْۚ إِنَّ ٱللَّ -تعاىل-: ﴿َواَل َتۡعَتُدٓوا

وَمن شهد أن ال إله إال الله وأّن محّمداً رسول الله، فقد 

عصم بها دمه وماله وعرضه.

ْوَلٰٓئَِك 
ُ
ِيَن َءاَمُنواْ َولَۡم يَۡلبُِسٓواْ إِيَمَٰنُهم بُِظۡلٍم أ قال -تعاىل-: ﴿ٱلَّ

ۡهَتُدوَن﴾)4). ۡمُن َوُهم مُّ
َ
لَُهُم ٱأۡل

سورة املائدة، اآلية 32.  (1(

سورة األنعام، اآلية 151.  (2(

سورة البقرة، اآلية 190.  (3(

سورة األنعام، اآلية 82.  (4(
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ويف الحديث الرشيف: »كّل املسلم عىل املسلم حرام، 

دمه وماله وعرضه«)1).

د. حّق الزواج

 فلإلنسان حّق يف أن يتّخذ زوجة بالرضا، ويكّون أرسة 

تتمتّع بالحامية واألمن.

نُفِسُكۡم 
َ
أ ّمِۡن  لَُكم  َخلََق  ۡن 

َ
أ َءاَيٰتِهِۦٓ  ﴿َوِمۡن  -تعاىل-:  قال 

ٗة َورَۡحًَةۚ إِنَّ ِف َذٰلَِك ٓأَلَيٰٖت  َودَّ ۡزَوٰٗجا ّلِتَۡسُكُنٓواْ إَِلَۡها وََجَعَل بَۡيَنُكم مَّ
َ
أ

ُروَن﴾)2). ّلَِقۡوٖم َيَتَفكَّ
اإلسالم  يف  بناء  بُني  »ما  قال:   ،P الله  رسول  وعن 

أحّب إىل الله -عّز وجّل- من التزويج«)3).

هـ. حّق امللكّية

وذلك عن طريق الكسب الحالل الذي ال يقوم عىل االستغالل.

انتشارات مرتضوى، ال.م، 1376ش،  الغيبة،  الريبة عن أحكام  الثاين، كشف  الشهيد   (1(
ط4، ص6.

سورة الروم، اآلية 21.  (2(

الشيخ الصدوق، من ال يحرضه الفقيه، مصدر سابق، ج3، ص383.  (3(
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بِٱۡلَبِٰطِل  بَۡيَنُكم  ۡمَوٰلَُكم 
َ
أ ُكلُٓواْ 

ۡ
تَأ ﴿َواَل  -تعاىل-:  قال 

نُتۡم 
َ
ثِۡم َوأ ۡمَوِٰل ٱنلَّاِس بِٱۡلِ

َ
ُكلُواْ فَرِيٗقا ّمِۡن أ

ۡ
ِم تِلَأ َوتُۡدلُواْ بَِهآ إَِل ٱۡلُكَّ

َتۡعلَُموَن﴾)1).
عىل  مسلَّطون  »الناس  قال:   ،P الله رسول  وعن 

أموالهم«)2).

وعن اإلمام الصادق Q، قال: »صاحب املال أحّق 

مباله، ما دام فيه يشء من الروح، يضعه حيث يشاء«)3).

رابعاً: الحقوق الفكرّية والسياسّية والمدنّية 

أ. الحقوق الفكريّة: حّريّة الفكر

َوٱۡختَِلِٰف  ۡرِض 
َ
َوٱأۡل َمَٰوِٰت  ٱلسَّ َخۡلِق  ِف  ﴿إِنَّ  -تعاىل-:  قال 

قَِيٰٗما   َ ٱللَّ يَۡذُكُروَن  ِيَن  ٱلَّ ۡلَبِٰب 190 
َ
ٱأۡل ْوِل 

ُ
أّلِ ٓأَلَيٰٖت  َوٱنلََّهارِ  ِۡل  ٱلَّ

َربََّنا  ۡرِض 
َ
َوٱأۡل َمَٰوِٰت  ُروَن ِف َخۡلِق ٱلسَّ َوَيَتَفكَّ ٰ ُجُنوبِِهۡم  َوُقُعوٗدا َوَعَ

سورة البقرة، اآلية 188.  (1(

العاّلمة املجليّس، بحار األنوار، مصدر سابق، ج2، ص272.  (2(

الشيخ الكلينّي، الكايف، مصدر سابق، ج7، ص7.  (3(
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َما َخلَۡقَت َهَٰذا َبِٰطاٗل ُسۡبَحَٰنَك فَقَِنا َعَذاَب ٱنلَّارِ﴾)1).
فالفكر يف اإلسالم هو الذي يوصل إىل الحّق والتوحيد، 

ويدفع إىل الطاعة والعمل الصالح، وما دونه ضالل، قال أمري 

املؤمنني Q: »]إّن[ التفكّر يدعو إىل الربّ والعمل به«)2).

ونهى -سبحانه- عن التقليد األعمى يف االعتقاد، فقال 

قَاَل  ﴿إِۡذ   :Q إبراهيم النبّي  حوار  عن  حاكياً  -تعاىل- 

قَالُواْ   52 َعِٰكُفوَن  لََها  نُتۡم 
َ
أ ٱلَِّتٓ  ٱتلََّماثِيُل  َهِٰذهِ  َما  َوقَۡوِمهِۦ  بِيهِ 

َ
أِل

ِف  َوَءابَآؤُُكۡم  نُتۡم 
َ
أ ُكنُتۡم  لََقۡد  قَاَل   53 َعٰبِِديَن  لََها  َءابَآَءنَا  وََجۡدنَآ 

بنِٖي﴾)3). َضَلٰٖل مُّ
بل إّن التفّكر يف أمر الله من خري العبادة، فعن اإلمام 

الرضا Q، قال: »ليس العبادة كرثة الصالة والصوم، إّنا 

العبادة التفكّر يف أمر الله -عّز وجّل-«)4) .

سورة آل عمران، اآليتان 190 - 191.  (1(

الشيخ الكلينّي، الكايف، مصدر سابق، ج2، ص55.  (2(

سورة األنبياء، اآليات 52 - 54.  (3(

الشيخ الكلينّي، الكايف، مصدر سابق، ج2، ص55.  (4(



113

الموعظة التاماةخ وقو  ا نظال  ي ا ملا

ب. الحقوق السياسّية

وهي الحقوق التي يقّررها القانون العاّم، والّتي متّكن 

املشاركة  من  متّكنهم  معيّنة  بأعامل  القيام  من  األشخاص 

يف إدارة شؤون املجتمع السياسيّة، كام تعني حّق مشاركة 

وإما  مبارشة،  إّما  لبلده،  العاّمة  الشؤون  إدارة  يف  الفرد 

بواسطة ممثّلني يختارون يف حّريّة)1)، وهذا ما كفله اإلسالم 

ألبنائه.

وََعِملُواْ  ِمنُكۡم  َءاَمُنواْ  ِيَن  ٱلَّ  ُ ٱللَّ ﴿وََعَد  -تعاىل-:  قال 

ِمن  ِيَن  ٱلَّ ٱۡسَتۡخلََف  َكَما  ۡرِض 
َ
ٱأۡل ِف  لََيۡسَتۡخلَِفنَُّهۡم  ٰلَِحِٰت  ٱلصَّ

َبۡعِد  ّمِۢن  نَلَُّهم  َوَلَُبّدِ لَُهۡم  ٱۡرتََضٰ  ِي  ٱلَّ دِيَنُهُم  لَُهۡم  َوَلَُمّكَِنَّ  َقۡبلِِهۡم 
ۡمٗناۚ﴾)2).

َ
َخۡوفِِهۡم أ

ۡرِض 
َ
ٱأۡل ِف  َخلِيَفٗة  َجَعۡلَنَٰك  إِنَّا  ﴿َيَٰداوُۥُد  -سبحانه-:  وقال 

.(3(﴾ ّقِ فَٱۡحُكم َبنۡيَ ٱنلَّاِس بِٱۡلَ

)اإلعالن العاملّي لحقوق اإلنسان، املاّدة 21 فقرة 2).  (1(

سورة النور، اآلية 55.  (2(

سورة ص، اآلية 26.  (3(
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وبيعة     له،  الناس  بيعة  يف   Q املؤمنني أمري  وعن 

»فقلتم: بايعنا، ال نجد غريك، وال  طلحة والزبري ملّا نكثا: 

نرض إاّل بك، بايعنا، ال نفرتق وال تختلف كلمتنا؛ فبايعتكم 

ودعوت الناس إىل بيعتي، فمن بايع طوعا قبلت، ومن أىب 

مل أكرِهه وتركته...«)1).

ج. الحقوق املدنّية

 وهي الحقوق التي تكفل للفرد حامية الذات، والتي 

مبقتضاها يعطى للشخص بالتساوي مع اآلخرين حّق تقلّد 

الوظائف العاّمة يف بلده)2).

وهي تنقسم إىل:

1. حقوق األرسة

رتّب اإلسالم جميع الضامنات للفرد، يك يعيش يف ظّل 

ورسم  اإلسالم.  ظّل  يف  كلّها  الحامية  بوسائل  تتمتّع  أرسة 

الخطوات الالزمة لتكوين األرسة؛ فمن حيث االختيار -مثالً- 

ابن أيب الحديد، رشح نهج البالغة، مصدر سابق، ج6، ص97.  (1(

)اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان، املادة21 فقرة2).  (2(
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الدمن...«)1)،  وخرضاء  »إيّاكم   :P الله  رسول  عن  ورد 

و»اختاروا لنطفكم...«)2). وحّدد لنا معامل الرتبية الصحيحة 

وكيفيّة بناء العالقة السليمة يف األرسة.

2. الحقوق املالّية

فالخمس والزكاة والدية... من الحقوق املاليّة الرشعيّة، 

وتُعّد حّقاً ملستحّقيها ضمن الرشوط املذكورة يف محلّها.

آئِِل  ّلِلسَّ  24 ۡعلُومٞ  مَّ َحّقٞ  ۡمَوٰلِِهۡم 
َ
أ ِفٓ  ِيَن  ﴿َوٱلَّ -تعاىل-:  قال 

َوٱلَۡمۡحُروِم﴾)3).
وكذلك األحكام التي تحفظ لإلنسان ماله، من التعّدي 

والرسقة والغّش...

خامساً: الحقوق االجتماعّية واالقتصادّية والثقافّية

أ. حّق العمل

أعطى اإلسالم اإلنسان الحّق يف اختيار العمل املناسب 

الشيخ الكلينّي، الكايف، مصدر سابق، ج5، ص332.  (1(

املصدر نفسه.  (2(

سورة املعارج، اآليتان 25-24.  (3(
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له، بل حّث عليه ورفع قيمته، ويف الحديث أّن رجالً صافح 

رسول الله P بيد خِشنة من أثر العمل، فقال: »هذه يد 

يحّبها الله ورسوله... هذه يد محرَّمة عىل النار«)1).

له  »هل  قال:  فأعجبه،  الرجل  إىل  نظر  إذا   ،P وكان

وقال:  عيني«)2)،  من  »سقط  قال:  ال،  قالوا:  فإْن  حرفة؟« 

»ملعون من ألقى كَلَّه عىل الناس«)3).

التأخري يف  أو  العامل، والتقصري  استغالل  كام منع من 

إعطائه أجره: »أعِط األجري أجره قبل أن يجّف عرقه«)4).

ب. الضامن االجتامعّي

أنّه:  ورد  أيضاً،  املسلم  غري  تشمل  اإلسالم  يف  ودائرته 

 :Q املؤمنني مّر شيخ مكفوف كبري يسأل، فقال أمري 

مغنّية، الشيخ محّمد جواد، يف ظالل نهج البالغة، ج4، ص294.  (1(

العاّلمة املجليّس، بحار األنوار، مصدر سابق، ج100، ص9.  (2(

الشيخ الكلينّي، الكايف، مصدر سابق، ج5، ص72.  (3(

األحسايّئ، ابن أيب جمهور، عوايل اللئايل العزيزّية يف األحاديث الدينّية، تقديم السّيد   (4(
شهاب الدين النجفّي املرعيّش، تحقيق الحاج آقا مجتبى العراقّي، ال.ن، ال.م، 1403ه 

- 1983م، ط1، ج3، ص253.
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أمري  فقال  نــرصايّن،  املؤمنني،  أمري  يا  قالوا:  هــذا؟«  »ما 

وعجز  كرب  إذا  حّتى  »استعملتموه   :Q املؤمنني

منعتموه! أنفقوا عليه من بيت املال«)1).

ج. حّق التعلّم

ۧ َن رَُسواٗل ّمِۡنُهۡم َيۡتلُواْ  ّمِّيِ
ُ
ِي َبَعَث ِف ٱأۡل قال -تعاىل-: ﴿ُهَو ٱلَّ

َعلَۡيِهۡم َءاَيٰتِهِۦ َوُيَزّكِيِهۡم َوُيَعّلُِمُهُم ٱۡلِكَتَٰب َوٱۡلِۡكَمَة ِإَون َكنُواْ ِمن 
بنِٖي﴾)2). َقۡبُل لَِف َضَلٰٖل مُّ

العلم فريضة عىل  »طلب  الله P، قال:  وعن رسول 

كّل مسلم، أال إّن الله يحّب بغاة العلم«)3).

الحّر العاميّل، وسائل الشيعة، مصدر سابق، ج15، ص66.  (1(

سورة الجمعة، اآلية 2.  (2(

الشيخ الكلينّي، الكايف، مصدر سابق، ج1، ص72.  (3(
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هدف الموعظة

الناس  وتوجيه  اإلسالم،  في  االجتماعّي  التكافل  قيمة  إلى  التعّرف 

إلى فعل الخير ومساعدة اآلخرين.

تصدير الموعظة

ُروي عن اإلمام الصادق Q أنّه قال: »ال والله، ال 

أبداً حّتى يكون ألخيه مثل الجسد؛  يكون املؤمن مؤمناً 

إذا رضب عليه عرق واحد، تداعت له سائر عروقه«)1). 

العاّلمة املجليّس، بحار األنوار، مصدر سابق، ج71، ص233.  (1(



121

الموعظة الااشرةخ الترا ل ا ةتماعّي

تمهيد

إّن التكافل االجتامعّي جزء من عقيدة املسلم والتزامه 

واإليثار  الحّب  عىل  تقوم  التي  األخالق  من  فهو  الدينّي، 

يقترص عىل  وال   ،- -عزَّ وجلَّ الله  ومراقبة  الضمري  ويقظة 

املعنويّة،  أيضاً  يشمل  بل  املاّديّة؛  اإلنسان  حقوق  حفظ 

وغايته التوفيق بني مصلحة املجتمع ومصلحة الفرد. 

وقد ُعني القرآن الكريم بالتكافل بني الناس ليكون نظاماً 

لرتبية روح الفرد، وضمريه، وشخصيّته، وسلوكه االجتامعّي، 

لتكوين األرسة وتنظيمها وتكافلها، وكذلك  وليكون نظاماً 

لتوطيد العالقات االجتامعيّة.

نَفۡقُتم ّمِۡن 
َ
قال الله -تعاىل-: ﴿يَۡس َٔلُونََك َماَذا يُنفُِقوَنۖ قُۡل َمآ أ

َوَما  بِيِلۗ  ٱلسَّ َوٱبِۡن  َوٱلَۡمَسِٰكنِي  َوٱۡلََتَٰمٰ  ۡقَربنَِي 
َ
َوٱأۡل يِۡن  فَلِۡلَودِٰلَ َخرۡيٖ 

نفُِقواْ ِف َسبِيِل  
َ
َ بِهِۦ َعلِيٞم﴾)1)، ﴿َوأ َتۡفَعلُواْ ِمۡن َخرۡيٖ فَإِنَّ ٱللَّ

َ ُيِبُّ ٱلُۡمۡحِسننَِي﴾)2). ْۚ إِنَّ ٱللَّ ۡحِسُنٓوا
َ
يِۡديُكۡم إَِل ٱتلَّۡهلَُكةِ َوأ

َ
تُۡلُقواْ بِأ

سورة البقرة، اآلية 215.  (1(

سورة البقرة، اآلية 195.  (2(
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أّواًل: أنواع التكافل االجتماعّي

أ. التكافل األديّب

وهو شعور كّل فرد نحو إخوانه يف الدين مبشاعر الحّب 

والعطف والشفقة وحسن املعاملة، وترجمة هذه املشاعر 

الحياة ورّضائها، فيفرح  التعاون معهم يف رّساء  من خالل 

نزول  الخري، ويكره  لهم  لفرحهم ويأىس ملصابهم ويتمّنى 

»ال يؤمن   :P الله إليه رسول  أشار  ما  بهم، وهذا  الرّش 

أحدكم حّتى يحّب ألخيه ما يحّب لنفسه«)1). 

ب. التكافل العلمّي

 :P قال: »قال رسول الله Q عن اإلمام الصادق

كالسحاب  الحسنات  وله من  القيامة،  يوم  الرجل  يجيء 

، أّن يل هذا، ومل  الركام أو كالجبال الروايس، فيقول: يا ربِّ

أعملها؟! فيقول: هذا علمك الذي علّمته الناس، يُعَمل به 

من بعدك«)2).

إيران،  اإلسالمّي،  اإلعالم  مكتب  املختاري،  رضا  تحقيق  املريد،  منية  الثاين،  الشهيد   (1(
1409هـ - 1368 ش، ط1، ص190.

العاّلمة املجليّس، بحار األنوار، مصدر سابق، ج2، ص18.  (2(
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باب  إىل  يختلف  متعلِّم  من  »ما  قال:  أنّه   Pوعنه

العامل، إاّل كتب الله له بكّل قدم عبادة سنة«)1).

الكاتم  العامل  »إّن  قال:  أنّه   Q املؤمنني أمري  وعن 

علمه، يُبَعث أننَت أهل القيامة ريحاً! يلعنه كّل دابة، حّتى 

دواّب األرض الصغار«)2).

وهذا حثٌّ عىل التكافل العلمّي، الذي يعني أن يعلّم 

العالِم الجاهل، وعىل الجاهل أن يتعلّم من العالِم؛ بغية 

إزالة معامل الجهل بأشكاله كافّة.

ج. التكافل العبادّي

بها  يقوم  أن  يجب  وعبادات  شعائر  اإلســالم  يف  إّن 

إذا  امليت  فإّن  الجنازة،  كصالة  عليها،  ويحافظ  املجتمع 

مات وجب عىل املجتمع تكفينه والصالة عليه ودفنه، فإن 

بالوجوب  الجميع، وهو ما يسّمى  أثِم  مل يقم بذلك أحد 

الكفايّئ يف فقه العبادات.

املصدر نفسه، ج1، ص184.  (1(

الحّر العاميّل، وسائل الشيعة، مصدر سابق، ج16، ص270.  (2(
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د. التكافل املعييّش

ويُقصد به إلزام املجتمع بكفالة ورعاية أحوال الفقراء 

واملرىض واملحتاجني واالهتامم مبعيشتهم، من طعام وكساء 

ومسكن وحاجات اجتامعيّة ال يستغني عنها أّي إنسان يف 

حياته.

ثانياً: األكثر استحقاًقا للتكافل المعيشّي

يف  األولويّة  لها  التي  الفئات  من  العديد  الفقهاء  ذكر 

التكافل، نذكر منها:

أ. اليتيم

 اهتم اإلسالم باليتيم اهتامماً بالغاً، من ناحية تربيته، 

ومعاملته والحرص عىل أمواله وضامن معيشته، حتّى ينشأ 

أحسن  عىل  ويقوم مبسؤوليّاته  املجتمع،  يف  صالحاً  عضواً 

اليتيم،  الكريم إىل االهتامم بشأن  القرآن  وجه، وقد أشار 

ا ٱۡلَتِيَم  مَّ
َ
وعدم قهره، والحّط من كرامته، قال -تعاىل-: ﴿فَأ
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ي يَُدعُّ  يِن 1 فََذٰلَِك ٱلَِّ ُب بِٱدّلِ ي يَُكّذِ رََءيَۡت ٱلَِّ
َ
فَاَل َتۡقَهۡر﴾)1)، ﴿أ

ٱۡلَتِيَم﴾)2).
وعدم  أمواله،  عىل  باملحافظة  -سبحانه-  الله  أمر  كام 

﴿َواَل  -تعاىل-:  قال  أحسن،  هي  بالتي  إاّل  منها  االقرتاب 

ۡوفُواْ 
َ
َوأ ۥۚ  هُ ُشدَّ

َ
أ َيۡبلَُغ   ٰ َحتَّ ۡحَسُن 

َ
أ ِهَ  بِٱلَِّت  إاِلَّ  ٱۡلَتِيِم  َماَل  َتۡقَرُبواْ 

قُۡلُتۡم  ِإَوَذا  وُۡسَعَهاۖ  إاِلَّ  َنۡفًسا  نَُكّلُِف  اَل  بِٱۡلقِۡسِطۖ  َوٱلِۡمزَياَن  ٱۡلَكۡيَل 
بِهِۦ  ىُٰكم  َوصَّ َذٰلُِكۡم   ْۚ ۡوفُوا

َ
أ  ِ ٱللَّ َوبَِعۡهِد   ۖ قُۡرَبٰ َذا  َكَن  َولَۡو  فَٱۡعِدلُواْ 

ُروَن﴾)3). لََعلَُّكۡم تََذكَّ
ِيَن  ٱلَّ ﴿إِنَّ  -تعاىل-:  فقال  أمواله ظلامً،  أكل  ونهى عن 

نَاٗرۖا  ُبُطونِِهۡم  ِف  ُكلُوَن 
ۡ
يَأ َما  إِنَّ ُظۡلًما  ٱۡلََتَٰمٰ  ۡمَوَٰل 

َ
أ ُكلُوَن 

ۡ
يَأ

وََسَيۡصلَۡوَن َسعِرٗيا﴾)4) .

سورة الضحى، اآلية 9.  (1(

سورة املاعون، اآليتان 2-1.  (2(

سورة األنعام، اآلية 152.  (3(

سورة النساء، اآلية 10.  (4(
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واالهتامم  اليتيم،  كفالة  يف   Pالله رسول  رّغب  وقد 

برعايته، وبرّش األوصياء بأنّهم سيكونون معه يف الجّنة.

فعنهP أنّه قال: »أنا وكافل اليتيم كهاتن يف الجّنة«)1) 

)وأشار بإصبعيه؛ يعني السبّابة والوسطى). 

ب. أصحاب اإلعاقات

قد يتعرّض اإلنسان لحادثة ما يف حياته، فيصاب بإعاقة 

تتعلّق  لظروف  ورمّبا  الطبيعيّة،  حركته  تعيق  جسديّة 

البرص  كفقد  مستدمية  بعاهة  يولد  ــوالدة،  وال بالحمل 

تحقيق  يف  املجتمع  جهود  تتضافر  أن  فيجب  السمع،  أو 

حتّى  املحتاجني،  هؤالء  ملثل  األفضل  والعيش  التكافل 

عناية  محّل  وأنّهم  والعطف،  والتعاون  بالرحمة  يشعروا 

واهتامم يف املجتمع.

ج. املنكوبون واملكروبون

حثّت الرشيعة اإلسالميّة عىل إغاثة املنكوب، والتفريج 

املريزا النورّي، مستدرك الوسائل، مصدر سابق، ج2، ص474.  (1(
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عن املكروب، والنصوص القرآنيّة يف ذلك كثرية، واألحاديث 

النبويّة عديدة.

ن 
َ
َوأ ةٖۚ  َمۡيَسَ إَِلٰ  َفَنِظَرةٌ  ةٖ  ُعۡسَ ُذو  َكَن  ﴿ِإَون  -تعاىل-:  قال 

قُواْ َخرۡيٞ لَُّكۡم إِن ُكنُتۡم َتۡعلَُموَن﴾)1). تََصدَّ
وعن رسول اللهP أنّه قال: »أال وَمْنفّرج عن مؤمن 

كربًة  اثنن وسبعن  عنه  الله  فّرج  الدنيا  كُرَب  من  كربًة 

من كُرَب اآلخرة، واثنن وسبعن كربًة من كُرَب الدنيا«)2). 

ثالثاً: التكافل مسؤولّية المجتمع

ال ميكن لدولة ما أن تقوم بواجبها نحو تحقيق التكافل 

االجتامعي إال إذا ساهم معها أبناء املجتمع يف بناء العدل 

قّسمت  وقد  الله.  سبيل  يف  واإلنفاق  والبذل  االجتامعّي 

الرشيعة مسؤولية املجتمع يف تحقيق التكافل إىل قسمني:

الوجوب  سبيل  عىل  األفراد  به  يطالب  األّول:  القسم 

واإللزام.

سورة البقرة، اآلية 280.  (1(

الشيخ الصدوق، من ال يحرضه الفقيه، مصدر سابق، ج4، ص16.   (2(
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التطّوع  سبيل  عىل  األفراد  به  يطالب  الثان:  القسم 

واالستحباب.

ويشمل  واإللــزام،  الوجوب  سبيل  عىل  كان  ما  األّول: 

األمور اآلتية:

أ. الخمس والزكاة

وقد ثبتت فرضيتهام ووجوبهام يف الكتاب والسّنة، وال 

يختلف اثنان أّن مبدأ الخمس والزكاة هو تحقيق وإقامة 

عىل  املؤمنني  وحّث  الفقر،  ومحاربة  االجتامعّي،  التكافل 

البذل والعطاء واإلنفاق يف سبيل الله.

-عّز  الله  »إّن  قال:  أنّه   Q الصادق اإلمــام  عن 

وجّل- فرض للفقراء يف أموال األغنياء ماّم يكتفون به، ولو 

علم الله أّن الذي فرض لهم مل يكِفهم لزادهم؛ فإّنا يؤىت 

َمَنَعهم حقوَقهم، ال من  َمْن  َمْنعِ  ِمن  أوتوا  فيام  الفقراء 

الفريضة«)1).

الصدوق، الشيخ محّمد بن عيّل بن بابويه، علل الرشائع، تقديم السّيد محّمد صادق   (1(
النجف األرشف، 1385ه - 1966م، ال.ط،   - العراق  الحيدرّية،  املكتبة  العلوم،  بحر 

ج2، ص369.
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2. النذور والكّفارات

مال ونحوه،  املسلم من  ينذره  ما  التكافل  من وسائل 

فقهاء  جميع  وعند  الكتاب،  بنّص  واجب  بالنذر  والوفاء 

املسلمني.

ومن وسائل التكافل أيضاً الكّفارات، وهي ما يوجبه الله 

عىل املسلم من إطعام املساكني أو التصّدق عىل الفقراء، 

إذا عمل مخالفًة رشعيّة يف الصوم أو الحّج أو ميني... تكفرياً 

لخطئه، وعقوبًة عىل مخالفته.

الثاين: ما كان عىل سبيل التطّوع واالستحباب، ويشمل 

أموًرا كثرية، منها:

أ. الوقف

خريها،  يستمّر  والتي  املستحبّة،  الصدقات  من  وهو 

ويتجّدد ثوابها إىل ما بعد املامت، فعن رسول اللهPأنّه 

قال: »إذا مات ابن آدم، انقطع عمله إاّل من ثالث: ولد 

صالح يدعو له، وصدقة جارية، وعلم ينتفع به«)1). 

ابن أيب جمهور اإلحسايّئ، عوايل اللئايل، مصدر سابق، ج1، ص97.   (1(
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ب. العارية

وهي التسليط عىل العني لالنتفاع بها عىل جهة التربّع، 

كأن  باملنفعة)1)،  التربّع  مثرته  أو  ذلك  مثرته  عقد  هي  أو 

يستعري الرجل متاعاً، ثّم يرّده بعد االنتفاع به دون مقابل، 

عن  للناس  غنى  فال  واإلنسانيّة؛  الخري  أعامل  من  وهي 

االستعانة ببعضهم والتعاون فيام بينهم.

عون  يف  »الله  قال:  أنّه   Q الصادق اإلمــام  عن 

بالعظة  فانتفعوا  أخيه؛  عون  يف  املؤمن  كان  ما  املؤمن 

وارغبوا يف الخري«)2).

ج. الهديّة أو الهبة

اإلسالم  حّث  والتي  االجتامعّي  التكافل  وسائل  من 

تقّوي  التي  العوامل  من  وهي  الهبة،  أو  الهديّة  عليها 

روابط املحبّة والودِّ واأللفة بني فئات املجتمع، وعن اإلمام 

اإلمام الخمينّي، السّيد روح الله املوسوّي، تحرير الوسيلة، دار الكتب العلمّية، العراق   (1(
- النجف، 1390ه.ق، ط2، ج1، ص591.

الشيخ الكلينّي، الكايف، مصدر سابق، ج2، ص200.  (2(
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تهادوا   :P الله رسول  »قال  قال:  أنّه   Q الصادق

تحابّوا؛ فإّن الهديّة تذهب بالضغائن«)1).

د. الصدقة

عليها،  والحّث  استحبابها  يف  النصوص  من  الكثري  ورد 

كالجمعة  األجر،  فيه  يُضاَعف  خاّصة،  أوقاتاً  لها  وذكرت 

وعرفة وشهر رمضان، وبيّنت لها طوائف لهم األولويّة عىل 

غريه، كالجريان واألرحام، فعن رسول الله P أنّه قال: »ال 

 Q صدقة وذو رحم محتاج«)2)، وعن اإلمام الصادق

أنّه قال: »ليس يشء أثقل عىل الشيطان من الصدقة عىل 

املؤمن، وهي تقع يف يد الرّب -تبارك وتعاىل- قبل أن تقع 

يف يد العبد«)3).

الشيخ الكلينّي، الكايف، مصدر سابق، ج5، ص144.  (1(

الشيخ الصدوق، من ال يحرضه الفقيه، مصدر سابق، ج2، ص68.  (2(

الشيخ الكلينّي، الكايف، مصدر سابق، ج4، ص3.  (3(





المحاور الرئيسّية

- النهي عن المنكر من أشرف الفرائض

- حرمة شرب الخمر في القرآن والسّنة
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التعّرف الى مخاطر بعض المنكرات وأضرارها وسبل الوقاية منها.

تصدير الموعظة

 :P النبّي »قال  قال:   ،Q الصادق اإلمــام  عن 

كيف بكم إذا فسدت نساؤكم، وفسق شبابكم، ومل تأمروا 

له: ويكون ذلك  املنكر؟! فقيل  تنَهوا عن  باملعروف، ومل 

يا رسول الله؟! فقال: نعم، ورشٌّ من ذلك، كيف بكم إذا 

يا رسول  له:  باملنكر ونهيتم عن املعروف؟! فقيل  أمرتم 

الله، ويكون ذلك؟ قال: نعم، ورشٌّ من ذلك، كيف بكم إذا 

رأيتم املعروف منكراً واملنكر معروفاً؟!«)1).

الشيخ الكلينّي، الكايف، مصدر سابق، ج5، ص59.  (1(
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تمهيد

وضع الدين اإلسالمّي العديد من الخطوات االحرتازيّة 

لتحصني املجتمع اإلنسايّن ونظامه من الفساد والضياع، وإّن 

والنهي  باملعروف  األمر  وجوب  هو  الخطوات،  تلك  أبرز 

عن املنكر، وهام من أهّم الواجبات الرشعيّة التي يطالُب 

بها املسلم من ِقبَل الباري، بل إنّهام »من أسمى الفرائض 

رضوريّات  من  ووجوبهام  الفرائض،  تقام  وبهام  وأرشفها، 

من  به-  وااللتزام  بالزمه  االلتفات  -مع  ومنكره  الدين، 

الكافرين«)1).

الرشائط  فيه  تتوفَّر  والنهي عىل كل من  األمر  ويجب 

من العلامء وغريهم من الرجال والنساء، قال الله -تعاىل-: 

بِٱلَۡمۡعُروِف  ُمُروَن 
ۡ
َوَيأ ٱۡلَرۡيِ  إَِل  يَۡدُعوَن  ةٞ  مَّ

ُ
أ ّمِنُكۡم  ﴿َوتۡلَُكن 

ْوَلٰٓئَِك ُهُم ٱلُۡمۡفلُِحوَن﴾)2).
ُ
َوَيۡنَهۡوَن َعِن ٱلُۡمنَكرِۚ َوأ

اإلمام الخمينّي، تحرير الوسيلة، مصدر سابق، ج1، ص462.  (1(

سورة آل عمران، اآلية 104.  (2(
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ما  بخري  أّمتي  تزال  »ال  قال:  أنّه   Pالله رسول  وعن 

أمروا باملعروف ونهوا عن املنكر وتعاونوا عىل الربّ، فإذا 

مل يفعلوا ذلك نُِزعت منهم الربكات، وُسلِّط بعضهم عىل 

بعض، ومل يكن لهم ناص يف األرض وال يف السامء«)1).

التي  املنكرات  أخطر  من  اثنتني  إىل  هنا  ونتعرّض 

وتناول  الخمر  رشب  وهام  عنها،  والنهي  مواجهتها  يجب 

رات؛ ذلك أنّهام سببان رئيسيّان من أسباب اإلخالل  املخدِّ

بالنظام يف املجتمع الذي ينبغي أن يقوم عىل أساس األمن 

والسالم واالستقرار بني الناس.  

أّواًل: حرمة شرب الخمر

أخطر  من  بها  واالتجار  الخمور  رشب  مشكلة  إّن   

وما  كانت  الّتي  والنفسيّة،  واالجتامعيّة  الصّحيّة  املشاكل 

غزت  وقد  العامل،  امتداد  عىل  املجتمعات  تواجه  زالت 

مجتمعاتنا اإلسالميّة تحت عناوين ومرّبرات مختلفة.

الحّر العاميّل، وسائل الشيعة، مصدر سابق، ج16، ص123.  (1(
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وعقله  وجسمه  دينه  يف  الفرد  عىل  الخمر  رضر  إّن 

ونفسه وماله ماّم ال ريب فيه، وكذلك رضرها عىل األرسة 

يف متاسكها وترابطها، ومن وراء ذلك كلّه رضر املجتمع كلّه 

بانتشار العربدة، وفساد األخالق، وخراب البيوت، وضياع 

يف  منه  التحذير  ورد  ما  وهذا  األمراض،  وانتشار  األموال، 

باباً خاّصاً  »الكايف«  الكلينّي يف  الروايات فقد عقد الشيخ 

تحت عنوان: »باب أّن الخمر رأس كّل إثم ورّش«.

وقد ورد أنّه قيل ألمري املؤمنني Q: إنّك تزعم أّن 

رشب الخمر أشّد من الزنا والرسقة؟! فقال Q: »نعم، 

إّن صاحب الزنا لعلّه ال يعدوه إىل غريه، وإّن شارب الخمر 

إذا رشب الخمر زن ورسق وقتل النفس التي حرّم الله -عّز 

وجّل- وترك الصالة«)1).

فتحريم الخمر من يف اإلسالم من األمور القطعيّة، وقد 

أجمع املسلمون عىل ذلك، استناداً إىل القرآن والسّنة.

الشيخ الكلينّي، الكايف، مصدر سابق، ج6، ص403.  (1(
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أ. ما جاء يف القرآن الكريم

 قال الله -تعاىل-: ﴿يَۡس َٔلُونََك َعِن ٱۡلَۡمرِ َوٱلَۡمۡيِسِۖ قُۡل فِيِهَمآ 

ۡفعِِهَماۗ...﴾)1)، وقال  ۡكَبُ ِمن نَّ
َ
إِثٞۡم َكبرِيٞ َوَمَنٰفُِع لِلنَّاِس ِإَوۡثُمُهَمآ أ

ن يُوقَِع بَۡيَنُكُم ٱۡلَعَدَٰوةَ َوٱۡلَۡغَضآَء 
َ
ۡيَطُٰن أ َما يُرِيُد ٱلشَّ -تعاىل-: ﴿إِنَّ

نُتم 
َ
لَٰوةِۖ َفَهۡل أ ِ وََعِن ٱلصَّ ُكۡم َعن ذِۡكرِ ٱللَّ ِف ٱۡلَۡمرِ َوٱلَۡمۡيِسِ َوَيُصدَّ

ۡمُر  ٱۡلَ إِنََّما  َءاَمُنٓواْ  يَن  ٱلَِّ َها  يُّ
َ
أ ﴿َيٰٓ -تعاىل-:  وقال  نَتُهوَن﴾)2)،  مُّ

فَٱۡجَتنُِبوهُ  ۡيَطِٰن  ٱلشَّ َعَمِل  ّمِۡن  رِۡجٞس  ۡزَلُٰم 
َ
َوٱأۡل نَصاُب 

َ
َوٱأۡل َوٱلَۡمۡيِسُ 

لََعلَُّكۡم ُتۡفلُِحوَن﴾)3).
من  بأكرث  الخمر  تحريم  تأكيد عىل  اآليات  ففي هذه 

واألزالم،  األصنام-  -وهي  باألنصاب  قُرن  ألنّه  وجه؛ وذلك 

وقد قال -تعاىل- عن األزالم:﴿َذٰلُِكۡم فِۡسٌقۗ﴾)4).

سورة البقرة، اآلية 219.  (1(

سورة املائدة، اآلية 91.  (2(

سورة املائدة، اآلية 90.  (3(

سورة املائدة، اآلية 3.  (4(
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مل  لفظ  وهذا  رجس،  بأنّها  األشياء  هذه  عن  أخرب  ثّم 

يُطلق يف القرآن إاّل عىل األوثان ولحم الخنزير.

ثّم جعلها من »عمل الشيطان« وعمل الشيطان إّنا هو 

َءاَمُنواْ  ِيَن  َها ٱلَّ يُّ
َ
أ ﴿َيٰٓ الرّش والفحشاء واملنكر، قال -تعاىل-: 

ُمُر 
ۡ
ۡيَطِٰن فَإِنَُّهۥ يَأ ۡيَطِٰنۚ َوَمن يَتَّبِۡع ُخُطَوِٰت ٱلشَّ اَل تَتَّبُِعواْ ُخُطَوِٰت ٱلشَّ

ِ َعلَۡيُكۡم َورَۡحَُتُهۥ َما َزَكٰ ِمنُكم  بِٱۡلَفۡحَشآءِ َوٱلُۡمنَكرِۚ َولَۡواَل فَۡضُل ٱللَّ
ُ َسِميٌع َعلِيٞم﴾)1). َوٱللَّ يََشآُءۗ  يَُزّكِ َمن   َ َوَلِٰكنَّ ٱللَّ بَٗدا 

َ
أ َحٍد 

َ
أ ّمِۡن 

وعّقب عىل ذلك بقوله: ﴿فَٱۡجَتنُِبوهُ لََعلَُّكۡم ُتۡفلُِحوَن﴾)2)، 

واألمر باالجتناب هو العبارة التي استخدمها القرآن يف الزجر 

عن األوثان وعبادتها، حيث قال -تعاىل-: ﴿فَٱۡجَتنُِبواْ ٱلرِّۡجَس 

وقوله-تعاىل-:﴿َوٱۡجَتنُِبواْ  ورِ﴾)3)،  ٱلزُّ قَۡوَل  َوٱۡجَتنُِبواْ  ۡوَثِٰن 
َ
ٱأۡل ِمَن 

ُٰغوَتۖ﴾)4)، كام استخدمها يف ترك كبائر الذنوب واآلثام  ٱلطَّ

سورة النور، اآلية 21.  (1(

سورة املائدة، اآلية 90.  (2(

سورة الحج، اآلية 30.  (3(

سورة النحل، اآلية 36 .  (4(
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ثِۡم َوٱۡلَفَوِٰحَش﴾)1).  ئَِر ٱۡلِ ِيَن َيَۡتنُِبوَن َكَبٰٓ يف قوله-تعاىل-: ﴿َوٱلَّ

الخمر  مضاّر  بعض  ببيان  باالجتناب  األمر  علّل  ثم 

والصّد  األوارص  تقطيع  من  والدينيّة  االجتامعيّة  وامليرس 

عن ذكر الله...

ب. ما جاء يف السّنة

نذكر  الخمر،  تحريم  عىل  السّنة  يف  الروايات  تواترت 

منها:

عن اإلمام الصادق Q أنّه قال: »إِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ 

َحرََّم الَْخْمَر ِبَعْيِنَها َفَقلِيلَُها َوكَِثريَُها َحَراٌم كَاَم َحرََّم الَْمْيَتَة 

َم َولَْحَم الِْخْنِزيِر َوَحرََّم َرُسوُل اللَِّه صىل الله عليه وآله  َوالدَّ

َفَقْد  اللَِّه  َرُسوُل  َوَما َحرََّمُه  ُمْسِكٍر  ِمْن كُلِّ  َاَب  وسلّم الرَّ

َحرََّمُه اللَُّه َعزَّ َوَجّل«)2). 

سورة الشورى، اآلية 37.  (1(

الشيخ الكلينّي، الكايف، مصدر سابق، ج6، ص408.  (2(
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 :P أنّه قال: »َقاَل َرُسوُل اللَِّه Qوعن اإلمام الباقر

كُلُّ ُمْسِكٍر َحَراٌم َوكُلُّ ُمْسِكٍر َخْمٌر«)1). 

ج. اإلجامع

الفقهاء  عليها  يعتمد  التي  الترشيع  مصادر  أحد  وهو 

يف استنباطهم لألحكام الرشعيّة؛ ويعني إجامع عدد منهم 

عىل حكم ما، وال يؤخذ بهذا اإلجامع إاّل إذا كان كاشفاً عن 

رأي املعصوم.وحرمة الخمر ماّم أجمع عليها الفقهاء.

رات ثانياً: المخدِّ

إذا  شأنها  من  مستحرَضة،  أو  طبيعيّة  مادة  كّل  وهي 

استخدمت يف غري األغراض الطبّيّة أو )الصناعيّة املوّجهة) 

مؤقتّة.  بصفة  لإلدراك  أو جزيّئ  كيّلّ  فقدان  إىل  تؤّدي  أن 

تأثريها  رّس  وهذا  املّخ،  عىل  تؤثّر  مجملها  يف  رات  واملخدِّ

األمامّي  الجزء  بعض خاليا  يتسبّب يف موت  منها  والكثري 

لقرشة الدماغ. 

الشيخ الكلينّي، الكايف، مصدر سابق، ج6، ص408.  (1(
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تعّود  دون  نفسيّاً  اعتامداً  تسبّب  رات  مخدِّ وهناك 

عضوّي ألنسجة الجسم، أهّمها: الُقنَّب )الحشيش)، التبغ، 

وعضويّاً،  نفسيّاً  اعتامداً  تسبب  رات  مخدِّ وهناك  القات. 

أهمها: األفيون، املورفني، الهريويني، الكوكايني.

رات أ. أرضار املخدِّ

رات هو النجاة  إّن االنتباه لعدم الوقوع يف رشك املخدِّ

الحياة  جوانب  يف  تنترش  أرضارهــا  ألّن  وذلــك  حقيقًة؛ 

املختلفة، ومنها:

1. األرضار االجتامعّية والُخلُقّية

إىل  مبتعاطيها  تؤّدي  قد  رات  فاملخدِّ القانون،  احرتام  عدم   -

سبيل  يف  املجتمع  لحياة  مة  املنظِّ القوانني  مختلف  خرق 

وضياعه  املجتمع  وانهيار  الشيطانّية،  رغباتهم  تحقيق 

بسبب ضياع أساس املجتمع، وهو األرسة.

تسلب من يتعاطاها القيمة اإلنسانّية الرفيعة، حيث تؤّدي   -

به إىل تحقري النفس، فيصبح دنيئاً مهاناً ال يغار عىل عرضه.

التوّتر  فيسود  وغريهم،  واألقــارب  لألرسة  املعاملة  سوء   -
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والشقاق، وتنترش الخالفات بني أفرادها.

فمدمن  السلبّية،  والعادات  األخالقّية  الجرائم  تفيّش   -

الرذيلة والزنا، ومن  يأبه باالنحراف إىل بؤرة  رات ال  املخدِّ

صفاته الرئيسّية الكذب والكسل والغّش واإلهامل.

2. األرضار االقتصاديّة

 فهي تستنزف األموال وتؤّدي إىل ضياع موارد األرسة 

مبا يهددها بالفقر واإلفالس، وترّض مبصالح الفرد ووطنه.

3. األرضار الصّحّية

رات الكثري من األرضار الصّحيّة، نذكر منها:  للمخدِّ

التأثري عىل الجهاز التنفيّس، حيث يصاب املتعاطي بالنزالت   -

الرئة  وانتفاخ  الرئوّي  بالدرن  وكذلك  والرئوّية،  الُشَعبّية 

والرسطان الُشَعبي.

فقدان الشهّية وسوء الهضم.  -

األمراض النفسّية، كالقلق واالكتئاب النفيّس املزمن...  -

رات ب. الحكم الرعّي للمخدِّ

عىل  املذاهب  جميع  من  املسلمني  علامء  أجمع   
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املرء  دين  يف  األرضار  إىل  تؤّدي  حيث  رات،  املخدِّ تحريم 

وعقله وطبعه، حتّى جعلت خلقاً كثرياً بال عقل، وأورثت 

متعاطيها دناءة النفس واملهانة، وقد عقد الشيخ الكلينّي 

»كُلُّ  لكّل مسكر:   Pالله رسول  تحريم  حول  خاّصاً  باباً 

ُمْسِكٍر َحَراٌم َوكُلُّ ُمْسِكٍر َخْمٌر«)1)، والخمر هو كّل ما خامر 

العقل أو غطّاه أو سرته، برصف النظر عن مظهر املسكر 

رات كلّها مسكرة، وهي حرام، وقد قال  أو صورته، واملخدِّ

رسول الله P: »ما أسكر كثريه، فقليله حرام«)2).

رات ج. الوقاية من املخدِّ

والوسائل،  الربامج  من  العديد  رات  املخدِّ من  للوقاية 

منها:

1. الرقابة الذاتّية والخوف من الله.

اِدِق Q أّنه قال: »َيا إِْسَحاُق، َخِف الله  َعِن اإلمام الصَّ  

َكأَنََّك َترَاُه، َفإِْن ُكْنَت اَل َترَاُه َفإِنَُّه َيرَاَك، َفإِْن ُكْنَت َتَرى أَنَُّه 

الشيخ الكلينّي، الكايف، مصدر سابق، ج6، ص406.  (1(

املصدر نفسه.  (2(
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اَل َيرَاَك َفَقْد َكَفرَْت، َوإِْن ُكْنَت َتْعَلُم أَنَُّه َيرَاَك ُثمَّ اْسَترَتَْت 

َعِن اْلَمْخُلوِقَن ِباْلَمَعاِص َوَبَرزَْت َلُه ِبَها َفَقْد َجَعْلَتُه يِف َحدِّ 

أَْهَوِن النَّاِظِريَن إَِلْيك«)1).

2. بّث روح الثقافة اإلسالمّية واإلميانّية.

3. تنويع الربامج الدينّية والثقافّية وتطويرها.

4. التنشيط االجتامعّي والتواصل مع رشائح املجتمع كاّفة.

العاّلمة املجليّس، بحار األنوار، مصدر سابق، ج67، ص386.  (1(





المحاور الرئيسّية
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- مقّومات الحّرّية

الموعظة الثانية عْشرة

 الحّرّية في اإلسالم 
حدودها ومقّوماتها
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يكون  وكيف  اإلسالم،  في  ومقّوماتها  الحّرّية  مفهوم  إلى  التعّرف   

اإلنسان حرًا.

تصدير الموعظة

 عن أمري املؤمنني Q أنّه قال: »واَل تَكُْن َعْبَد َغرْيَِك، 

وَقْد َجَعلََك اللَّه ُحّراً«)1).

نهج البالغة، مصدر سابق، ص401.  (1(
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تمهيد

نتعرّض يف هذه املوعظة إىل عّدة نقاط هاّمة، وهي: 

بيان مفهوم الحّريّة ودائرتها يف اإلسالم، وهل هي مطلقة 

أم مقيّدة؟ وكذلك ما يتعلّق باملبادئ واملقّومات الّتي تقوم 

عليها حسب الثقافة اإلسالميّة.

أّواًل: مفهوم الحّرّية

يُقصد بالحّريّة قدرة اإلنسان عىل فعل اليشء أو تركه 

حباه  الذي  لإلنسان  إلهيّة  منحة  وهي  الذاتيّة.  بإرادته 

الالزمة خالل مسريته  املقّومات األخرى  الله -تعاىل- بكّل 

الريادّي عىل األرض  أداء دوره  له  الحياتيّة، والّتي تضمن 

يف أحسن صورة.

بل  اإلنسان،  حياة  يف  ثانويّاً  شيئاً  ليست  والحّريّة 

باعتبارها  ــه،  رضورات من  ماّسة  ورضورة  ملّحة  حاجة 

تعبرياً حقيقياً عن إرادته وترجمة صادقة ألفكاره، فبدون 

يعني  اإلرادة  تحقيق  وعدم  اإلرادة،  تتحّقق  ال  الحّريّة 
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ما  وهو  وتطلّعاته،  طموحاته  كافّة  ووأد  اإلنسان  تكبيل 

اإللهّي  الكائن  هذا  وجود  من  والغايَة  أبداً  ينسجم  ال 

والدور املناط به، وبدون الحّريّة ال تتحّقق ذاتيّة اإلنسان 

وكرامته وقدرته عىل تقرير مصريه، وبدونها أيضاً ال تتحّقق 

سعادته. 

من  تعبري،  أسمى  اإلنسان  عن  -تعاىل-  الله  عرّب  وقد 

حيث حمل الرسالة والتمتّع بالحّريّة واالختيار، من خالل 

إليه  الوجود، وفّوض  بالخالفة، فقد جعله مكّمل  تتويجه 

جزءاً من خالفته، وجعله مظهراً لها، وال بّد له من العمل 

عىل أساسها. فالحّريّة يف عقيدتنا تكليف وفرض، ال بّد من 

رعايته خالل تعامل اإلنسان مع نفسه، وخالل تعامله مع 

اآلخرين )1).

الشهيد مطهري، الحّرّية، ص39.  (1(
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ثانياً: الحّرّية مطلقة أم مقيدة؟

القيود  من  أطلقها  أنّه  للحّريّة  اإلسالم  إقرار  يعني  ال 

يثريها  الّتي  الفوىض  إىل  أقرب  تكون  فبذلك  والضوابط؛ 

الهوى والشهوة. ومبا أّن اإلسالم ينظر إىل اإلنسان عىل أنّه 

مديّن بطبعه، يعيش بني كثري من بني جنسه، فلم يقّر ألحد 

بحّريّة دون آخر، ولكّنه أعطى كّل واحد منهم حّريّته، سواء 

حّريّة  تضمن  رضوريّة،  قيود  ضمن  جامعة؛  أو  فرداً  كان 

الجميع، وتتمثّل الضوابط التي وضعها اإلسالم يف اآليت:

أ- أاّل تؤّدي حّرّية الفرد أو الجامعة إىل تهديد سالمة النظام 

العاّم وتقويض أركانه.

ب- أاّل تفّوت حقوقاً أعظم منها، وذلك بالنظر إىل قيمتها يف 

ذاتها ورتبتها ونتائجها.

ج - أاّل تؤّدي حّرّيته إىل اإلرضار بحّرّية اآلخرين.

وبهذه القيود والضوابط، وازن اإلسالم بني حّريّة الفرد 

وحّريّة الجامعة، وأعطى كاّلً منهام حّقه.
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ثالًثا: مقّومات الحّرّية

تنطلق الحّريّة من مجموعة من الثوابت واملبادئ، منها:

أ. مبدأ العبوديّة والخوف من الله

تنبع أهّميّة العبادة من كونها الغاية الّتي ُخلقنا ألجلها، 

ِلَۡعُبُدوِن﴾)1)،  إاِلَّ  نَس  َوٱۡلِ نَّ  ٱۡلِ َخلَۡقُت  ﴿َوَما  -تعاىل-:  قال 

وَن  يَۡسَتۡكِبُ ِيَن  ٱلَّ ﴿إِنَّ  بقوله-تعاىل-:  عنها  املستكربين  وذّم 

أهل جّنته  َداِخرِيَن﴾)2)، ونعت  َجَهنََّم  َسَيۡدُخلُوَن  ِعَباَدِت  َعۡن 
 ِ ٱللَّ ِعَباُد  بَِها  يَۡشَُب  ﴿َعۡيٗنا  -سبحانه-:  فقال  له،  بالعبوديّة 

ُروَنَها َتۡفِجرٗيا﴾)3)،  ونعت نبيّه محّمداPً بالعبوديّة له  ُيَفّجِ
ٰى بَِعۡبِدهِۦ َلۡاٗل﴾)4).  ۡسَ

َ
ِٓي أ يف أكمل أحواله، فقال: ﴿ُسۡبَحَٰن ٱلَّ

عليه)  الله  )رضوان  الصدر  باقر  محّمد  الشهيد  ويرى 

ثورة  ليست  وهي  ثورة،  اإلسالمّي  املفهوم  يف  الحّريّة  أّن 

سورة الذاريات، اآلية 56.  (1(

سورة غافر، اآلية 60.  (2(

سورة اإلنسان، اآلية 6.  (3(

سورة اإلرساء، اآلية 1.  (4(
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عىل  بل  فحسب،  الظاهرّي  بشكلها  والقيود  األغالل  عىل 

لإلنسان  اإلسالم  كِفل  وبهذا  والفكريّة،  النفسيّة  جذورها 

أرقى أشكال الحّريّة التي ذاقها عىل مّر التاريخ وأسامها)1).

الله  من  الخوف  عىل  النفس  تربية  إىل  اإلســالم  ودعا 

-تعاىل-؛ فإّن باعث عىل العمل والثقة بالنفس، وليس سمة 

سلبيّة تؤثّر عىل اختيار اإلنسان وحّريّته، بل هو عامل باعث 

 :Q عىل النشاط والحيويّة والحّريّة، يقول اإلمام الصادق

»خِف الله كأنّك تراه، فإْن كنت ال تراه، فإنّه يراك، فإْن كنت 

ترى أنّه ال يراك فقد كفرت، وإْن كنت تعلم أنّه يراك، ثّم 

استرتت عن املخلوقن باملعاص، وبرزت له بها، فقد جعلته 

يف حّد أهون الناظرين إليك«)2). والخوف من الله -تعاىل- 

من خصائص املتّقني وسامتهم، فعن أمري املؤمنني Q أنّه 

قال:»الخشية من عذاب الله، شيمة املّتقن«)3). 

من مقال للشهيد الصدر 1404ه، األضواء.  (1(

العاّلمة املجليّس، بحار األنوار، مصدر سابق، ج73، ص21.  (2(

الليثّي الواسطّي، عيون الحكم واملواعظ، مصدر سابق، ص53.  (3(
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مبدأ قوة اإليمان باهلل -تعالى- وثباته ب. 

وخاضٌع  والنقصان،  للزيادة  قابل  أمٌر  بالله  اإلميان 

لجملة من العوامل الّتي تؤثّر فيه، وفيام يأيت عرض لجملة 

من األساليب الّتي من شأنها تقوية اإلميان بالله وتعميقه:

1 - االعتزاز الدائم بالله -تعاىل-

ۡعلَۡوَن 
َ
ٱأۡل نُتُم 

َ
َوأ َتَۡزنُواْ  َواَل  تَِهُنواْ  ﴿َواَل  –تعاىل-:  الله  قال 

ۦ  َولِرَُسولِِ ٱۡلعِزَّةُ   َِِّ َولل  ..﴿ -تعاىل-:  وقال  ۡؤِمننَِي﴾)1)،  مُّ ُكنُتم  إِن 
اإلسالم  إىل  واالنتساب  باإلميان  فاالعتزاز  َولِۡلُمۡؤِمننَِي﴾)2). 

ينبغي أن يشّكل شعوراً مرافقاً للمؤمن أينام كان.

2 - التدبّر يف القرآن

وارتباطه  اإلنسان  لرتبية  العالية  املبادئ  يتضّمن  فهو 

ۡقَوُم﴾)3).
َ
بالله، قال -تعاىل-: ﴿إِنَّ َهَٰذا ٱۡلُقۡرَءاَن َيۡهِدي لِلَِّت ِهَ أ

سورة آل عمران، اآلية 139.  (1(

سورة املنافقون، اآلية 8.  (2(

سورة اإلرساء، اآلية 9.  (3(



155

الموعظة الثانية عشرةخ الحرية  ي ا ملا ودودها ومقّوماصها

3 - مامرسة الشعائر اإلسالمّية

ومن  اإلميان،  قّوة  فيه  ينّمي  الذي  املؤمن  غذاء  فهي 

-تعاىل-:  قال  الحّج،  اإلنفاق،  الصوم،  الصالة،  مصاديقها: 

.(1(﴾ ۥۚ ٰلُِح يَۡرَفُعُه ّيُِب َوٱۡلَعَمُل ٱلصَّ ﴿ إَِلۡهِ يَۡصَعُد ٱۡلَكُِم ٱلطَّ
4 - الذكر

وقال  ٱۡلُقلُوُب﴾)2)،  َتۡطَمئِنُّ   ِ ٱللَّ بِِذۡكرِ  اَل 
َ
﴿أ -تعاىل-:  قال 

بََّك َكثرِٗيا﴾)3). -تعاىل-: ﴿َوٱۡذُكر رَّ

وعن اإلمام الصادق Q أنّه قال: »من أشّد ما فرض 

الله عىل خلقه، ذكر الله كثرياً«)4).

5 - تذكّر املوت والربزخ ومراحل الحياة اآلخرة

فعن رسول الله P أنّه قال:»اذكروا هادم اللّذات«)5).

سورة فاطر، اآلية 10.  (1(

سورة الرعد، اآلية 28.  (2(

سورة آل عمران، اآلية 41.  (3(

الشيخ الكلينّي، الكايف، مصدر سابق، ج2، ص80.  (4(

العاّلمة املجليّس، بحار األنوار، مصدر سابق، ج6، ص133.  (5(
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وعن اإلمام عيّل Q يف كتابه إىل محّمد بن أيب بكر، 

قال: »وكفى باملوت واعظاً«)1).

فإنّه  املوت؛  ذكر  »أكرثوا  أيضاً:   P الله  رسول  وعن 

هادم اللّذات...«)2).

6 - الشعور باألمل الدائم وحتمّية االنتصار

الناس من  الدائر بني الحّق والباطل، ومعاناة  فالرصاع 

والتمهيد  االجتامعّي  التغيري  نوع من  الباطل وأهله، هام 

 ُ لتحّقق وعد الله بالنرص والتمكني، قال -تعاىل-: ﴿وََعَد ٱللَّ

ۡرِض 
َ
ٱأۡل ِف  لََيۡسَتۡخلَِفنَُّهۡم  ٰلَِحِٰت  ٱلصَّ وََعِملُواْ  ِمنُكۡم  َءاَمُنواْ  ِيَن  ٱلَّ

ِي ٱۡرتََضٰ  ِيَن ِمن َقۡبلِِهۡم َوَلَُمّكَِنَّ لَُهۡم دِيَنُهُم ٱلَّ  َكَما ٱۡسَتۡخلََف ٱلَّ
اۚ  ۡمٗناۚ َيۡعُبُدونَِن اَل يُۡشُِكوَن ِب َشۡي ٔٗ

َ
نَلَُّهم ّمِۢن َبۡعِد َخۡوفِِهۡم أ لَُهۡم َوَلَُبّدِ

ْوَلٰٓئَِك ُهُم ٱۡلَفِٰسُقوَن﴾)3)، وقال -تعاىل-: 
ُ
َوَمن َكَفَر َبۡعَد َذٰلَِك فَأ

ا َعلَۡيَنا نَۡرُ ٱلُۡمۡؤِمننَِي﴾)4). ﴿َوَكَن َحقًّ

الشيخ الطويّس، األمايل، مصدر سابق، ص28.  (1(

الحّر العاميّل، وسائل الشيعة، مصدر سابق، ج2، ص437.  (2(

سورة النور، اآلية 55.  (3(

سورة الروم، اآلية 47.  (4(
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ج - مخالفة األهواء ومحاسبة النفس

والرشب،  األكل  باملال،  املتعلّقة  أهواؤه  إنسان  لكّل 

املؤمن  إليه  يطمح  الذي  النهايّئ  والهدف  واملركز...  الجاه 

هو إلغاء هذه األهواء، والتطّهر منها تطهرياً كامالً.

السلوك،  عىل  األهواء  هذه  تأثري  إضعاف  هو  واملهّم 

مجموعة  من  ينتج  ما  وهذا  عليها،  السيطرة  وإحكام 

َمۡن  ا  مَّ
َ
﴿َوأ -تعاىل-:  قال  الهوى،  مخالفة  أهّمها  عوامل، 

ِهَ  ٱۡلَنََّة  فَإِنَّ   40 ٱلَۡهَوٰى  َعِن  ٱنلَّۡفَس  َوَنَه  َرّبِهِۦ  َمَقاَم  َخاَف 
َوٰى﴾)1).

ۡ
ٱلَۡمأ

مثل  املجال،  هذا  يف  أخرى  أمور  مراعاة  من  بّد  وال 

الكذب،  عن  اللسان  وصون  الــرّسّي،  واإلنفاق  الصدقة، 

الحّجة  موارد  يف  إاّل  الصمت  قاعدته  تكون  وأن  والغيبة، 

والرضورة، وأن يتعلَّم الصوم املستحّب، فهو ينّمي اإلرادة، 

ويصّعد من ملكة الصرب.

سورة النازعات، اآليتان 41-40.  (1(
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مل  من  مّنا  »ليس  قــال:   ،Q الرضا ــام  اإلم وعن 

الله،  استزاد  يحاسب نفسه يف كّل يوم، فإن عمل حسناً 

وإن عمل سيئاً استغفر الله منه، وتاب إليه«)1).

د - الزهد بالدنيا وعدم الخضوع للشهوات

 يشري أمري املؤمنني Q إىل هذا املعنى قائالً: »َمْن 

َاَب َويَُواِجُه الِْحَساَب  أيقن اَنَُّه يَُفاِرُق األحباب َويَْسكُُن الرتُّ

َم كَاَن َحِريّاً ِبَقرْصِ  َويَْسَتْغِني َعامَّ َخلََّف، ويَْفَتِقُر إىل َما َقدَّ

األمل َوطُوِل الَْعَمِل«)2). 

َحتَّى  أعجبتني  »ثثَـــالٌَث  املحّمدّي:  سلامن  ويقول 

لَيَْس  َوَغاِفٌل  يَطْلِبُُه،  َوالَْمْوُت  نْيَا  الدُّ ُل  ُمَؤمِّ أضحكتني: 

رَبُّ  أساخط  يَْدِري  الَ  ِفيِه،  مبلء  َوَضاِحٌك  َعْنُه،  مَبَْغُفول 

الَْعالَِمنَي َعلَيِْه أم َراٍض َعْنُه«)3).

الشيخ الكلينّي، الكايف، مصدر سابق، ج2، ص453.  (1(

العاّلمة املجليّس، بحار األنوار، مصدر سابق، ج70، ص167.  (2(

األحياء، صّححه  تهذيب  البيضاء يف  املحّجة  املوىل محّمد محسن،  الكاشايّن،  الفيض   (3(
مدرِّسني  جامعه  به  وابسته  اسالمى  انتشارات  دفرت  الغفاري،  أكرب  عليه عيل  وعّلق 

حوزه علمّيه قم، إيران - قم، ال.ت، ط2، ج8، ص246.
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ويف  الدائم،  وتغرّيها  الدنيا  اهتزاز  يف  التفّكر  فيجب 

اآلمال  لتحقيق  والــرثوات  األموال  جمع  عىل  الحرص  أّن 

والتمّنيات يف الدنيا ال يجلب السعادة أبداً، بل يزيد الشقاء 

واملحنة، وأّن أفضل الطرق للوصول، هو ما ورد يف الحديث 

الدنيا كأنك غريب وعابر سبيل، واعدد  »كن يف  النبوّي: 

نفسك يف املوىت، وإذا أصبحت فال تحدث نفسك باملساء، 

ِتَك  وإذا أمسيت فال تحدث نفسك بالصباح، وخذ من ِصحَّ

لُِسْقِمَك، ومن شبابك لهرمك، ومن حياتك لوفاتك، َفإنَّك 

الَ تَْدِري َما اْسُمَك َغداً«)1).

العاّلمة املجليّس، بحار األنوار، مصدر سابق، ج74، ص181.  (1(






