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قوا 
أنفسكم وأهليكم





المقدمة

في زمن ي�س���عر فيه المرء اأحيانًا بالتوبة والطهر، ويتلّم�س نف�س���ه الخّيرة الذاهبة 

تع���ود اإليه في بع�س االأحيان، ولكّنها ال تلبث اأن ته���رب، ويحاول اأن يت�سّبث بها، ولكن 

ال ينجح .

اأحيان���ًا يطلع علينا نور االإيم���ان، واأحيانًا ي�سملنا االإنكار من يمين وي�سار، وكاأّن في 

الواحد مّنا روحين، روح طيبة وروح خبيثة اأي�سًا،اأحيانًا ي�سعر بروحه تتعّذب، واأحيانًا 

ي�سعر بها ترقى وت�سمو وتكاد تطير، حتى لكاأّنها الن�سمة اأو ال�سياء .

هل هو ال�سياع؟ اأم الهروب من النف�س ال�سريرة اإلى �سّجة الحياة؟ اأو اأّنه الهروب 

من �سجة الحياة اإلى هذه النف�س ال�سريرة؟ وماذا عن النف�س الطيبة الخيرة؟ اأال يمكن 

الع���ودة اإليها؟ اأم اإّنها تدّم���رت بفعل المجتمع الميكانيكي وث���ورة الع�سر التكنولوجي 

الباه���ر؟ واإذا كانت قد تدّمرت، اأال يمكن جم���ع اأ�سالئها من جديد؟ يمكن من خالل 

معجزة، والمعجزة اليوم ي�سنعها االإيمان.

والمعجزة التي ي�سنعها االإيمان حقًا ، تتمّثل في بناء االإن�سان والمجتمع بناًء �سويًا 

متوازنًا ، بعيدًا عن ا�ستبداد نزوات المال اأو ال�سلطان اأو الج�سد .

اإّن���ه االإيم���ان الذي يفتح النف�س وال���روح والوجدان، ويزيد االإن�س���ان ات�سااًل بالعوالم 

الكبرى فيما وراء الطبيعة، كما يزيده انعزااًل عن الرغبات ال�سغيرة من مطالب الحياة 

اليومي���ة، ليزداد اندماج���ًا فيما هو اأعظم واأ�سمى واأخل���د؛ اإذ ال يمكن اأن يعي�س االإن�سان 

في عالم المادة وحده، وال معنى الإن�سانّيته اإذا اأهمل عالم الروح والعاطفة والوجدان ... 

  اإّن���ه االإيمان بالق���وة العظمى الم�سيطرة على الكون والم�سّي���رة له والقائمة عليه. 
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واأجمل من االإيمان بهذه القوة الجليلة الخ�سوع لها واالطمئنان اإليها، وهذا هو الر�سى 

الذي يت�سّعب اإلى قّوة و�سجاعة و�سبر و�سدق وعزيمة. 

فعندما ال تهاب اأحدًا غير اهلل، تكون اأقوى من كّل النا�س ، وحينما تطمئّن اإلى اأّن 

اهلل هو القادر اأن يطمئن نف�سك واأن ي�سرح �سدرك وي�سّد اأزرك، ال يعنيك اإال اأن تكون 

را�سي���ًا عن���ك دون كل النا�س، وبذل���ك ترى طريقك بو�س���وح.  وال تت�سّتت في م�سالك 

الحياة المتنّوعة، كل منها يغريك ويوؤذيك، وقد يكون فيه هالكك دون اأن تدري. 

م���ن هنا نق���ول: اإّنه ال �سبيل لتحقيق الر�س���ا االإهي اإاّل ب�سالح النف����س االإن�سانّية، 

الح. والذي هو مقّدمة ل�سالح االأ�سرة، وبناء المجتمع ال�سّ

و�س���الح النف����س يتطّل���ب التزام���ًا قلبّي���ًا و�سلوكّيًا بالنه���ج الذي ر�سمت���ه ال�سريعة 

االإ�سالمّية، فو�سول االإن�سان اإلى الكمال المن�سود والقريب من الكمال المطلق ال يكون 

اإاّل به���ذا االلتزام الواعي والم���درك الأهداف الر�ساالت ال�سماوّي���ة، والتي على راأ�سها 

هداي���ة الب�سرّية، عبر اإخراجها من غّيها وظلم���ات ال�سهوات، واالأهواء، اإلى �سالحها 

واأنوار الهداية واالإيمان.

ه���ذا االلتزام كفي���ل باإن�ساء المجتمع االإ�سالم���ي، الذي اأراده ر�س���ول االإن�سانّية 

محّمدP، اأراد مجتمعًا اإ�سالمّيًا قوّيًا، متما�سكًا وقوّيًا، ومتراحمًا، ال تهّزه عوا�سف 

.
(((

ال�سرك والكفر، {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ}

الح والقوّي والمتين والقريب  اإّن هدف االأنبياء عبر الّتاريخ، كان دائمًا بناء المجتمع ال�سّ

من اهلل تعالى، وذلك ال يكون اإاّل ببناء الفرد الموؤمن الحائز على ر�سا اهلل وتوفيقه.

وهذا الكتاب قوا اأنف�شكم واأهليكم... هو جزء من �سل�سلة من االإ�سدارات الثقافية 

والتربوية التي تعالج العديد من الق�سايا التربوية واالجتماعية الهامة.

)1)  الفتح،29.



مفاهيم محورية:

XX.حرمة القتل وآثاره
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(

حرمة النفوس واألعراض





تصدير الموضوع:
روي عن  ر�سول اهللP: »اإّن اللهَّ حّرم من الم�شلم دمه وماله وعر�شه واأن يظّن 

(((
به ظّن ال�ّشوء«.

مقدمة:
حرمة النف�س والعر�س والمال من االأمور التي �سّدد الدين االإ�سالمي عليها كثيرًا، 

واعتبر اأّن االعت���داء عليها من المحّرمات الموؤّكدة ومن الذنوب الكبيرة التي ي�ستحق 

مرتكبه���ا عقوبة دنيوية واأخرى اأخروية. ق���ال تعالى: {گ گ ڳ ڳ  ڳ ڳ 

، حيث تت�سّمن نهيًا عن قتل النف�س المحترمة اإال بالحق اأي اإال اأن يكون 
(((

ڱ ڱ}
قت���اًل بالحق، باأن ي�ستحّق ذل���ك لقود اأو رّدة اأو لغير ذلك من االأ�سباب ال�سرعية. ولعل 

ف���ي تو�سيف النف�س بقوله: حّرم اهلل من غير تقيي���د اإ�سارة اإلى حرمة قتل النف�س في 

جميع ال�سرائع ال�سماوية فيكون من ال�سرائع العامة.

فاإذا ت�سّلط االأ�سرار على االأنف�س واالأعرا�س واالأموال، ُهتكت الحرمات والمقّد�سات، 

وع���ّم ف�ساد االأخالق، و�سعف���ت العالقات االجتماعية، وتفّكك كي���ان االأ�سرة التي هي 

نقط���ة البدء في اإ�س���الح الجي���ل النا�سئ والحفاظ عل���ى �سالمته الروحي���ة، وحينئٍذ 

�سيفتقد االأمان واال�ستقرار والطماأنينة. ورد عن االإمام الر�ساQ: »حّرم الل قتل 

)1) بحار االأنوار، ج72، �س201.

)2) االإ�سراء، 33.
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.
النف�ص لعّلة ف�شاد الخلق في تحليله لو اأُحّل وفنائهم وف�شاد التدبير«)))

1 - حرمة القتل وآثاره:

اإّن حرم���ة قت���ل النف�س واالعتداء عليه���ا من االأمور الوا�سحة ف���ي الكتاب وال�سنة، 

قال تعالى:{پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ 

، وقال تعال���ى: {گ گ گ ڳ ڳ ڳ 
(((

ٿ}
.

(((
ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ   ڻ ڻ}

اعتب���ر الق���راآن الكريم قتل النف�س الواحدة قتاًل للنا�س جميع���ًا، اإال اأن يكون القتل 

 Q عقاب���ًا لقتل مثل���ه اأو عقابًا لجريمةاالإف�ساد في االأر����س. ورد عن اأبي عبد اهلل

في قول اهلل عّز وجّل: {پ ڀ ڀ ڀ ڀ} قال: »هو واد في جهنم لو قتل 

.
النا�ص جميعاً كان فيه، ولو قتل نف�شاً واحدة كان فيه«)))

وقد قّررت االآية الثانيةاأربع عقوبات اأخروية لمرتكب القتل العمدي، وعقوبة اأخرى 

دنيوية هي الق�سا�س، والعقوبات االأخروية هي:

- الخلود والبقاء االأبدي في نار جهنم، حيث تقول االآية:{گ گ گ 

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ}.
اإحاطة غ�سب اهلل و�سخطه بالقاتل:{ڱ ڱ ِڱ...}. -

الحرمان من رحمة اهلل:{ں}. -

العذاب العظيم الذي ينتظره يوم القيامة:{ں ڻ   ڻ ڻ}. -

�سه اهلل للقاتل في حالة العمد، هو  والمالحظ هنا اأّن العقاب االأخروي الذي خ�سّ

اأ�سد اأنواع العذاب والعقاب بحيث لم يذكر القراآن عقابًا اأ�سّد منه لذنب اآخر.

)1) الحر العاملي، و�سائل ال�سيعة، ج 29، �س 14.

)2) المائدة، 32.

)3) الن�ساء، 93.

)4) الحر العاملي، و�سائل ال�سيعة، ج 29، �س 14.



11امعأ او فوف وا ةماح

اأما العقاب الدنيوي فقد وردت تفا�سيله في قوله تعالى:{ڈ ژ ژ ڑ         

ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ   کک  ک  ک  ڑ 
ھ  ہھ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ڻۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ 
ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  

.
(((

ۆ ۈ}
2 - عقوبة قتل العمد العذاب األبدي:

ي���رد �س���وؤال في هذا المجال، وه���و اأّن الخلود في العذاب ق���د ورد بالن�سبة اإلى من 

يم���وت كافرًا، بينما قد يكون مرتكب جريم���ة القتل العمد موؤمنًا، كما يحتمل اأن يندم 

عل���ى م���ا ارتكبه من اإث���م ويتوب عن ذلك ف���ي الدنيا، وي�سعى اإل���ى تعوي�س وتالفي ما 

ح�سل ب�سبب جريمته، فكيف اإذن ي�ستحق مثل هذا االإن�سان عذابًا اأبديًا وعقابًا يخلد 

فيه؟

اإن جواب هذا ال�سوؤال ي�ستمل على حالتين هما:

قد يكون المراد بقتل الموؤمن - الوارد في االآية مو�سوع البحث - هو القتل  -

الذي  اإن  ووا�سح من هذا  الموؤمن،  ا�ستباحة دم  اأي  ال�سخ�س،  اإيمان  ب�سبب 

يعمد اإلىارتكاب جريمة قتل كهذه اإّنما هو كافر عديم االإيمان، واإال كيف يمكن 

لموؤمن اأن ي�ستبيح دم اأخيه الموؤمن، وبناًء على هذا ي�ستحّق القاتل الخلود في 

النار وي�ستحّق العذاب والعقاب الموؤّبد.

كما يحتمل اأن يموت مرتكب جريمة القتل العمد م�سلوب االإيمان ب�سبب تعمّده  -

في  فينال  جريمته،  عن  للتوبة  بفر�سة  يحظى  فال  بريء،  موؤمن  اإن�سان  قتل 

االآخرة العذاب العظيم الموؤّبد.

)1) البقرة، 178 - 179.
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3 - حرمة األعراض واألموال:

وردف���ي خطب���ة ر�سول اهللP في منى في حّج���ة الوداع: »اأّي ي���وم اأعظم حرمة؟ 

ق���ال النا����ص: ه���ذا اليوم. قال: ف���اأّي �شهر؟ ق���ال النا�ص:ه���ذا. ق���ال: واأّي بلد اأعظم 

حرمة؟ قال النا�ص: بلدنا هذا. قال: فاإّن دماءكم واأموالكم واأعرا�شكم عليكم حرام 

كحرمةيومكم هذا، في �شهركم هذا، في بلدكم هذا اإلى يوم تلقون رّبكم، في�شاألكم 

.
عن اأعمالكم«)))

وع���ن اأب���ي جعفر Q قال: ق���ال ر�سول اهللP: »من ك���ّف نف�شه ع���ن اأعرا�ص 

.
النا�ص اأقال الل نف�شه يوم القيامة«)))

اأي من كّف نف�سه ع���ن هتك عر�سهم بالغيبة، والبهتان، وال�ستم، وك�سف عيوبهم، 

واأمثال ذلك.

وبالن�سبة لحرم���ة االأموال فقد منحت ال�سريعة االإ�سالمّية االإن�سان مجموعة مهّمة 

م���ن الحقوق اّلت���ي تنّظم عالقات النا�س بع�سهم ببع����س فاأعطتهم حّق التمّلك، وحّق 

ال�سلطن���ة على االأموال والممتلكات، اّلذي يترّتب عليه جواز �سائر الت�سّرفات المحّللة 

في كّل ما يملكه.

واتفق���ت كلم���ة الفقهاء عل���ى ت�سّلط المالك عل���ى ماله بنحو كامل �سام���ل، فله اأن 

يت�سّرف كيف ي�ساء، بالن�سبة اإلى اأنحاء الت�سّرفات المحّللة �سمن الحدود ال�سرعّية، 

فله الحّق في بيعه واإهدائه واإيجاره واأكله وغير ذلك من الت�سّرفات اّلتي لم يثبت من 

ال�سريع���ة ردع عنها. فالمالك �سلطان في مال���ه، له الحّق التاّم في مطلق الت�سّرفات، 

وال اأح���د يمنع���ه عنه، اأو يقف بوجهه في تحديد هذا ال�سلط���ان، وال اأحد ي�ساركه فيه، 

ب���دون اإذنه؛ بحيث لوُكّف���ن المّيُت بكفٍن مغ�سوٍب فال�س���ارُع يعطي ال�سالحيَة للمالك 

-والحاُل هذِه- في نب�س االأر�س واأخذ قما�سه، وال يجب عليه قبول القيمة.

)1) ال�سيخ الكليني، الكافي، ج7، �س273، ح22.

)2) ال�سيخ الكليني، الكافي، ج2، �س305، ح14.
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ق���ال تعال���ى: {ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 

 وقال تعالى: {ڱ ڱ 
(((

ڃ ڃڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇ       ڇ ڇ}
ڱ ں ں ڻ ڻ  ڻ ڻ ۀ ۀ ہ  ہ ہ ہ 

.
(((

ھ ھ}
ة م�سروعة،   فدّلت االآيتان على عدم جواز اأكل اأموال النا�س اإاّل من خالل طرق خا�سّ

تنبن���ي على ر�سا الطرفي���ن، وجعل حرمته كحرمة قتل االأنف�س، وكاأّن هذا القول يتوافق 

 وكاأّنه يريد القول: 
مع ما هو متداول بين الفقهاء: »حرمة مال الم�شلم كحرمة دمه«)))

اإّن عدم جواز اأكل اأموال النا�س وحرمته متفّرع عن كونهم م�سّلطين عليها. 

4 - حرمة إفشاء أسرار اآلخرين:
نجد في الروايات االإ�سالمية تعبيرات مختلفة وكثيرة فيما يتعّلق بحفظ ال�سر و�سرورة 

االلت���زام بعدم اإف�سائه واإذاعته ّما يدّل على اهتمام االإ�سالم بهذا المو�سوع حتى اأّنه قّرر 

اأّن اأ�سرار االآخرين بمنزلة االأمانة لدى ال�سخ�س واإف�سائها يعني الخيانة لالأمانة.

ولحفظ ال�ّشر اأق�شام متعّددة منها:

اأ � حفظ اأ�سرار االآخرين.

ب � حفط اأ�سرار النف�س.

ج � حفظ اأ�سرار النظام والحكومة االإ�سالمية.

�أ- حفظ �أ�سر�ر �لآخرين: 

ورد ف���ي العدي���د من الروايات ما يتعّلق بوجوب حفظ اأ�س���رار االآخرين والنهي عن 

اإف�سائها منها:

ِفهي  - الَتَفَت  ُثمهَّ  الَحِديَث  ُجُل  الرهَّ َث  حدهَّ »اإِذا   :Pاهلل ر�سول  عن  ورد  ما 

)1)  الن�ساء، 29.

)2) البقرة، 188.

)3) ال�سيرازي، القواعد الفقهية،  ج2، �س14.
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. هذه االلتفاتة تعني اأّنه ال يريد اأن ي�سمعه اآخر، فحينئذ يكون اإف�ساء 
اأَم�اَنٌة«)))

هذا ال�سّر بمثابة الخيانة لالأمانة.

ا�شتودَعُه  - اً  �شرهَّ ف�شى  اأَ »َمْن   :Qاأميرالموؤمنين عن  اآخر  حديث  في  ونقراأ 

.
َفَقْد خ�اَن«)))

رِّ  - ال�شِّ كتم�اِن  ِفي  وَالآِخَرِة  ني�ا  الدُّ خَير  »جُمِعَ   :Qاأميرالموؤمنين وعن 

.
ِر ِفي الذاَعِة َوُمواخ�اة الأَ�شراِر«))) َوُم�ش�اَدَقة الأَخي�اِر َوُجِمَع ال�شهَّ

حفط �أ�سر�ر �لنف�س: ب- 

وردت رواي���ات ع���دة ف���ي حف���ظ اأ�س���رار النف����س حيث تو�س���ي الم�سلمي���ن بحفظ 

اأ�سراره���م الخا�سة في حياتهم الفردية، الأّنه قد تكون اإذاعتها واإف�ساوؤها �سببًا الإثارة 

عنا�سر الح�سد والحقد والمناف�سة غير المن�سفة، وبالتالي يقع االإن�سان مورد عدوان 

االأ�سخا����س الذي���ن يعي�سون الحقد و�سيق االأفق وتتعّر����س م�سالحه اإلى خطر، وفيما 

يلي نماذج من هذه الروايات:

- .
رَت اأَ�ِشيَرُه«))) َك اأَ�ِشيُرَك َفاإْن اأَف�َشيَتُه �شِ روي عن االإمام علي قولهQ: »�ِشرُّ

- .
ِه«))) نُدوِق �ِشرِّ دُر الع�اِقِل �شُ وعنهQ: »�شَ

َغيِر  - ِفي  َيجِريَن  َفال  َدِمَك  ِمْن  َك  »�ِشرُّ قوله:   Q ال�سادق  االإمام  وعن 

.
اأَوَداِجَك«)))

وجاء في حديث عميق المعنى عن االإمام علي بن مو�سى الر�ساQ: »ل  -

يكون الموؤمن موؤمناً حتى تكون فيه ثالث خ�شال؛ �شنة من رّبه و�شّنة من 

َق�اَل الُل َتعالى: ع�اِلُم  نبيه و�شنة من وليه، فال�شّنة من رّبه كتمان �شّره 

)1) الفي�س الكا�ساني، المحجة البي�ساء، ج5، �س237.

)2) الليثي الوا�سطي،علي بن محمد، عيون الحكم والمواعظ، �س 446.

)3) العالمة المجل�سي، بحار االأنوار، ج71، �س178، ح17.

)4) الليثي الوا�سطي، علي بن محمد ، عيون الحكم والمواعظ، �س 285.

)5) ال�سيد الر�سي، نهج البالغة، الكلمات الق�سار، الكلمة 6.

)6) العالمة المجل�سي، بحار االأنوار، ج75، �س278.
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. ونقراأ في 
الَغيِب َفال ُيظِهُر َعلى َغيِبِه اأََحداً اإّل َمِن ارَت�شى ِمْن َر�ُشول«)))

بع�س الروايات حّثًا على حفظ االأ�سرار وعدم اإذاعتها حتى الأقرب المقّربين 

اإلى  ال�سديق  وينقلب  واالأّيام  الظروف  تتغّير  اأن  الأّنه يمكن  االأ�سدقاء،  من 

عدو وبالتالي �سوف يتحّرك على م�ستوى اإذاعة هذه االأ�سرار واإف�سائها.

م�ا  - َعلى  اإِّل  َك  �ِشرِّ ِمْن  ِديَقَك  ِلع �شَ َتطهَّ »ل   :Qال�سادق االإمام  روي عن 

.
اً َيوماً م�ا«))) ِديَق َقد َيُكوَن َعُدوُّ َك َفاإنهَّ ال�شهَّ رُّ َك َلْم َي�شُ لَعَت َعلَيِه َعُدوهَّ َلو اطهَّ

ج ـ حفظ �أ�سر�ر �لنظ�م و�لحكومة �لإ�سالمية:

اإّن وج���وب المحافظ���ة عل���ى االأ�س���رار الع�سكري���ة وال�سيا�سية وغيره���ا...  للدولة 

االإ�سالمي���ة، م���ن االأمور الوا�سح���ة والبديهية، وله���ذا نجد اأّن ر�س���ول اهلل P اهتّم 

بهذا االأم���ر غاية االهتمام، واأو�سى اأ�سحابه بالمحافظة عل���ى هذه االأ�سرار، والكثير 

من االنت�س���ارات التي حّققها الم�سلمون على اأعدائهم م���ن الم�سركين واليهود وقوى 

االنحراف االأخرى كان ب�سبب االلتزام واالن�سباط بهذه الم�ساألة الدقيقة، فمثاًل نقراأ 

���ة فتح مّك���ة اأّنه لو اأّن تل���ك المراأة �س���ارة كانت قد و�سلت اإل���ى مكة واأخبرت  ف���ي ق�سّ

الم�سركي���ن بم���ا ُيعّده النبي االأك���رم P والم�سلمون من الجيو����س والقوى الع�سكرية 

ريقت الكثير من الدماء 
ُ
لفت���ح مّكة، لما تي�ّس���ر فتح مكة للم�سلمين بتلك ال�سهول���ة، والأ

م���ن الطرفين، ولكن تاأكيد النبي االأكرم P على حفظ ال�سّر واإر�ساله من يعيد هذه 

الم���راأة النّمام���ة مّكن جي����س االإ�سالم من الو�س���ول اإلى اأ�سوار مكة ب���دون اأّية �سعوبة 

وب�سرع���ة فائق���ة حتى اأّن الم�سركين انبه���روا وتخاذلوا لما تفاجئ���وا من قوة االإ�سالم 

و�سرعة المبادرة وعملية المباغتة لهم وا�ست�سلموا جميعًا.

ونق���راأ في الرواي���ات االإ�سالمية اإ�سارات اإلى هذه الم�ساأل���ة اأي�سًا بتعبيرات عميقة 

المغزى، ومن ذلك:

)1) العالمة المجل�سي، بحار االأنوار، ج72، �س412.

)2) العالمة المجل�سي، بحار االأنوار، ج72، �س412.
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اأي  اأَي، َوالرهَّ َفُر ِبالَحزِم ِباإج�اَلِة الرهَّ ما ورد عن اأمير الموؤمنينQ اأّنه قال: »الظهَّ

 َعزهَّ َوَجلهَّ 
َ
، وورد عن االإم���ام ال�سادقQ اأّنه ق���ال: »اإِنهَّ الل

�ش���راِر«))) ِبَتح�شي���ِن الأَ

اُكم  ���َر َقوم���اً ِبالإِذاَعِة َفَق���اَل: اإِذا ج�اَءُهم اأَمٌر ِمَن الأَمُن اأو الَخ���وِف اأَذاُعوا ِبِه، َفاإِيهَّ َعيهَّ

.
َوالإِذاَعِة«)))

وع���ن االإمام الكاظ���مQ اأّنه قال: »اإن كاَن ِف���ي َيِدَك هِذِه �َشيء ف���اإْن ا�شَتَطعَت 

اأَْن ل َتعلَ���م ِه���ِذه فافَع���ل، َق���اَل: َوَكاَن ِعنَدُه اإن�ش���ان َفَتذاَكُروا الإذاَع���َة، َفَقاَل: ِاحَفظ 

.
، ول ُتَمكِّن النهَّا�َص ِمْن ِقي�اِد َرَقَبِتَك َفَتّذل«))) ِل�ش�اَنَك ُتعزهَّ

والملف���ت للنظر اأّن االإمامQ قال ف���ي بداية هذا الحديث: »اإِّنْ ك����اَن ِفي َيِدَك 

.
هِذِه �َشيٌء َفاإِن ا�شتطعت اأّل تعلََم هِذِه َفافَعل«)))

وم���ن هنا يّت�س���ح اأّنه اإذا عل���م االإن�سان بخبر مكت���وم لالآخر وانك�س���ف له �سّر من 

اأ�س���راره فاإّن ذلك يعّد اأمانة لديه، فل���و اأذاعه فاإّنه قد خان االأمانة وت�سّبب في اأن يقع 

الطرف االآخر في دوامة من الم�سكالت واالأ�سرار الكبيرة، كان يوؤّدي اإلى اأن يتعّر�س 

اإلى الخطر في  �سخ�سيته االجتماعية ومكانته في النا�س، اأو يوؤّدي اإلى تفعيل عنا�سر 

ال�س���ر لدى الح�ّساد والبخالء واأ�سحاب النفو����س ال�سّيقة، اأو يطمع االأراذل واالأوبا�س 

في ماله وعر�سه.

وعلي���ه فالب���ّد لالإن�س���ان اأن يحفظ اأ�سراره مهم���ا اأمكن وال يذيعها اإل���ى االآخرين، 

وبعبارة اأخرى: اأن يجعل �سدره �سندوق اأ�سراره، فلو ا�سطر في مورد معّين اأو اتفق له 

اأن اطلع على �سّر من اأ�سرار اأخيه الموؤمن فاإّنه يجب عليه اأن ي�سعى لحفظه وال يرتكب 

الخيانة في حق اأخيه الموؤمن.

)1) ال�سيد الر�سي، نهج البالغة، الكمات الق�سار، الكلمة 48.

)2) العالمة المجل�سي، مراآة العقول، ج11، �س65.

)3) ال�سيخ الكليني، الكافي، ج2، �س225، ح14.

)4) ال�سيخ الكليني، الكافي، ج2، �س225، ح14.
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 الفتنة:
أخطارها، الفردية واالجتماعية

(





تصدير الموضوع:

روي ع���ن ر�س���ول اهلل P قوله: »ليغ�شي���ّن من بعدي فتن كقط���ع الليل المظلم، 

ي�شبح الرجل فيها موؤمناً ويم�شي كافراً، ويم�شي موؤمناً وي�شبح كافراً، يبيع  اأقوام 

.
دينهم بعر�ص من الدنيا قليل«)))

1 - معنى الفتنة:

الفتن���ة ف���ي كالم العرب: االبت���الء، واالمتح���ان واأ�سلها ماأخوذ م���ن قولك: فتنُت 

ة والذهب، اأذبتهما بالنار ليتمّيز الردي من الجّيد، ومن هذا قول اهلل عّز وجّل:  الف�سّ

 اأي يحرقون بالنار. 
(((

{ڤ ڦ ڦ ڦ   ڦ}

االمتح���ان واالختبار... وقد كثر ا�ستعمالها فيما اأخرجه  وقال ابن االأثير: الفتنة: 

االختب���ار من  المكروه، ثم كث���ر حتى ا�ستعمل بمعنى االإثم والكف���ر والقتال واالإحراق 

.
(((

واالإزالة وال�سرف عن ال�سيء«

االختبار، المحنة، المال، االأوالد،  وق���د تعّددت معاني الفتنة فهي قد تاأتي بمعنى: 

الكفر، اختالف النا�س باالآراء، االإحراق بالنار وغيرها...«. 

)1)   المتقي الهندي، كنز العمال،ج11، �س 127.

)2)   الّذاريات ، 13 .

)3)   النهاية 3 ، 410.



قوا أنفسكم وأهليكم20

2 - الفتنة في القرآن الكريم:

 هلل �سنن كثيرة في خلقه، منها فتنه النا�س؛ اأي اختبارهم، ليعلم الموؤمن من الكافر. 

 .Pوق���د فتن اهلل �سبحانه الذي���ن ولدوا وعا�سوا  قبل نزول الوح���ي على النبي محمد

والغاي���ة - قديم���ًا وحديثًا - هو تميي���ز وتحديد ال�سادقين في اإيمانه���م من الكاذبين، 

ق���ال تعال���ى: {ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ  ھ   ھ ے 

، فال يكفي اأن يتلّفظ 
(((

ے ۓ ۓ ڭڭ ڭ ڭ ۇ    ۇ ۆ ۆ}
االإن�س���ان بل�سانه اأّن���ه موؤمن باهلل، واأّن���ه ال اإله اإال اهلل. فالقول بالل�س���ان غير كاف، وقد 

كان اإيم���ان بع�س النا�س باأفواههم دون قلوبهم ُيحزن الر�سولP، فجاء الرد من اهلل 

�سبحانه وتعالى باأن ال يحزنك ذلك، فقال تعالى: { گ گ ڳ ڳ ڳ 

.
(((

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ}
ف���ال بّد اأن يراف���ق القول والنطق �س���دق القلب، كما ال بّد اأن يوؤّك���ده �سدق العمل؛ 

لهذا دائم���ًا ما يرد {ٻ ٻ ٻ ٻ}. فم�ساأل���ة االإيمان وقبوله 

ال تعتم���د عل���ى الق���ول اأو كث���رة ال�سجود، بل �س���دق القلب والعم���ل {ٻ ٻ ٻ ٻ 

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ 
ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ 
ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ   ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 
ڌ  ڍڌ  ڍ  ڇ  ڇڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃڃ  ڃ 
. فه���ذه �سفات �سادقي االإيم���ان والمتقين؛ اإذ يجب اأن ينتفع الموؤمن 

(((
ڎ ڎ}

ويك�س���ب خي���رًا من اإيمانه في الدني���ا واالآخرة، فاإذا ل���م ينتفع من اإيمان���ه فهو اإيمان 

وهمي، لم ي�سدقه ولم يوؤّكده العمل، وبالتالي اإيمانه هذا لن ينفعه ولن يك�سبه خيرًا، 

هذا اإذا اأح�سّنا الظن ولم نح�سبه من المنافقين.

)1)    العنكبوت،3-1.

)2)    المائدة، 41.

)3)     البقرة، 177.
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3 - أهداف الفتنة:        

اأ -  الختب���ار: اهلل �سبحان���ه وتعال���ى ال يريد لن���ا الكفر، بل يريد لن���ا االإيمان والحّق، 

ولك���ن عن بّينة وق���وة، واإ�سرار وتمّي���ز، ورد في القراآن الكري���م الكثير من الفتن 

الت���ي تعّر�س لها االأنبياء والر�سل Q، بل وفي �سيرة الر�سول محمدP �سّور 

الق���راآن كي���ف األّمت به وبالم�سلمي���ن  المحن والفتن، من قت���ل وتهجير ومقاطعة 

اقت�سادية واجتماعية، وهزيمة في معركة اأحد... والهدف منها جميعًا االختبار، 

وتقوية اإيم���ان الموؤمن، وجعله اأكثر �سالب���ة وقوة، {ٺ ٺ ٿ ٿ 

ڦ  ڤ  ڤ   ڤ  ٹڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ 
. فه���ي عملي���ة غربل���ة وتقوي���ة 

(((
ڦ     ڦ ڦ ڄ ڄ   ڄ ڄ  ڃ     ڃ}

للم�سلمين؛ فالموؤمن ينجح في االختب���ار، والمنافق ينهار ويف�سل، فينك�سف اأمام 

اهلل �سبحانه وتعالى واأمام نف�سه واأمام الم�سلمين.

 ب-  الن�شي���اع الت���ام لل: اهلل �سبحان���ه وتعال���ى يفتن الموؤمن، لك���ي يجعله من�ساعًا 

للمنه���ج الحّق، حتى ي�سل اإل���ى االن�سياع التام، وحتى يغدو ه���وى نف�سه متوافقًا 

ومتطابق���ًا لمنه���ج اهلل �سبحانه وتعالى فال يجد في نف�س���ه حرجًا من اتباع الحّق 

ودين اهلل عّز وجّل {ۈ ٴۇ ۋ ۋ    ۅ ۅ ۉ ۉ ې  

.
(((

ې ې ې    ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ}

)1)  البقرة،156-155.

)2)   الن�ساء، 65.
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4 - الشيطان عمود الفتنة: 

ال�سيط���ان الرجيم اأحد اأعمدة الكفر، والعم���ود الفقري لفتنة االإن�سان، وقد ين�سى 

االإن�س���ان اأّن اإبلي����س وحزبه هو عدّوه االأول، وال�سيطان ي�سعى جاهدًا اإلى تحقيق هدفه 

االأول واالأ�سا�سي، وه���و اإ�سالل االإن�سان وخداعه، {ژ ژ ڑ ڑ ک 

.
(((

ک         ک ک گ گ}
���ة االإن�س���ان واإبلي�س والحي���اة الدنيا واالآخ���رة، كّلها تتلّخ�س ف���ي كلمة واحدة  ق�سّ

وه���ي االختبار، نحن هنا في الحي���اة الدنيا في مرحلة اختبار لفت���رة زمنية محّددة، 

الناجحون لهم الجنة والرا�سبون لهم النار.

عل���ى بن���ي اآدم اأن يلتفت���وا جّيدًا اإلى اأّن���ه ال جنة بال اختبار ونج���اح، حتى اآدم 

وح���واءL مّرا باختب���ار، حيث نهيا عن االأكل من ال�سج���رة؛ والأّن اإبلي�س عدّو 

لهما، بداأ يعمل عمله في فتنتهما واإغوائهما، فالذين في قلوبهم مر�س، فما يلقيه 

ال�سيط���ان في نفو�سهم ما ه���و اإال فتنة وتحوياًل لهم عن منه���ج الحق وال�سراط 

ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  الم�ستقي���م،{ۀ 

.
(((

ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ}
5 - األوجه العديدة للفتن:

الفتن���ة هنا هي عملية �سرف االإن�س���ان عن الحّق بالقّوة، يعن���ي كاأن يفر�س نظام 

جائ���ر عل���ى النا�س �سيئ���ًا ال يريدونه وال ين�سجم م���ع ما يرون���ه اأو يعتقدونه، وفي هذه 

الحال���ة اإذا رف�سوا ُيعّذبه���م ويفتنهم. هذا النوع من الفتنة ال���ذي ُيراد منه اأن يحمل 

النا����س على تغيير معتقداته���م واآرائهم وت�سّوراتهم هي اأ�سّد م���ن القتل، الأّن الحرية 

ه���ي جوهر اإن�ساني���ة االإن�سان، واالإن�سان ال���ذي ُي�سلب حريته �س���واء اأكان في االعتقاد 

)1) االأعراف، 27.     

)2) الحج، 53.     
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اأو التعبي���ر عن الراأي اأو الت�س���ّرف الم�سروع، اإّنما ت�سلب من���ه اإن�سانيته، فال اإن�سانية 

ب���دون حرية، وال حرية يمك���ن اأن يتمّتع بها ب�سكل �سليم وي�سعه���ا موا�سعها اإال اإن�سان 

م�ستقيم يحترم اإن�سانيته ويقّدرها حّق تقدير. من هنا ت�سبح عملية اإكراه النا�س على 

تغيي���ر اآرائهم ومعتقداتهم وت�سّوراتهم بالق���ّوة وبالعنف اأ�سّد من قتلهم؛ الأّنها بالفعل 

قتل الإن�سانيته���م وقتل لحريتهم. والم�سداق الوا�سح للفتنة في اأيامنا �سيا�سة اأمريكا 

واأذنابها في التعامل مع من ال يخ�سع ل�سيا�ساتها. 

ولق���د عّبر االإمام علي Q عن كيفي���ة ن�سوء الفتنة فقال: »اإّنما بدء وقوع الفتن، 

اأهواء ُتتهَّبع واأحكام ُتبتدع، ُيخاَلُف فيها كتاب الل، ويتوّلى عليها رجال على غير دين 

الل. فل���و اأّن الباط���ل خُل�ص م���ن مزاج الحّق، لم يخف على المرتادي���ن، ولو اأّن الحّق 

خل�ص من لب�ص الباطل، لنقطعت عنه األ�شن المعاندين. ولكن يوؤخذ من هذا �شغث 

وم���ن هذا �شغث، فيمزج���ان، فهنالك ي�شتولي ال�شيطان عل���ى اأوليائه، وينجو الذين 

. ففي يوم الفتنة تتمّكن الفتنة من عقول النا�س، وتغلب 
�شبقت لهم من الل الح�شنى«)))

على نفو�سهم واأفكارهم، وت�سلب منهم الروؤية والب�سيرة، فيلتب�س عليهم الحّق بالباطل، 

ويلتب�س عليهم اأهل الحّق باأهل الباطل، فال يمّيزون هوؤالء عن اأولئك، وال هذا عن ذاك، 

ولك���ن الفتنة تفرز قّلة يع�سمه���م اهلل تعالى منها، ويرزقهم ب�سيرة نافذة، فيقفون اإلى 

جانب الحّق، واإن قّل اأهله ورّواده، ويقارعون الباطل، واإن كثر اأهله.

والفت���ن عل���ى مّر التاري���خ لها اأوجه كثي���رة، فقد كانت اأي���ام »الجم���ل« و»�شفين« 

و»النه���روان« و»الط���ف« اأيام فتن في تاريخ االإ�سالم. فعند وق���وع الفتن يختلط الحّق 

بالباطل.

)1)    نهج البالغة، خطب االإمام علي،ج1، �س99.
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ما هو واجبنا عند وقوع الفتن؟  - 6

   يقول اأمير الموؤمنينQ: »كن في الفتنة كابن اللبون؛ ل ظهر فيركب، ول 

�شرع فيحلب«.

واب���ن اللبون عب���ارة عن جم���ل ذي �سنتين، ه���ذا الجمل ال يق���وم بخدمة، ال ظهر 

فيرك���ب، لي�س���ت له قّوة حم���ل االإن�سان من بلد اإل���ى بلد، ولي�س له �س���رع فيحلب، اإّنما 

االإن�س���ان ي�ستبقي عنده اب���ن اللبون ليكبر يوًم���ا من االأيام، وي�سبح ظه���ًرا يركبه، اأو 

ي�سبح ذا �سرع يحلبه.

ولي����س معنى ذلك اأن يعتزل االإن�سان ال�ساحة في الفتنة؛ فلي�س ال�سالمة من الفتنة 

باالن�سحاب من ال�ساحة، واإّنما معنى ذلك اأن ال يعطي االن�سان من نف�سه �سيئًا للفتنة.

وه���ذا اأح���د وجهي الق�سي���ة، والوج���ه االآخر العم���ل لمكافحة الفتن���ة ومقارعتها، 

والوق���وف اإلى جنب اأولئك الذين يقف���ون في وجه الفتنة. ومن ال يكافح الفتنة يوؤّيدها 

وي�سنده���ا ال محال���ة، ولي�س لالإن�سان بّد م���ن واحد من هذين: اإّم���ا مكافحة الفتنة اأو 

اال�ست�س���الم لها. وال ي�سّح ما كان يرى بع�س ال�سعف���اء من الم�سلمين عندما اندلعت 

الفتن���ة اأّن »الجال����ص فيه���ا خير م���ن القائم، والنائم فيه���ا خير من الجال����ص«؛ فاإّن 

ه���وؤالء الجال�سي���ن ال محالة يقعون في �س���رك الفتنة، عن علم اأو ع���ن غير علم. واإذا 

اأقبلت الفتن، انقلبت الب�سائر. فلم يعد يب�سر االإن�سان حوله �سيئًا من الحّق والباطل 

اإال من ع�سم اهلل، ويفقد االإن�سان الروؤية.

يق���ول اأمي���ر الموؤمنينQ، وهو الخبي���ر بالفتنة: »اأيه���ا النا�ص، اأن���ا فقاأت عين 

.
الفتنة، ولم يكن اأحد ليجترئ عليها غيري«)))

فقام اإليه رجل، فقال: يا اأمير الموؤمنين، حّدثنا عن الفتن فقالQ: »اإّن الفتن 

اإذا اأقبل���ت �شبهت، واإذا اأدبرت نبهت، ي�شبهن مقبالت، ويعرفن مدبرات«، وهذه اأهّم 

)1)    نهج البالغة، خطب االإمام علي،ج1، �س182.
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خ�سو�سي���ة ف���ي الفتنة. اإذا اأقبلت يفقد االإن�سان الروؤي���ة، ويلتب�س عليه الحّق والباطل 

)�سبهت(، فال يمّيز اأّيهما الحق واأّيهما الباطل، واإذا اأدبرت انتبه االن�سان، وعاد اإليه 

ما فقده من ر�سده ووعيه )نبهت(.

الوقاية من الفتنة خير من عالجها:  - 7

ولل�سالمة من م�ساّلت الفتن، جعل اهلل تعالى لالإن�سان  مالذًا يلوذ به من الفتنة، 

ويمّكنه من التفريق بين الحق والباطل، يمكن جمعه في االآتي:

اأ- الل تعال���ى: ف���اإّن اهلل ع���ّز وجّل يعيذ عبده اإذا ا�ستعاذ ب���ه من م�ساّلت الفتن، وقد 

 :P وروي عن ر�سول اهلل  ،
ورد ف���ي الدعاء: »واأعوذ بك م���ن م�شاّلت الفتن«)))

»... اإَِذا اْلَتَب�َشْت َعلَْيُكُم اْلِفَتُن َكِقَطِع اللهَّْيِل اْلُمْظِلِم، َفَعلَْيُكْم ِباْلُقْراآِن َفاإِنهَّه �َشاِفٌع 

ٌق. وَمْن َجَعلَه اأََماَمه، َقاَده اإَِل���ى اْلَجنهَِّة، وَمْن َجَعلَه َخْلَفه،  ���ٌع وَماِح���ٌل ُم�َشدهَّ ُم�َشفهَّ

.
ِليُل، َيُدلُّ َعلَى َخْيِر �َشِبيٍل«))) �َشاَقه اإَِلى النهَّاِر وُهَو الدهَّ

ن االإن�سان نف�سه  ن به،  فاذا ح�سّ ب -  التق����وى:  والتق���وى معاذ وفرقان لمن يتح�سّ

ف���ي حدود اهلل تعالى، ول���م يتجاوز حدوده في قول اأو فع���ل، ع�سمته التقوى من 

���ره اهلل تعالى بكي���د ال�سيطان  ال�س���الل والفتن���ة، وطردت عن���ه ال�سيطان، وب�سّ

ومك���ره، ف���ال يتمّكن منه، وال ي�ستطيع اأن يكيد ب���ه، اأو اأن يمكر به؛ روي عن اأمير 

الموؤمنين Q: »اعلموا اأّنه من يتّق الل، يجعل له مخرجاً من الفتن، ونوراً 

. ومن التقوى مخالفة الهوى.
من الظلم«)))

ف���اذا حّلت الفتنة باالإن�سان ووقع في �سركها، فخالف هواه، كلما ترّدد بين اأمرين 

يمي���ل اإلى اأحدهما ويرغب ع���ن االآخر، جعل اهلل تعالى له م���ن تلك الفتنة فرجًا 

ومخرجًا، ورزق���ه ب�سيرة يهتدي بها؛ روي عن االإمام الكاظم Q »اإذا حّزبك 

)1)   ال�سيخ الطو�سي، م�سباح المتهّجد، �س76.

)2)   الكليني، الكافي، ج2، �س599.

)3)  نهج البالغة، خطب االإمام علي،ج2، �س112.
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)م���ّر ب���ك( اأمران، ل تدري اأيهما خي���ر واأ�شوب، فانظر اأّيهم���ا اأقرب اإلى هواك 

.
فخالفه؛ فاإّن كثير ال�شواب في مخالفة هواك«)))

ج- الإخال����ص والخلو����ص لّل تعال���ى: ف���اإّن ال�سيط���ان ال �سلط���ان له عل���ى عباد اهلل 

ي���ن«، كما جاء في قوله تعالى: {مج جح مح جخ حخ مخ  »الُمخل�شِ

  .
(((

جس حس خس}
وعن ر�سول اهللP: »طوبى للمخل�شين، اأولئك م�شابيح الهدى، تنجلي عنهم 

.
كّل فتنة«)))

)1)   العالمة المجل�سي، بحار االأنوار، ج1، �س155.

)2)   �س،-82 83.

)3)   كنز العمال، ج3، �س24.
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تصدير الموضوع:

روي ع���ن النبي االأكرمP: »َلْي�َص ِمنهَّا َمْن َدَعا اإلى َع�َشِبيهَّة، َوَلْي�َص ِمنهَّا َمْن َقاَتَل 

. 
َعلَى َع�َشِبيهَّة، َوَلْي�َص ِمنهَّا َمْن َماَت َعلَى َع�َشِبيهَّة«)))

1 - مفهوم التعّصب ودوافعه:

َب وهي في االأ�سل بمعنى الخي���وط الع�سبية والع�سلية  ���ب من م���اّدة َع�سَ    التع�سّ

اّلتي تربط بين مفا�سل العظام والع�سالت، ثّم ا�سُتعملت هذه الكلمة لُيراد بها كّل نوع 

من االرتباط ال�سديد الفكري والعملي اّلذي ي�ستبطن غالبًا معنًى ومفهومًا �سلبيًا رغم 

وجود بع�س العالئق االإيجابية اأي�سًا في مفهومها كما �سياأتي تف�سيله. 

   وبديه���ي اأّن التعّلق���ات غير المنطقية - بالن�سبة اإل���ى �سخ�س ما اأو عقيدة معّينة 

اأو �س���يء من االأ�سياء - تق���ود االإن�سان اإلى اللجاجة والتقليد االأعمى بالن�سبة اإلى ذلك 

ال�سيء اأو ال�سخ�س، وبالتالي �سيكون العامل المهم في بروز اأنواع النزاعات والحروب 

واالختالف���ات الم�ستمرة بي���ن الب�سر. وكّلما تح���ّرك االإن�سان على م�ست���وى اإزالة هذه 

ب���ات من �ساحة الحياة الب�سرية والمجتمع االإن�ساني فاإّن النا�س �سوف يتعاملون  التع�سّ

في ما بينهم من موقع العقل والمنطق والحوار الهادئ والهادف، وبذلك تزول الكثير 

)1) االأميني، الغدير،ج6،�س189.
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م���ن االختالفات واأ�سباب النزاع ويعود الهدوء لُيخّي���م على المجتمع االإن�ساني ويعي�س 

االإن�سان في حركته االجتماعية بكّل اأ�سكال الطماأنينة والمحّبة واالأخوة.

2 - ُحّب الّذات والتعلّق الشديد باألسالف:

 اإّن االإف���راط في حّب ال���ذات يت�سّبب في اأن يتعّلق االإن�سان باالأم���ور المن�سوبة اإليه 

ب�س���ّدة ويعتبرها جزءًا من �سخ�سيت���ه وكيانه ومن ذلك الرابطة م���ع االآباء واالأجداد 

والتقالي���د المر�سوم���ة في مجتمعه. واإّن هذا التعّلق ال�سديد ي���وؤّدي اإلى نقل الكثير من 

الخراف���ات والقبائ���ح اإلى االأجي���ال االأخرى بذريعة حف���ظ االآداب وال�سن���ن والر�سوم 

االجتماعي���ة وبالتالي �سيخلق حجاب���ًا ي�سّد االإن�سان عن اأّية معرف���ة جديدة وارتباط 

بالحقائ���ق والواقعي���ات. واإّن الدفاع ال�سديد ع���ن القبيلة والع�سي���رة اأحيانًا ي�سل اإلى 

درج���ة اأّن اأ�سواأ اأفراد القبيلة واأ�سنع االأعراف وال�سنن ال�سائدة في هذه القبيلة تتحّول 

بين اإلى اإيجابي���ات كبيرة وامتيازات مهمة لهذه القبيلة،  ف���ي نظر االأ�سخا�س المتع�سّ

يجب الدفاع عنها ومنا�سرتها مهما كانت االأ�سباب والنتائج، في حين اأّن اأف�سل اأفراد 

القبيل���ة االأخرى واأ�سمى االآداب وال�سنن في تلك القبيلة ق���د تكون هي االأ�سواأ واالأقبح 

في نظر هذا االإن�سان.

3 - ذم التعّصب والفرقة:

اإّن االأ�سرار والخ�سائر الكثيرة المترّتبة على هذه الرذيلة االأخالقية قد �سّودت 

�سفحات التاريخ الب�سري وواجه االأنبياء والر�سل R ب�سببها م�ساكل كثيرة في 

طري���ق هداية النا�س اإل���ى اهلل والحّق و�ُسفكت ب�سببها الكثير من الدماء، وتحّولت 

ب، ولهذا  طاقات واإمكانيات الب�سر الكبيرة اإلى �سيل مخّرب ب�سبب الجهل والتع�سّ

ورد ال���ردع عن التخّلق بهذه ال�سفة، والتلّب�س به���ذا ال�سلوك، فقد ورد عن ر�سول 

ًة ِمْن َخْرَدل ِمْن َع�َشِبيهَّة َبَعَثُه الُل َيْوَم اْلِقَياَمِة  اهلل P: »َم���ْن َكاَن ِف���ي َقْلِبِه َحبهَّ
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ْو  َب اأَ . وف���ي حديث اآخر عن ر�سول اهللP: »َم���ْن َتَع�شهَّ
َم���َع اأع���راب  اْلَجاِهِليهَِّة«)))

. 
َب َلُه َفَقْد َخلََع َرَبَق الإيمان ِمْن ُعُنِقِه«))) ُتُع�شِّ

4 - اآلثار السلبيّة للتعّصب والعناد:

���ب والعناد ُهما الزم وملزوم، ولهذا ال�سب���ب اأوردناهما تحت عنوان واحد،  التع�سّ

ب واللجاجة، منها: وقد ورد الكثير من الروايات في النهي عن التع�سّ

.
ما ورد عن ر�سول اهللP: »اإياك َواللَِّجاجَة، َفِانهَّ اأولها َجْهٌل َواآِخَرَها َنَداَمًة«)))

ًة ِف���ي اْلَعاِجِل  ���رهَّ وروي ع���ن اأمي���ر الموؤمني���ن Q: »اَللَِّج���اُج اأكث���ر اْل�ْشَي���اِء َم�شَ

.
والآجل«)))

.
(((» رِّ وفي حديث اآخر عنهQ: »اَللَِّجاُج َبْذُر ال�شهَّ

   وم���ع مالحظة هذه الروايات ال�سريف���ة يّت�سح التاأثير المخّرب لهاتين الرذيلتين 

���ب واللجاجة- في الحياة الفردي���ة واالجتماعية للنا�س، بحيث  االأخالقيتين -التع�سّ

اإّنهم���ا يدفع���ان االإن�سان بعيدًا ع���ن االإيمان واالإ�س���الم ويجعالنه غريبًا ع���ن االأجواء 

الروحي���ة المنفتحة على اهلل تعالى ويقودان���ه اإلى الكفر وال�سرك واالقتداء بال�سيطان 

وترك حبل االإيمان. 

ب تتجّلى  ب واالإ�سرار في حركة حي���اة االإن�سان المتع�سّ واإّن االآث���ار ال�سلبية للتع�سّ

في الكثير من الموارد منها:

ع���دم ن�سرة المظلوم، وذلك الأّن اهلل تعال���ى اأوجب معونة المظلوم ون�سرته دون  اأ- 

الظالم، روي عن اأبي عبد اهلل ال�سادق Q قال: »ما من موؤمن يعين موؤمناً 

)1) الكليني، اأ�سول الكافي، ج 2، �س 308، باب الع�سبية.

)2) الكليني، اأ�سول الكافي، ج2، �س307.

)3) بحار االأنوار،ج74، �س67.

)4) النجفي، مو�سوعة اأحاديث اأهل البيتR، ج10، �س23.

)5) الوا�سطي، عيون الحكم والمواعظ، �س38.
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مظلوماً اإل كان اأف�شل من �شيام �شهر واعتكافه في الم�شجد الحرام، وما من 

موؤم���ن ين�ش���ر اأخاه وهو يقدر عل���ى ن�شرته اإل ن�شره الل ف���ي الدنيا والآخرة، 

وم���ا م���ن موؤمن يخ���ذل اأخاه وهو يق���در على ن�شرت���ه اإل خذله الل ف���ي الدنيا 

.
والآخرة«)))

ت�سييع حقوق االآخرين واالعتداء عليهم، وانت�سار العداوة والبغ�ساء بين النا�س. ب- 

���ب يعني االرتباط غير المنطقي ب�سخ�س معّين اأو عقيدة اأو عادة اأو عرف  التع�سّ ج- 

خا�ّس كما �سبقت االإ�سارة اإليه، وهذا من �ساأنه اأن ُي�سدل حجابًا �سميكًا على عقل 

االإن�س���ان وب�سيرته يمنعه عن اإدراك الحقائ���ق وجوانب الخير وال�سّر والم�سلحة 

والمف�سدة في االأمور وبالتالي يحرمه من العثور على طريق للحل والنجاة. ولهذا 

به وعناده. فهو ال يتمّكن من اإدراك البديهيات واأو�سح الحقائق ب�سبب تع�سّ

اإّن الع�سبي���ة والعن���اد بمثاب���ة الن���ار المحرق���ة اّلتي م���ن �ساأنها تمزي���ق العالئق  د- 

االجتماعي���ة في المجتمع وت�سلب منه روح الوح���دة واالإلفة وتنثر فيه بذور النفاق 

والفرق���ة وتقود الطاق���ات والقوى البّناءة اّلتي يجب اأن ُت�س���رف في �سبيل اإعمار 

المجتمع في حركته الح�ساري���ة باتجاه الت�ساد وال�سراع الذاتي فيما بينها، كما 

نق���راأ هذا المعنى ف���ي الحديث  عن اأمير الموؤمنين Q حي���ث يقول: »اللَِّجاُج 

.
ُيْنِتُج اْلُحُروَب َوُيوِغُر اْلُقُلوَب«)))

���ب والعن���اد يت�سّببان ف���ي ابتعاد االأحّب���ة واالأ�سدقاء ع���ن االإن�سان وتبديل  التع�سّ ه�- 

ال�سداقة اإلى عداوة وت�ساد.

���ب والعناد من االأ�سباب والعوامل المهّمة للكفر، وانطالقًا من هذه الحالة  التع�سّ و- 

ب والعن���اد كانت ت�سير  نج���د اأّن اأكث���ر ال�سع���وب واالأمم ال�سالف���ة وب�سب���ب التع�سّ

ف���ي خّط الباط���ل والكفر بر�ساالت ال�سم���اء واالمتناع عن قبول الح���ّق بدافع من 

)1) الحر العاملي، و�سائل ال�سيعة، ج12، �س292.

)2) اأ�سول الكافي، ج 2، �س 308.
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المحافظة على ال�سنن البالية والتقاليد الزائفة.

���ب والعناء، ُيفقدان ال�سخ�س توازنه في اختيار االأمور ويجّرانه اإلى مواقع  التع�سّ ز- 

ال يرغ���ب الول���وج فيه���ا، ولهذا ورد عن اأمي���ر الموؤمنين Q قول���ه: »َل َمْرَكَب 

.
اَْجَمَح ِمَن اللِّجاِج«)))

���ب واللجاجة يخّربان حي���اة االإن�سان في الدنيا واالآخرة، الأّنهما يورثانه  اإّن التع�سّ ح- 

في حيات���ه الدنيا الع���داوة والفرقة واالأخط���اء الكثيرة وفق���دان الراحة والهدوء 

واال�ستق���رار، وف���ي االآخرة يت�سّبب���ان في ابتعاده عن رحم���ة اهلل، وهذا هو ما ورد 

ًة ِفي اْلَعاِجِل  رهَّ في الرواية عن اأمير الموؤمنين Q: »اَللَِّجاُج اأكثر اْل�ْشَياِء َم�شَ

(((
والآجل«.

5 - أسباب ومناشئ التعّصب والعناد:

ب واللجاج  هن���اك عومل واأ�سباب عدي���دة يمكن اأن تدف���ع االإن�سان باتج���اه التع�سّ

نخت�سره���ا بكلم���ة واحدة وهي االأناني���ة وحّب الذات، الأّن ال�سخ����س االأناني يحّب كّل 

م���ا لديه م���ن العالئق واالأمور اأن ُتن�س���ب اإليه وترتبط به حّتى عل���ى الم�ستوى االأ�سول 

والتقالي���د الخاطئة والعقائد الزائفة، ولذلك قد يظهر ع�سبية �سديدة لما عليه قومه 

وقبيلت���ه من التقاليد والعقائد ويقبل م���ا ورثه من اآبائه من ال�سنن والمعارف من دون 

اأّي تحّرك فكري وا�ستقالل عقلي.

6 - العصبية الممدوحة:

ال ريب اأّن الع�سبية الذميمة التي نهى االإ�سالم عنها هي: التنا�سر على الباطل، 

ب للح���ق، والدفاع  والتع���اون على الظل���م، والتفاخر بالقي���م الجاهلية، اأّم���ا التع�سّ

عن���ه…، والتنا�سر على تحقيق الم�سالح االإ�سالمي���ة العامة، كالدفاع عن الدين، 

)1) الوا�سطي، عيون الحكم والمواعظ، �س540.

)2) غرر الحكم، �س 463.
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وحماية الوطن، و�سيانة كرامات الم�سلمين  وحماية اأعرا�سهم واأنف�سهم واأموالهم، 

���ب المحم���ود الباعث عل���ى توحيد االأه���داف والجهود، وتحقي���ق الِعّزة  فه���و التع�سّ

 ،
والمنع���ة للم�سلمين، �ُسئلP: ما الع�سبية ؟ قال: »اأن ُتعين قومك على الظلم«)))

وعندم���ا �ُسئل االإمام زين العابدين Q عن معنى الع�سبية قال: »اْلَع�َشِبّيُة الهَِّتي 

ُجُل �ِش���َراَر َقْوِمِه َخْي���راً ِمْن ِخَياِر َق���ْوٍم اآخِرين!  اِحُبَه���ا اأن َي���رَى الرهَّ َياأْث���ُم َعلَْيَه���ا �شَ

ُجُل ُقْوَمُه َوَلِكْن ِمَن اْلَع�َشِبّيِة اأْن ُيِعيَن ُقْوَمُه َعلَى  ِة اأن ُيِحبهَّ الرهَّ َوَلْي�َص ِمَن اْلَع�َشِبيهَّ

. وطبق���ًا لهذا الحديث فاإّن الع�سبية اّلتي يعي�سه���ا اأفراد القوم اأو القبيلة 
ْل���ِم«))) الظُّ

مادامت ت�سي���ر في خّط الخير وال�سالح فهي اإيجابية وممدوحة، الأّن هذه الع�سبية 

واالرتباط ال�سديد ال يدف���ع االإن�سان اإلى ارتكاب الممنوعات وال يقوده نحو الخطيئة 

ب المذموم  بل ُيعّمق فيه اأوا�سر المحّبة ويوؤّكد و�سائج الموّدة بين االأفراد، اأما التع�سّ

فهو اأن ي�سحق العدالة.

ونق���راأ في نهج البالغة ف���ي الخطبة القا�سعة الأمير الموؤمني���ن Q اإ�سارة اإلى 

ِة،  ���ب المذموم حيث يقول: »فاأطفئ���وا َما َكَمَن ِفي ُقُلوِبُكْم ِمْن ِني���َراِن اْلَع�َشِبيهَّ التع�سّ

ْيَطاِن  ُة َتُك���وُن ِفي اْلُم�ْشِل���ِم ِمْن َخَط���َراِت ال�شهَّ ���ِة، فاإّنم���ا ِتْل���َك اْلَحِميهَّ واأحق���اد اْلَجاِهِليهَّ

ب  . ويق���ول االإمام Q في مكان اآخ���ر تبياًنا للتع�سُّ
َوَنَخَواِتِهَوَنَزَغاِت���ِه َوَنَفَثاِت���ِه«)))

ُبُك���ْم ِلَمَكاِرِم اْلِخ�َشاِل، َوَمَحاِمِد  ِة َفْلَيُكْن َتَع�شُّ المم���دوح: »َفِاْن َكاَن َلُبدهَّ ِمَن اْلَع�َشِبيهَّ

َج���َداُء ِم���ْن ُبُيوَت���اِت  ِت���ي َتَفا�َشلَ���ْت ِفيَه���ا اْلُمَجَداُءَوالنُّ الأفع���ال، َوَمَحا�ِش���ِن الأم���ور الهَّ

اَعِة  َماِم، َوالطهَّ ُبوا ِلِخاَلِل اْلَحْمِد، ِمَن اْلِحْفِظ ِلْلِجَواِر، َواْلَوَفاِء ِبالذِّ اْلَعَرِب... َفَتَع�شهَّ

.
ِل، َواْلَكفِّ َعِن اْلَبْغِي«))) َيِة ِلْلِكْبِر، َواْلْخِذ ِباْلَف�شْ ، َواْلَمْع�شِ ِلْلِبرِّ

)1) البيهقي، ال�سنن الكبرى، ج10، �س234.

)2) اأ�سول الكافي، ج 2، �س 308، باب الع�سبّية، ح 7.

)3) نهج البالغة، الخطبة 192 من الفقرة 22 اإلى 23.

)4) نهج البالغة، الخطبة 192، الفقرة 76 اإلى 79.
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7 - طرق عالج العصبية:

اإزال���ة الدواف���ع م���ن النف����ص: اإّن الطريق لع���الج هذه الرذيل���ة االأخالقية يتطّلب  اأ- 

ف���ي المرتب���ة االأول���ى االلتفات اإل���ى الدوافع والج���ذور وال�سعي الإزالته���ا من واقع 

االإن�س���ان وباطن���ه، وم���ن ه���ذه الدواف���ع: االأنانية واالإف���راط في حّب ال���ذات كما 

اأ�سلفن���ا، وانخفا�س الم�ستوى الثقافي، و�سعف ال�سخ�سي���ة، والعزلة االجتماعية 

والفكرية، واأمث���ال ذلك... والبّد الإزالة هذه ال�سفة الرذيلة وتطهير النف�س منها 

م���ن ال�سعود بالم�ستوى العلم���ي والثقافي لالأفراد وال�سعي للتع���ّرف على االأقوام 

وال�سع���وب االأخ���رى واالطالع على اأفكاره���م وعقائدهم، وكذل���ك الحّد من حّب 

ال���ذات في �سخ�سية االإن�س���ان وقلع الميول واالتجاهات الم�س���رة في نف�سه واّلتي 

ب واللجاجة والتقليد االأعمى. تورثه التع�سّ

اللتفات اإلى اآثارها ال�شلبية: وكذلك يجب االلتفات اإلى االآثار ال�سلبية للع�سبّية  ب- 

م���ن اأجل اإ�س���الح النف����س وتهذيبها وتطهير القل���ب من هذه ال�سوائ���ب واالأدران 

المحيطة بها، وكذلك من �ساأنه اأن يمّزق العالئق االجتماعية بين اأفراد المجتمع 

ويب���ذر بذور النف���اق واالختالف والفرقة بينه���م، وُيف�سي اإلى ال�سق���اء والتعا�سة 

وي���ورث االإن�س���ان التعب وال���درك وحّتى اأنه قد ي���وؤّدي به اإلى االن���زالق في دّوامة 

م���ن الم�س���اكل لم يكن يتوّقعها اأب���دًا. فمعرفة هذه االأمور م���ن �ساأنها اأن تقّلل من 

ب  �سّدة الع�سبية والعن���اد وت�ساعد االإن�سان في النزول عن مركب الغرور والتع�سّ

والتقليد االأعمى.

ب واللجاجة والتقليد االأعمى هو الت�سليم  الت�شليم للحق: النقطة المقابلة للتع�سّ ج- 

للح���ّق اّلذي ُيعّد م���ن الف�سائل االأخالقي���ة المهمة، اأي اأّن عل���ى االإن�سان اأن يقبل 

بالح���ّق من اأّي �سخ����س كان حّتى لو راآه اأبعد النا����س واأ�سغرهم في�سّلم له. وهذه 

الف�سيل���ة االأخالقية هي ال�سب���ب في التقّدم العلمي والتط���ّور الح�ساري للب�سرية 

وت���ورث االإن�س���ان الح�سان���ة م���ن الوقوع ف���ي ال�ساللة و�سل���وك طري���ق الباطل. 
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وال يتحّل���ى به���ذه ال�سفة االأخالقي���ة الحمي���دة اإاّل اأهل االإيم���ان وال�سالحون من 

النا����س واّلذين يبتعدون عن االإفراط في ح���ّب الذات والتعّلقات القومية الذميمة 

ويجتنب���ون الميول الذاتية. فاإّن الت�سليم للحّق ه���و من عالمات االإيمان، و�سالمة 

الفكر والروح، وارتفاع الم�ستوى الثقافي لدى االإن�سان، والقراآن الكريم ي�سير اإلى 

ه���ذه الخ�سلة الحميدة مخاطبًا النبي االأكرمP:{ۈ ٴۇ ۋ ۋ    ۅ 

ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې     ې  ې  ې   ۉ  ۉ  ۅ 
.

(((
ەئ وئ}

تعال���ى: {ٱ ٻ       ٻ ٻ  ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ     ويق���ول 

.
(((

ٺ ٺ ٺ}
   وطبعًا فاإّن الت�سليم بعنوان ف�سيلة اأخالقية ُي�ستعمل على معنيين:

والتقليد  - واللجاجة  ب  للتع�سّ المقابلة  النقطة  يقع في  واّلذي  للحّق  اأحدهما: 

االأعمى.

ال�سكر  - حالة  االإن�سان  فيعي�س  االإلهيين  والقدر  للق�ساء  الت�سليم  هو  واالآخر: 

والر�سا بما ق�سم اهلل وال يعي�س ال�سخط والكفران.

)1) الن�ساء، 65.

)2) االأحزاب، 36.
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تصدير الموضوع:

تعال���ى: {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ     پ پ پ               پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ  ق���ال 

.ونقراأ في نهج البالغ���ة قول االإمام عليQ: »ل َتُظَننهَّ 
(((

ٺ ٺ ٺ ٿ}
.

ِبَكِلَمة َخَرَجْت ِمْن اأََحد �ُشوًء، واأَنَت َتِجُد َله�ا ِفي الَخيِر ُمحَتَماًل َمحَماًل«)))

مقّدمة: 
�س���وء الظ���ن خ�سلة من اأ�سن���ع الرذائ���ل االأخالقية، التي ت���وؤّدي اإل���ى الفرقة بين 

العوائل، وتمّزق المجاميع الب�سرية واالإن�سانية. واأّول ثمرة �سلبية ل�سوء الظن هي زوال 

الثقة بين النا�س، وعندما تزول الثقة، فاإّن عملية التعاون والتكاتف في حركة التفاعل 

االجتماع���ي �ستكون ع�سيرة للغاية، ومع زوال التع���اون والتكاتف في المجتمع الب�سري 

ف�س���وف يتبّدل ه���ذا المجتمع اإل���ى جحيم ومحرق���ة، يعي�س فيه االأف���راد حالة الغربة 

والوح���دة م���ن االأفراد االآخرين، ويتحّرك���ون في تعاملهم من موق���ع الريبة والت�سكيك 

والتاآم���ر �س���ّد االآخر.وله���ذا ال�سبب، ف���اإّن االإ�سالم، والأج���ل توكيد ظاه���رة االعتماد 

المتقاب���ل بين االأفراد واالأمم،اهتّم بهذه الم�ساألة اهتمامًا بالغًا؛ فنهى ب�سدة عن �سوء 

الظ���ن، ومن���ع االأ�سباب التي تورث �سوء الظ���ن لدى االأفراد، وعل���ى العك�س من ذلك، 

)1) الحجرات، 12.

)2) نهج البالغة، الكلمات الق�سار، ح360.
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فاإّنه مدح واأّي���د ب�سّدة ح�سن الظن الذي يف�سي اإلى زيادة المحّبة واالعتماد المتقابل 

َم ِم���َن الُم�شِلِم   َحرهَّ
َ
والثق���ة بالطرف االآخر؛روي عن النبي االأك���رم P قوله: »اإنهَّ الل

.
وَء«))) نهَّ َيُظنهَّ ِبِه ال�شُّ َدَمُه َوم�اَلُه َوعِر�َشُه َواأَ

1 - تعريف سوء الظن وحسن الظن:
عندما ترد هاتان المفردتان، ويراد بهما �سوء الظن اأو ح�سنه بالن�سبة اإلى النا�س، 

َفاإّن لهما مفهومًا وا�سحًا، فالمفهوم من �سوء الظن هو اأّنه كّلما �سدر من �سخ�س فعل 

معّين يحتمل الوجهي���ن: ال�سحيح وال�سقيم، فنحمله عل���ى المحمل ال�سقيم، ونف�ّسره 

بالتف�سير ال�سّيء، مثاًل عندما يرى ال�سخ�س رجاًل مع امراأة غريبة، فيت�سّور اأّن هذه 

المراأة اأجنبية، واأّن هذا الرجل ينوي في قلبه نّية �سوء تجاهها، ويريد ارتكاب المنكر 

معه���ا، في حين اأّن ح�سن الظن يقود االإن�سان اإلى القول باأّن هذه المراأة هي زوجته اأو 

اأحد محارمه حتمًا. ومن هنا يّت�سح اأّن دائرة ح�سن الظن و�سوء الظن وا�سعة جّدًا، وال 

تنح�سر في ممار�س���ة العبادات فقط، بل ت�ستوعب في م�ساديقها ومواردها الم�سائل 

االجتماعية واالأخالقية وال�سيا�سية اأي�سًا.

وعندم���ا ت�ستعمل هات���ان المفردتان بالن�سب���ة اإلى اهلل تعالى، فالم���راد من ح�سن 

الظ���ن ب���اهلل هو اأن يث���ق االإن�سان بالوعد االإلهي ف���ي مورد الرزق اأو العناي���ة بالعبد اأو 

ن�س���رة الموؤمني���ن والمجاهدين، اأو الوع���د بالمغفرة والتوبة عل���ى المذنبين، واأمثال 

ذل���ك. ومعن���ى �س���وء الظن باهلل تعالى ه���و اأّن االإن�س���ان عندما يجد نف�س���ه في زحمة 

الم�س���كالت والم�ساعب، فاإّنه ق���د يعي�س عدم الثقة بالوعد االإله���ي، وعندما يقع في 

بع����س االبتالءات الع�سي���رة وفي الم�سائل المالي���ة وغيرها، فاإّنه ق���د ين�سى وعد اهلل 

تعال���ى لل�سابرين، والذي���ن يتحّركون في خ���ّط اال�ستقامة واالن�سب���اط والم�سوؤولية، 

ويتح���ّرك عندها في خّط المع�سية واالإثم؛ روي ع���ن االإمام علي Q اأّنه قال: »ل 

.
(((» اإِيم�اَن َمَع �ُشوِء َظنِّ

)1) الفي�س الكا�ساني،المحجة البي�ساء، ج5، �س268.

)2) الوا�سطي، عيون الحكم والمواعظ،�س536.
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2 - سوء الظن في القرآن الكريم:

لق���د تحّدثت ع���ّدة اآيات كريمة ع���ن هذا المر����س االأخالقي الفّتاك ف���ي االأفراد 

والمجتمعات، نقت�سر منها على اآيتيتن:

الآي���ة الأول���ى: �س���وء الظن بالنا����س: ت�ستعر�س الحديث عن �س���وء الظن، وتنهى 

الموؤمنين ب�سراحة وب�سدة عن �سوء الظن في تعاملهم االجتماعي فيما بينهم، وت�سير 

اإل���ى اأّنه قد يك���ون بمثابة المقدمة اإل���ى التج�ّس�س والغيبة، وتق���ول: { ٱ ٻ ٻ 

(((
ٻ ٻ     پ پ پ               پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ}.

وق���د ورد ف���ي االآية التعبير »كثي���راً من الظ���ن« الأّن اأكثر اأ�س���كال الظن بين النا�س 

بالن�سب���ة اإل���ى الطرف االآخر تقع ف���ي دائرة ال�س���وء وال�سر؛ لذل���ك ورد التعبير بقوله 

كثيرًا.والملف���ت للنظ���ر هو اأّن ه���ذه االآية بعد النهي عن كثير م���ن الظن، ذكرت العّلة 

ف���ي ذلك، وقال���ت باأّن بع�س الظنون هي ف���ي الحقيقة اإثم وذنب، وه���و اإ�سارة اإلى اأّن 

الظن���ون ال�سّيئ���ة ق�سمان: فمنها م���ا يطابق الواقع، ومنها ما يخال���ف الواقع. فما كان 

عل���ى خالف الواقع يكون اإثمًا وذنب���ًا، وبما اأّن االإن�سان ال يعل���م اأّيهما المطابق للواقع 

واأّيهما المخالف، فيجب تجّنب الظن ال�سّيء اإطالقًا؛ حتى ال يتوّرط االإن�سان في �سوء 

الظن المخالف للواقع، وبالتالي يقع في االإثم وممار�سة الخطيئة؛ روي عن االإمام علي

.
ُروِر«))) نِّ ُيف�ِشُد الأمور َوَيبَعُث َعلَى ال�شُّ Q قوله: »�ُشوُء الظهَّ

ة للنا����س، يعّد اأح���د اأ�سباب  وبم���ا اأّن �س���وء الظ���ن بالن�سبة اإل���ى االأعم���ال الخا�سّ

التج�ّس����س، واأحد الدوافع التي تق���ود االإن�سان اإلى اأن يتج�ّس�س عل���ى اأخيه، والتج�ّس�س 

ب���دوره يت�سّب���ب اأحيانًا في الك�سف ع���ن العيوب الم�ستورة لالآخري���ن، وبالتالي �سيكون 

�سبب���ًا ودافعًا للغيب���ة اأي�سًا، لذلك فاّن االآية ال�سريفة تتحّدث عن �سوء الظن اأّوال، وفي 

المرحل���ة الثانية ذكرت  التج�ّس����س، وفي الثالثة نهت ع���ن الغيبة.ولهذا اعتبره النبي

)1) الحجرات، 12.

)2) الوا�سطي، عيون الحكم والمواعظ،�س283.



قوا أنفسكم وأهليكم42

نهَّ  ؛ َفِانهَّ الظهَّ P من اأكذب الكذب، فروي عن ر�سول اهلل P اأّنه قال: »اإِّياُكم َوالّظنُّ

، ب���ل هو من اأقب���ح الظلم كما روي عن اأمي���ر الموؤمنينQ قوله: 
اأَك���َذُب الِك���ذِب«)))

.
لِم«))) نِّ ِبالُمح�ِشِن �َشرُّ الإِثِم َواأَقَبُح الظُّ »�ُشوُء الظهَّ

الآية الثانية: �سوء الظن باهلل تعالى:قال تعالى:{ڳ ڳ ڳ 

ہ  ۀ  ڻۀ  ڻ  ڻ  ںڻ  ں  ڱ  ڱ     ڱ  ڱ 
.

(((
ہ ہ ہ ھ  ھھ ھ ے}

تتحّدث هذه االآية عن �سوء الظن بالن�سبة اإلى �ساحة الربوبية، والحقيقة المقّد�سة 

االإلهية، فتقول: اإّن �سوء الظن باهلل تعالى من جانب هوؤالء، هو الأّنهم كانوا يت�سّورون 

اأّن الوع���ود االإلهية للنب���ي االأكرم P  �سوف لن تتحّقق اأب���دًا، واأّن الم�سلمين م�سافًا 

اإل���ى عدم انت�سارهم على العدو، فاإّنهم لن يع���ودوا اإلى المدينة اإطالقًا، كما كان في 

ظ���ن الم�سركي���ن اأي�سًا حيث توّهم���وا اأّنهم �سوف يهزمون ر�س���ول اهلل واأ�سحابه، لقّلة 

عدده���م وع���دم توّفر االأ�سلحة الكافية ف���ي اأيديهم، واأّن نجم االإ�س���الم منذر بالزوال 

واالأف���ول، في حي���ن اأّن اهلل تعالى وع���د الم�سلمين الن�سر االأكي���د، وتحّقق لهم ذلك، 

بحي���ث اإّن الم�سركي���ن لم يتجّروؤوا اأبدًا على الهجوم عل���ى الم�سلمين مع اأّن الم�سلمين 

ف���ي الحديبية وعلى مقربة من مّكة كانوا تح���ت يدهم، ولم يكونوا يحملون اأّي �سالح، 

الأّنهم كانوا قا�سدين زيارة بيت اهلل الحرام، وهكذا األقى اهلل تعالى الرعب والخوف 

في قلوب الم�سركين، اإلى درجة اأّنهم خ�سعوا ووجدوا اأنف�سهم ملزمين بكتابة ال�سلح 

المع���روف ب�سلح الحديبية، ذلك ال�سل���ح الذي مّهد الطري���ق لالنت�سارات الباهرة 

التي نالها الم�سلمون فيما بعد.

والملف���ت للنظر في هذه االآية اأّن م�ساألة �سوء الظن باهلل تعالى كانت بمثابة القدر 

)1) المحجة البي�ساء، ج5، �س268.

)2) الوا�سطي، عيون الحكم والمواعظ، �س284.

)3)  الفتح، 6.
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الم�ست���رك بين المنافقين والمنافقات والم�سركي���ن والم�سركات، وبّينت هذه االآية اأّن 

جميع هذه الفئات والطوائف �سركاء في هذا االأمر، بخالف الموؤمنين الذين يح�سنون 

الظ���ّن باهلل تعال���ى وبوعده وبر�سوله الكري���م، ويعلمون اأّن هذه الوع���ود �سوف تتحّقق 

قطع���ًا، ولعّل تحّققها قد يتاأّخر فترة من الوقت لم�سالح معّينة، ولكنها اأمر حتمي في 

حركة عالم الوجود؛ الأّن اهلل تعالى العالم بكل �سيء والقادر على كل �سيء ال يمكن مع 

هذا العلم المطلق والقدرة الاّلمتناهية اأن يتخّلف في وعده.

وال �سك اأّن �سوء الظن باهلل تعالى يختلف كثيرًا عن �سوء الظن بالنا�س؛ الأّن �سوء 

الظن بالنا�س غالبًا ما ينتهي بارتكاب االإثم اأو �سلوك طريق خاطئ في التعامل مع 

الطرف االآخر، في حين اأّن �سوء الظن باهلل تعالى يت�سّبب في تزلزل دعائم االإيمان 

واأركان التوحي���د ف���ي قلب الموؤمن، اأو اأّن���ه يكون دافعًا وعاماًل م���ن العوامل لذلك؛ 

الأّن االعتق���اد باأّن اهلل تعالى قد يخلف وعده يقع في دائرة الكفر، فخلف الوعد اإّما 

نا�س���ئ من الجهل اأو العج���ز اأو الكذب، ومعلوم اأّن كل واح���د من هذه االأمور محال 

على اهلل تعالى، واأّن الذات المقّد�سة منّزهة عن هذه االأمور ال�سلبية؛ ولهذا ال�سبب 

ف���اإّن االآيات مح���ل البحث التي ت�ستعر����س �سوء الظن باهلل تذّم ه���ذه الحالة ب�سّدة 

وعنف.

3 - مراتب سوء الظن:

يمكننا تق�سيم �سوء الظن اإلى ق�سمين:

اأ � �س���وء الظ���ن الّل�سان���ي والعملي: وهو �سوء الظ���ن الذي يتج�ّسد ف���ي اأفعال ال�سخ�س 

وكلماته واأقواله، وهذا النوع من �سوء الظن هو المحّرم �سرًعا والذي يترّتب عليه 

العقاب.

ب � �س���وء الظن النف�سي: وهو �سوء الظن ال���ذي ال يترّتب عليه اأثر خارجي، وهو خارج 

تمام���ًا عن دائرة اختيار االإن�سان واإرادته، وال يمك���ن اإزالته ب�ستى الو�سائل، فمثل 
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ه���ذا الظن ال�سيء ال يكون م�سم���واًل للتكاليف ال�سرعية م���ادام االإن�سان لم يرّتب 

علي���ه اأثرًا معّينًا. ولهذا فاإّن �سوء الظن هذا ال���ذي يقفز اإلى ذهن االإن�سان بدون 

اختي���ار منه ال يكون م���ورد الذّم والعقاب لوح���ده، فلو اأّنه ل���م يتج�ّسد في مرحلة 

العمل، ول���م يرّتب االإن�سان عليه اأثرًا على م�ستوى الممار�سة والكالم، ولم ي�سدر 

من���ه �سلوك ي�سير اإلى �س���وء الظن هذا، فاإّنه ال يقع مورد الذّم وال العقاب؛ ولذلك 

ّما الَخواط���ُر َوَحِديُث 
َ
ذك���ر بع����س علماء االأخ���الق توثيقهم في هذا المج���ال:  َواأ

نُّ ِعب�اَرٌة َعّما ِترَكُن اإِِليِه  . والظَّ ْن َتُظنَّ
َ
ف�ِس َفُهو َمعُفٌو َعنُه... َوَلكنَّ الَمنِهيَّ َعنُه اأ النَّ

ف����سُ َوَيميُل اإَِليِه الَقلُب«.وقد ورد في بع����س الروايات قولهQ: »واإِذا َظننَت  النَّ

. وورد عن ر�سول اهلل P اأّنه قال: »اُطُل���ْب لأِخيَك ُعذراً، َفاْن َلم 
���ْق«))) ف���ال َتَحقِّ

. 
َتِجْد َلُه ُعذراً َفالَتِم�ْص َلُه ُعذراً«)))

4 - اآلثار السلبيّة لسوء الّظن بالناس:

اإّن ات�ساع دائرة �سوء الظن في المجتمعات الب�سرية يترّتب عليها اآثار �سلبية وخيمة 

وم�سّرات كثيرة،اأهّمها ما ياأتي:

اأ- اإّن م���ن اأ�سواأ االآثار ال�سلبّي���ة لهذه الرذيلة االأخالقية على الم�ستوى االجتماعي، هو 

زوال الثقة  بين اأفراد المجتمع، والذي يعّد محور المجتمعات الب�سرية، والعن�سر 

المهم في عملية �سّد مفا�سل المجتمع وتقوية الو�سائج والعالقات التي تربط بين 

اأف���راده، ومن ذلك ق���ول االإمام علي Q: »�َشرُّ الّنا�ِص َمْن ل َيِث���ُق ِباأََحد ِل�ُشوِء 

.
َظنهَِّه َول َيِثُق ِبِه اأََحٌذ ِل�ُشوِء ِفعِلِه«)))

فنجد اأّن المجتمع الب�سري الذي ي�سوده عدم الثقة بين اأفراده،مثل هذا المجتمع 

تتبّخر فيه اأجواء التعاون والتكاتف وتزول منه البركات الكثيرة للحياة الم�ستركة 

)1) المحجة البي�ساء، ج5، �س268.

)2) بحار االأنوار، ج72، �س196، ح15. 

)3) ابن اأبي الحديد، �سرح النهج،ج18، �س379.
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في حي���اة االإن�سان نقراأ ف���ي الحديث ال�سريف عن االإم���ام عليQقوله: »َمْن 

.
�ش�اَءْت ُظُنوُنُه،اعَتَقَد الِخي�اَنَة ِبَمْن ل َيُخوُنُه«)))

ب- اإّن �سوء الظن يوؤّدي اإلى تدمير وتخريب الهدوء النف�سي والروحي لذلك المجتمع، 

كما يميت الهدوء النف�سي الأ�سحاب هذه الرذيلة االأخالقية، فمن يِع�س �سوء الظن 

ال يجد الراحة واالطمئنان في عالقته مع االآخرين، ويخاف من الجميع، واأحيانًا 

يت�س���ّور اأّن جمي���ع االأفراد يتحّرك���ون للوقيعة به وي�سعون �س���ّده، فيعي�س في حالة 

دفاعية دائمًا، وبذلك ي�ستنزف طاقاته وقابلياته بهذه ال�سورة الموهومة.

ج- وم�سافًا اإلى ذلك، فاإّن في الكثير من الموارد نجد االإن�سان يتحّرك وراء �سوء ظنه، 

ويترج���م �سوء الظن ه���ذا اإلى عمل وممار�سة، وبالتال���ي يوقعه في م�ساكل كثيرة، 

واأحيان���ًا يوؤّدي به اإلى ارتكاب جريمة �سفك الدماء البريئة. وخا�سة اإذا كان �سوء 

الظ���ن يتعّلق بالعر�س والنامو�س، اأو يت�س���ّور اأّن االآخرين يتاآمرون عليه ويهدفون 

اإل���ى الوقيعة به في ماله اأو عر�سه، بحيث يمكن الق���ول اإّن العامل االأ�سلي للكثير 

م���ن الحاالت الجنائية ه���و �سوء الظن، ال���ذي ال يقف على اأ�سا����س متين، والذي 

يدف���ع االإن�سان اإلى ارتكاب حاالت العدوان والجريمة بحّق االأبرياء، ورد عن اأمير 

. وعلى 
رُوِر«))) نِّ ُيْف�ِشُد الأُموَر َوَيْبَعُث َعلَى ال�شُّ الموؤمني���نQ قوله: »�ُشوُء الظهَّ

�سبي���ل المثال، ن�سير اإلى هذه الحادث���ة: دخل الطبيب النف�سي يومًا ليعود مر�ساه 

في م�ست�سفى المجانين والمتخّلفين عقليًا،فراأى رجاًل قد جيء به حديثًا اإلى هذا 

المكان، وهو يّردد كلمة منديل مّرات عديدة، وعند ما بحث هذا الطبيب النف�سي 

ع���ن حاله، وا�ستق�سى مر�سه العقلي، راأى اأّن ال�سبب في جنون هذا ال�سخ�س هو 

اأّن���ه راأى يوم���ًا في حقيبة زوجت���ه مندياًل يحتوى على قنينة عط���ر وبع�س الهدايا 

المنا�سب���ة للرجال، فاأ�ساء الظ���ن بزوجته فورًا، وت�سّور اأّنه���ا على ارتباط برجل 

)1) الوا�سطي، عيون الحكم والمواعظ، �س436.

)2) الوا�سطي، عيون الحكم والمواعظ، ،�س 283.
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اأجنبي؛ فكان اأن قتلها بدافع من الغ�سب ال�سديد وبدون تحقيق وفح�س، وبعد اأن 

فت���ح المنديل راأى في طّياته ورقة كتب عليها، ه���ذه هدية مّني اإلى زوجي العزيز 

بذكرى يوم والدته. وفجاأة، اأ�سابته وخزة �سديدة، و�سعر ب�سربة عنيفة في اأعماق 

روحه، اأّدت اإلى جنونه، فكان يتذّكر هذا المنديل ويكّرره على ل�سانه.

د- اإّن �سوء الظن يت�سّبب في اأن يفقد االإن�سان اأ�سدقاءه ورفاقه ب�سرعة، وبالتالي يعي�س 

الوحدة واالنفراد والعزلة، وهذه الحالة هي اأ�سعب الحاالت النف�سية اّلتي يواجهها 

الفرد في  الحياة االجتماعية؛ الأّن كّل اإن�سان يحترم مكانته و�سخ�سيته، نجده غير 

م�ستع���د الأن يعي�س ويعا�سر ال�سخ�س الذي ي�سيء الظن باأعماله الخيرة و�سلوكياته 

ال�سالح���ة ويّتهمه باأنواع الته���م الباطلة، وقد ورد ع���ن اأميرالموؤمنين Q اأّنه 

.
لَحاً«))) ، َلم َيتُرْك َبيَنُه َوَبيَن َخِليل �شُ نِّ قال: »َمْن َغلََب َعلَيِه �ُشوُء الظهَّ

ه����- اإّن �سوء الظن باعتباره انحرافًا فكرّيًا، فاإّنه �سيوؤّثر بالتدريج على اأفكار االإن�سان 

االأخرى، و�سيقود ت�سّورات���ه واأفكاره في طريق االنحراف اأي�سًا، فتكون تحليالته 

بعي���دة عن الواقع ومجانبة لل�سواب، فيمنعه ذلك م���ن التقّدم، ونيل التوفيق في 

حرك���ة الحي���اة، وقد ورد في الحدي���ث ال�سريف عن اأمي���ر الموؤمنينQ قوله: 

.
ُه، �ش�اَء َوهُمُه«))) »َمْن �ش�اَء َظنُّ

5 - اآلثار السلبية لسوء الظن بالله:

اإّن ل�سوء الظن باهلل تعالى، وعدم الثقة بالوعود االإلهية الواردة في القراآن الكريم 

واالأحادي���ث المعتبرة له، اآثار �سلبية مخّربة في دائرة االإيمان والعقائد الدينية، حيث 

يمّث���ل �س���وء الظن عن�سرًا هّدامًا الإيمان ال�سخ�س، ويبع���ده عن اهلل تعالى، كما قراأنا 

ف���ي الروايات ال�سابقة عن نبي االإ�س���الم P في مناجاة النبي داودQ قوله: »ي�ا 

)1) الوا�سطي، عيون الحكم والمواعظ،�س433.

)2) الوا�سطي، عيون الحكم والمواعظ ، �س430
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.وم�سافًا اإلى ذلك، فاإّن �سوء 
���نهَّ ِبَك«))) ، م����ا اآَم���َن ِبَك َمْن َعَرَف���َك َفلَم ُيح�ِشِن الظهَّ َربِّ

الظ���ن بالوعود االإلهية يت�سّبب في ف�ساد العبادة وحب���ط العمل؛ الأّنه يقتل في االإن�سان 

، َفاإنهَّ �ُشوَء الّظنِّ ُيف�ِشُد  روح االإخال�س و�سفاء القلب، وقد ورد: »اإِيِّاَك اأَْن ُت�ِشيَء الّظنهَّ

.
ُم الِوزَر«))) الِعب�اَدَة َوُيَعظِّ

6 - التخلّص من سوء الظن بحسن الظن:

�س���وء الظن يف�س���ي اإلى اإيجاد الخلل واالرتباك في المجتم���ع الب�سري، ويوؤّدي اإلى 

�سق���وط االإن�سان االأخالقي والثقافي، ويورثه التعب واالألم وال�سقاء والمر�س الج�سمي 

والروح���ي، بينم���ا نجد ف���ي المقابل ب���اأّن ح�سن الظن يت�سّب���ب في اأن يعي����س االإن�سان 

الراح���ة والوح���دة واالطمئن���ان النف�سي؛ ولهذا ال�سب���ب نجد اأّن الرواي���ات  توؤّكد على 

ح�س���ن الظن بالن�سبة اإلى النا�س، وكذلك بالن�سبة اإلى اهلل تعالى. اأّما في مورد ح�سن 

نِّ  الظ���ن بالن�سبة اإلى النا�س، وقدورد ع���ن اأمير الموؤمنينQ اأّنه قال: »ُح�شُن الظهَّ

ُف  نِّ ُيَخفِّ ، وعنهQ قوله: »ُح�ش���ُن الظهَّ
ج�اي����ا َواأَجَزِل الَعط�اي����ا«))) ���ِل ال�شهَّ ِم���ْن اأَف�شَ

 Qاأّنه يورث المحّبة فوردعنه Q بل واعتبر ،
، َوُينِجي ِمْن َتَقلُِّد الإِثَم«))) اَلَهمهَّ

.
ُه ِبالّنا�ِص، ح�اَز ِمنُهُم الَمَحبهََّة«))) اأّنه قال: »َمْن َح�ُشَن ظنُّ

اأّم���ا بالن�سب���ة اإل���ى ح�سن الظّن باهلل تعال���ى، فقد ورد عن االإم���ام علي بن مو�سى 

نا ِعنَد َظنِّ  نهَّ ِبالِل، َفاإنهَّ الَل َع����زهَّ َوَجلهَّ َيُقوُل: اأَ الر�س���اQ اأّنه قال: »َواأَح�ِشِن الظهَّ

.
(((» اً َف�َشرٌّ َعبِدي الُموؤِمِن ِبي، اإْن َخيراً َفَخيٌر َواإِْن �َشرهَّ

ل�ه اإِّل ُه���َو، ل َيح�ُشُن َظنُّ َعبٍد  وورد ع���ن النبي االأكرم P اأّنه ق���ال: »َوالهَِّذي ل اإِ

)1) بحار االأنوار، ج67، �س394.

)2) غرر الحكم،ح 2709.

)3) ال�سيد البروجردي، جامع اأحاديث ال�سيعة،ج14، �س173.

)4) الوا�سطي، عيون الحكم والمواعظ،�س228

)5) الوا�سطي، عيون الحكم والمواعظ ، �س435.

)6) اأ�سول الكافي، ج2، �س72، ح3.



قوا أنفسكم وأهليكم48

 َكِري���ٌم، ِبَيِدِه الَخيراُت، 
َ
 ِعنَد َظنِّ َعب���ِدِه الُموؤِمِن؛ لأَنهَّ الل

ُ
ُموؤِم���ن ِب���الِل، اإِّل ك����اَن الل

���ُه َوَرج�اَءُه؛  ، ُث���مهَّ ُيخِلُف َظنهَّ نهَّ َي�شَتِحي���ي اأَْن َيُك���وَن َعب���ُدُه الُموؤِم���ُن َق���ْد اأَح�َش���َن ِبِه الظهَّ

.
، َوارَغُبوا اإِِليِه«))) نهَّ َفاأَح�ِشُنوا ِبالِل الظهَّ

)1) بحار االأنوار، ج67، �س365، ح14.
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تصدير الموضوع:

روي عن النبي محمدP اأّنه قال في حّجة الوداع: »اإّن من اأ�شراط القيامة اإ�شاعة 

ال�ش���الة، واإتب���اع ال�شهوات، والميل م���ع الأهواء وتعظيم المال، وبي���ع الدنيا بالدين، 

فعندها ُيذاب قلب الموؤمن في جوفه كما ُيذاب الملح في الماء مما يرى من المنكر 

ف���ال ي�شتطي���ع اأن ُيغّيره، ثم قال: اإّن عندها يكون المنكر معروفاً، والمعروف منكراً، 

ويوؤتمن الخائن، وُيخّون الأمين، وُي�شّدق الكاذب، وُيكّذب ال�شادق، ثم قال: فعندها  

يجفو الرجل والديه ويبّر �شديقه، ثم قال: فعندها يكتفي الرجال بالرجال، والن�شاء 

بالن�ش���اء،... وي�شب���ه الرجال بالن�شاء والن�شاء بالرجال... فعليهم من اأمتي لعنة الل، 

ثم قال: اإّن عندها... تكثر ال�شفوف والقلوب متباغ�شة، والأل�شن مختلفة، ثم قال: 

فعند ذلك تحلى ذكور اأمتي بالذهب، ويلب�شون الحرير والديباج،... ثم قال: فعندها 

يظه���ر الرب���ا، ويتعامل���ون بالغيب���ة والر�ش���ا، ويو�ش���ع الدي���ن وترفع الدني���ا، ثم قال: 

وعنده���ا يكث���ر الطالق فال يقام لل حد ول���ن ي�شر الل �شيئاً، ثم قال: وعندها تظهر 

القين���ات والمع���ازف... ثم قال: وذلك اإذا انتهكت المح���ارم، واكت�شب الماآثم، وت�شّلط 

الأ�شرار على الأخيار، ويف�شو الكذب، وتظهر الحاجة،... اإلى اأن قال: فاأولئك يدعون 

.
في ملكوت ال�شماء الأرجا�ص الأنجا�ص«)))

)1)  الحر العاملي، و�سائل ال�سيعة، ج11، �س278، باب جملة مما ينبغي تركه من الخ�سال.
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1 - وقاية األهل والنفس من النار:

يخاط���ب الق���راآن الكريم جمي���ع الموؤمنين، وير�س���م لهم المنه���ج ال�سالح لتربية 

الزوجات واالأوالد واالأ�سرة ب�س���كل عام، فهو يقول اأواًل: { ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ 

، وذل���ك بحف���ظ النف����س م���ن الذن���وب وعدم 
(((

ۅ ۅ ۉ ۉ ې}
اال�ست�س���الم لل�سهوات واالأهواء، وحفظ العائلة من االنحراف بالتعليم والتربية واالأمر 

بالمع���روف والنهي عن المنك���ر، وتهيئة االأجواء ال�سالح���ة والمحيط الطاهر من كل 

رذيلة ونق�س. وينبغي مراعاة هذا البرنامج االإلهي منذ اللحظات االأولى لبناء العائلة، 

اأي من���ذ اأول مقّدمات الزواج، ثم مع اأول لحظة لوالدة االأوالد، وُيراعى وُيالحظ بدّقة 

حت���ى النهاية. فاإّن حقوق الزوج���ة واالأوالد ال تقت�سر على توفير الم�سكن والماأكل، بل 

االأه���م تربية نفو�سهم وتغذيتها باالأ�سول والتعاليم االإ�سالمي���ة وتن�سئتها ن�ساأة تربوية 

�سحيحة.

والتعبي���ر ب  »قوا« اإ�سارة اإلى اأّن ترك االأطف���ال والزوجات دون اأية متابعة اأو اإر�ساد 

�سي���وؤّدي اإلى هالكهم ودخولهم النار �سئن���ا اأم اأبينا. لذا عليكم اأن تقوهم وتحّذروهم 

م���ن ذلك »الوقود« وهو الم���ادة القابلة لال�ستعال مثل )الحطب( وهو بمعنى المعطي 

ل�س���رارة النار كالكبريت - مثاًل - فاإّن العرب يطلقون عليه )الزناد(. وبناًء على هذا 

ف���اإّن نار جهن���م لي�س كنيران هذا العالم، الأّنها ت�ستعل م���ن داخل الب�سر اأنف�سهم ومن 

داخ���ل ال�سخور ولي�س فق���ط �سخور الكبريت التي اأ�سار اإليها بع����س المف�ّسرين، فاإّن 

.
(((

لفظ االآية مطلق ي�سمل جميع اأنواع ال�سخور

وف���ي هذا الزمان تكثر المف�سدات االجتماعية وتتن���ّوع االبتالءات بها بين النا�س، 

وق���د ع���ّددت الرواية ف���ي مطلع ه���ذا الدر�س الكثير م���ن هذه المف�س���دات الخطيرة، 

و�سنقت�سر بالكالم عن بع�س هذه االأمرا�س واالبتالءات المعا�سرة واأهمها:

)1)  التحريم، 6.

)2)  مكارم ال�سيرازي، االأمثل في تف�سير كتاب اهلل المنزل، ج18، �س454.
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2 - ضعف العّفة وهيمنة الشهوات:

 تقع »العّفة« في النقطة المقابلة ل� »�شهوة البطن والفرج« وهي عبارة عن ح�سول 

حالة للنف�س تمتنع بها م���ن غلبة ال�سهوة، وتحفظها من الميول وال�سهوات النف�سانية، 

وعلى هذا فالعّفة �سفة باطنية، وقد ذكر علماء االأخالق في تعريف العّفة: اأّنها الحّد 

الو�س���ط بين ال�سهوة والخمود. وعلى اأي حال ف���اإّن الم�ستفاد من اآيات القراآن الكريم 

والرواي���ات االإ�سالمية اأّن العّفة من اأعظم الف�سائ���ل االأخالقية واالإن�سانية، وال يمكن 

الأي �سخ����س اأن ي�سي���ر نحو الكمال  من دون التحّلي بها ونج���د في حياتنا الدنيوية اأّن 

 .
(((

كرامة االإن�سان و�سخ�سيته و�سمعته رهينة بالتحّلي بهذه الف�سيلة االأخالقية

�أ-  قيمة �لعّفة في �لإ�سالم: 

لق���د تحّدثت الروايات ال���واردة عن النبيP واأهل بيت���ه R عن قيمة العفة، 

وجعل���ت العفيف بمنزلة المالئكة، وو�سف العفاف باأّن���ه اأف�سل من العبادة. روي عن 

، وعن���هQ: في و�سيته لمحمد بن 
االإم���ام عليQ: »اأف�شل العبادة العفاف«)))

اأب���ي بك���ر لّما واّله م�سر: »يا محمد بن اأبي بكر، اعلم اأّن اأف�شل العّفة الورع في دين 

. وعنهQ اأي�سًا: »ما المجاهد ال�شهيد في �شبيل الل 
الل والعم���ل بطاعت���ه...«)))

. وهي 
باأعظ���م اأج���راً مّم���ن قدر فعّف، ل���كاد العفيف اأن يك���ون ملكاً من المالئك���ة«)))

اأف�س���ل �سيمة، وعنهQ: »العفة اأف�ش���ل الفتوة«، »واأف�شل �شيم���ة، والعفاف زينة 

.
الفقر«، وعنهQ: »زكاة الجمال العفاف«)))

)1)  اآية اهلل نا�سر مكارم �سيرازي ، االأخالق في القراآن الكريم، ج1، بت�سّرف.

)2)  الكافي، ج2، �س79، ح3.

)3)  بحار االأنوار، ج77، �س390، ح11.

)4)  نهج البالغة، الحكمة 474.

)5)  غرر الحكم، 729،730،1168،529،1989،35.
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ج- �لحّث على عّفة �لبطن و�لفرج: 

قال اهلل تعالى: {ے ے ۓ  ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ    ۇ   ۇ ۆ ۆ 

. وع���ن ر�س���ول اهللP: »اأح���ب العف���اف اإل���ى الل تعالى عفاف 
(((

ۈ ۈ ٴۇ}
. وعن االإمام عل���يQ: »اإذا اأراد الل بعبٍد خي���راً اأعف بطنه 

البط���ن والف���رج«)))

 .
وفرجه«)))

فالعّف���ة برنامج حي���اة وخلق واأدب، يجب اأن يتحّلى بها م���ن اأراد ال�سمّو والمروءة، 

ومن اأهم اأ�سباب واأ�سرار تما�سك المجتمعات واالأ�سر هو وجود العّفة قّوية را�سخة في 

ذل���ك المجتمع. واإّن من اأ�سب���اب تفّكك المجتمعات واالأ�سر، هو �سياع العّفة و�سعفها، 

وكث���رة االبت���ذال، والتحّل���ل م���ن القي���ود وال�سوابط الديني���ة، بال فرق بي���ن الفقهي، 

واالأخالق���ي، واالجتماعي والمالي منها، واأكث���ر ما يوؤّدي اإلى االبتذال و�سعف العّفة اأو 

عدم وجود العفاف هو: 

�سا�ساتها  - عبر  �سموم  من  ُتقّدمه  وما  الحديثة  والتكنولوجيا  االإعالم  و�سائل 

وو�سائلها المختلفة.

حمالت االإف�ساد الموّجهة للمراأة، وتزيين الفاح�سة لها، وذلك بالدعوة للتبّرج  -

وال�سفور، وترك الحجاب.  

تاأّخر الزواج عند ال�سباب، وذلك ب�سبب �سعوبة المعي�سة وارتفاع المهور. -

قّلة الورع، وقلة االأمانة، وعدم المباالة بالحالل والحرام. -

)1)  المعارج، 29 - 30.

)2)  تنبيه الخواطر، 30/2.

)3)  غرر الحكم، 4114.
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3 - الشائعات وأثرها في خراب المجتمع:

 ت�س���ّكل ال�سائعات اأح���د االأ�سباب الرئي�س���ة للكثير من الفتن واالعت���داءات والقتل 

وهت���ك االأعرا�س، م���ع اأّن االإ�ساعة ال ت�ستن���د اإلى دليل في اأغلب الح���االت. وقد عالج 

الدي���ن االإ�سالمي هذه الظاهرة  بالحّث على التبّين  والتحّقق من االأخبار التي تطرق 

اآذانهم  والنهي عن االأخذ باالأخبار اإذا جاءت من الفا�سقين. 

 قال اهلل �سبحانه وتعال���ى {ٺ ٺ ٺ ٿ   ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 

، والمعن���ى وا�س���ح  وه���و االأم���ر بالتاأّن���ي 
(((

ٹ ڤ   ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ}
وعدم العجلة حتى تظهر الحقيقة فيما اأنباأ به الفا�سق. 

   ويق���ول اهلل �سبحان���ه وتعال���ى: {وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئېئ ېئ ېئ ىئ 

، اأي ال تنق���ل خب���رًا اإال بع���د التثبُّت من �سحته 
(((

ىئ ىئ  ی ی        ی ی } 
من قول يقال اأو رواية تروى ومن حكم �سرعي اأو ق�سية اعتقادية وال ت�سهد اإال بما راأت 

عيناك و�سمعته اأذناك ووعاه قلبك.

  اأما في ال�سنة فاإّن النبيP ينهانا عن كثرة الكالم ويحّثنا على وجوب تمحي�س 

الم�سموع، واأن يكون لدينا معيار نقي�س عليه ما يرد على اأذهاننا من كالم فناأخذ منه 

ما يوافق ال�سرع ونطرح ما يخالفه، فقد قالP: »اإّن الل كره لكم ثالثاً قيٌل وقال، 

، ومعنى )قيل وق���ال(: تجّنب كثرة الكالم وتناقله 
واإ�شاع���ة الم���ال، وكثرة ال�شوؤال«)))

الأّنها ال تخلو من الخو�س في الباطل وال من االغتياب وال من الكذب، وفي حديث اآخر 

 .
يقولP: »كفى بالمرء كذباً اأن ُيحّدث بكل ما �شمع«)))

)1)  الحجرات، 6.

)2)  االإ�سراء، 36.

)3)  رواه البخاري في �سحيحه ج2، �س537ـ حديث رقم 1407ـ كتاب الزكاة � باب ال ي�ساألون النا�س اإلحافًا.

)4)  رواه م�سلم في �سحيحه ج1، �س10ـ حديث رقم 5 � المقدمة � باب النهي عن الحديث بكل ما �سمع.
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4 - انتشار السم القاتل الخمر والمخدرات:

م���ن االأم���ور االأ�سا�سية التي تبتلى به���ا المجتمع���ات الحديثة، وتوؤّدي اإل���ى الف�ساد 

واالنحراف، الخمر والمخدرات:

�أ- تحريم �لخمر في �لإ�سالم: 

كان الخم���ر �سلعة رئي�سة في المجتمع العربي قبل االإ�سالم، وموردًا اقت�ساديًا 

هام���ًا، وله���ذا كان ت���داول النا�س به على م�ست���وى ال�سناعة، التج���ارة، وال�سرب 

وغيره���ا من االأمور الطبيعية و�سبه اليومية عند �سرائح كثيرة من النا�س. ونظرًا 

للمفا�س���د واالأ�سرار الكبيرة النا�سئة عنه حر�س الم�سّرع االإ�سالمي على الق�ساء 

عل���ى هذه االآف���ة �سمن �سل�سل���ة م���ن المحّرمات الت���ي ت�سمن �سالم���ة المجتمع 

وتح�سينه. وهو ما جاء في القراآن الكريم في عدة اآيات، قال اهلل تعالى:

وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ        ى  ى  ېې  ې  ې  {ۉ 

 .
(((

وئ ۇئ ۇئ}

وفي اآية اأخرى ق���ال �سبحانه: {ٺ ٿ  ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 

 .
(((

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄ ڄ}
وفي مورد اأخرى قال اهلل �سبحانه: {... ٻ ٻ     پ پ پ پ ڀ 

. فالوا�س���ح اأّن اهلل تعالى قد اأو�سح المفا�سد 
(((

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ}
واالآث���ار ال�سلبي���ة النا�سئة ع���ن الخمر، حتى اعتب���ره رج�س من عم���ل ال�سيطان، واأمر 

باالجتن���اب عنه. وجاء في العديد من الرواي���ات تحريم كل م�سكر غير الخمر، ومنها 

�سحيحة ف�سيل حيث ذكر فيها »وحّرم الل الخمرة بعينها، وحّرم ر�شول الل الم�شكر 

)1)  البقرة، 219.

)2)  المائدة، 91.

)3)  المائدة، 90.
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 اإذن فتحري���م الخمر �سادر ع���ن اهلل تعالى، 
م���ن كل �ش���راب فاأج���از الل ل���ه ذل���ك«)))

وتحريم بقية الم�سكرات �سدر عن النبيP وكالهما ت�سريع اإ�سالمّي ملزم للنا�س.

تع�طي �لمخّدر�ت: ب- 

 م�سكلة المخّدرات من اأخطر الم�ساكل ال�سحية واالجتماعية والنف�سية التي تواجه 

العال���م اأجمع وطبقًا لتقديرات الموؤ�ّس�س���ات ال�سحية العالمية يوجد ما يزيد عن 800 

.
(((

مليون من الب�سر يتعاطون المخدرات اأو يدمنونها

والمخ���ّدرات في مجملها توؤّثر على المخ وهذا �سّر تاأثيرها والكثير منها يت�سّبب في 

�سمور )موت( بع�س خاليا الجزء االأمامي لق�سرة الدماغ ) Cortex(. وهناك مخّدرات 

ت�سّبب اإدمانًا نف�سيًا دون تعّود ع�سوي الأن�سجة الج�سم مثل: القنب )الح�سي�س(، القات، 

وعند توّفر االإرادة لدى المتعاطي فاإن االإقالع ال يترك اأي اأعرا�س على المتعاطي.

وهن���اك مخ���درات ُت�سّب���ب اإدمان���ًا نف�سيًا وع�سوي���ًا اأهمه���ا: االأفي���ون، المورفين، 

الهيروي���ن، الكوكايي���ن، الك���راك وكذل���ك الخم���ور وبع����س المنّوم���ات والمهّدئ���ات. 

واالإقالع عن تعاطي تلك المخدرات يت�سّبب في اأعرا�س قا�سية للغاية تدفع المتعاطي 

لال�ستمرار بل وزيادة تعاطيه. لذلك يجب التنّبه من عدم الوقوع في �سرك المخّدرات 

والمبادرة اإلى طلب الم�س���ورة والعالج مهما كانت مرحلة االإدمان حيث �سوف تتحّقق 

المكا�سب ال�سحية ال محالة. 

واأم���ا اأعرا����س الخم���ور واأ�سراره���ا فحّدث عن ذل���ك وال حرج فاأمرا����س القلب، 

)1)  راجع و�سائل ال�سيعة ج27 باب تحريم كل م�سكر والوافي ج2 �س142.

)2)  االإدم���ان عل���ى مخ���در ما، يعن���ي تكّون رغبة قوي���ة وملحة تدف���ع المدمن اإل���ى الح�سول عل���ى المخدر وزي���ادة جرعته باأي 

 Drug ( النف�سي اأو لتع���ّود اأن�سجة الج�سم ع�سويًا )و�سيل���ة، مع �سعوب���ة اأو ا�ستحالة االقالع عنه �سواء لالعتماد )االإدمان

Dependency ( وعادة ما يعاني المدمن من قوة دافعة قهرية داخلية للتعاطي ب�سبب ذلك االعتماد النف�سي اأو الع�سوي. 
ولقد ت�سافرت عديد من العوامل ال�سيا�سية، االقت�سادية واالجتماعية لتجعل من المخدرات خطرًا يهّدد العالم اأو كما جاء 

ف���ي بي���ان لجنة الخبراء باالأمم المتحدة » اإن و�شع المخدرات باأنواعها في العالم قد تفاقم ب�شكل مزعج واأن المرّوجين 

قد تحالفوا مع جماعات اإرهابية دولية لترويج المخدرات«.



قوا أنفسكم وأهليكم58

وت�سّل���ب ال�سرايي���ن، وقرحة المعدة، وانتكا�س���ة الجهاز اله�سم���ي، وجملة االأعرا�س 

العقلي���ة والنف�سي���ة وال�سلوكية، وتعر����س الجين���ات الوراثية لالأخط���ار، والتاأثير على 

االأجنة والمواليد، عدا الت�سحية بالعقل والمال والوقار، وهكذا...

ج- من �لأ�سر�ر �لجتم�عية للمخّدر�ت:

�سياع  - وهي  للمجتمع  االأولى  اللبنة  �سياع  ب�سبب  و�سياعه  المجتمع  انهيار 

االأ�سرة.

ت�سلب من يتعاطاها القيمة االإن�سانية الرفيعة، وتهبط به في اأودية البهيمية،  -

على  يغار  ال  مهانًا  دنيئًا  في�سبح  النف�س  تحقير  اإلى  باالإن�سان  توؤّدي  حيث 

محارمه وال على عر�سه، وتف�سد مزاجه وي�سوء خلقه.

الخالفات  - وتنت�سر  وال�سقاق،  التوّتر  في�سود  واالأقارب  لالأ�سرة  المعاملة  �سوء 

بين اأفرادها.

امتداد هذا التاأثير اإلى خارج نطاق االأ�سرة، حيث الجيران واالأ�سدقاء. -

ياأبه  - ال  المخدرات  فمدمن  ال�سلبية،  والعادات  االأخالقية  الجرائم  تف�ّسي 

والك�سل  الكذب  الرئي�سة  �سفاته  ومن  والزنا،  الرذيلة  بوؤرة  اإلى  باالنحراف 

والغ�س واالإهمال وال�سرقة.

د- �لحكم �ل�سرعي للمخدر�ت: 

اأجم���ع علماء الم�سلمين من جميع المذاهب على تحري���م المخدرات، كونها توؤّدي 

اإل���ى االإ�سرار ف���ي دين المرء وعقل���ه وطبعه، قال اهلل تعال���ى: { ٱ ٻ ٻ ٻ 

وحّرم   .
(((

ٻ     پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ}
ر�س���ول اهلل الم�سكر من كل �سراب كم���ا جاء في العديد من الروايات، وقد نهى الدين 

)1)  المائدة، 90.
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االإ�سالم���ي ع���ن كل ما يوؤّدي اإلى االإ�س���رار بالنف�س، اأو باالآخري���ن، وهو ما اأجمع عليه 

فقهاء الم�سلمين من جميع المذاهب.

نماذج من الفتاوى:

يحرم تعاطي كل ما ي�سر بالبدن والعقل حرمة �سديدة كاالأفيون والح�سي�س  -

.
(((

والكوكايين وجميع اأنواع المخدرات ال�سارة وال�سموم

اأورد الفقهاء في ر�سائلهم العملية فتاوى جامعة في حرمة الخمر والمخدرات  -

ال�سرر  من  عليه  يترّتب  ما  مع  المخّدرات  ا�ستعمال  يحرم  خال�ستها:  هذه 

البليغ، �سواء من جهة اإدمانه، اأم من جهة اأخرى، بل االأحوط لزوما االجتناب 

ما  بمقدار  فت�ستعمل  ونحوها،  الطبية  ال�سرورة  حاالت  في  اإال  مطلقًا،  عنها 

تدعو اإليه ال�سرورة.

ولقد وقف االإ�سالم موقًفا حازًما من الخمر و�سربه وبيعه وغر�سه وع�سره وحمله، 

تعال���ى: {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ     پ پ پ پ ڀ  قول���ه  ف���ي  كم���ا 

ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 
 .

(((
ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄ ڄ}

وروي ع���ن الر�س���ول االأعظ���مP »م���ن �ش���رب الخمر بع���د م���ا حّرمه���ا الل على 

ل�شان���ي فلي����ص باأه���ل اأن ي���زّوج اإذا خطب، ول ي�شف���ع اإذا �شفع، ول ُي�ش���ّدق اإذا حّدث، 

. وفي رواية معتبرة: »لعن الل الخمر وغار�شها وعا�شرها، 
ول يوؤتم���ن عل���ى اأمانة«)))

 .
و�شاربه���ا، و�شاقيه���ا، وبايعها، و�شاريها، واآكل ثمنها، وحامله���ا، والمحمولة اإليه«)))

وقد عّد الفقهاء الخمر من االأعيان النج�سة فقالوا: الخمر، ويلحق بها كل م�سكر مائع 

)1)   الغروي، محمد، الفقه على المذاهب االأربعة ومذهب اأهل البيتR، �س19.

)2)  المائدة، 91-90.

)3)  فروع الكافي، ج6، �س396.

)4)  ال�سدوق، من ال يح�سره الفقيه،ج4،�س4.
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باالأ�سال���ة من النجا�سات، واأما الجامد كالح�سي�س���ة - واإن غلى و�سار مائًعا بالعر�س 

- فه���و طاهر لكن الجميع حرام بال اإ�س���كال. وحّرموا اأي�سًا بيع العنب اأو التمر ليعمل 

خمرًا. وكذا تحرم وال ت�سح اإجارة الم�ساكن لتباع فيها الخمرة اأو تحرز فيها، اأو يعمل 

فيه���ا �سيء م���ن المحّرمات، وكذا تحرم وال ت�سح اإجارة ال�سف���ن اأو الدواب اأو غيرها 

لحم���ل الخم���ر، واالأجرة في ذلك محّرمة، بل وحّرم���وا  االأكل من مائدة ُي�سرب عليها 

الخمر اأو الم�سكر، ويحرم الجلو�س عليها.

ولّم���ا كان االأ�سل في حرم���ة الخمر هو االإ�سكار، فكل الف�سائ���ل الم�سكرة محّرمة 

كالبيرة والبارندي والوي�سكي واأمثالها، الأّن القاعدة: حرمت الخمر الإ�سكارها، وبعبارة 

اأو�س���ح تحرم تلك االأ�سناف عامة الأّنها م�سكرة ومنها  الفقاع - وهو البيرة – �سراب 

مخ�سو����س مّتخذ م���ن ال�سعير غالبًا، ولي�س منه ماء ال�سعير الذي ي�سفه االأطباء. وال 

يج���وز للم�سلم تقديم الخم���ر الأي كان، واإن كان م�ستحاّلً له، وال يجوز له غ�سل اأوانيه، 

وال تقديمها لغيره، اإذا كان ذلك الغ�سل وهذا التقديم مقّدمة ل�سرب الخمر فيها. كما 

ال يج���وز اإجارة نف�سه لبيع الخم���ر، اأو تقديمه، اأو تنظيف اأوانيه مقّدمة ل�سربه، كما ال 

يجوز له اأخذ االأجرة على عمل كهذا الأنه حرام...



مفاهيم محورية:

(

 األمر بالمعروف
 والنهي عن المنكر
وتحصين  المجتمع

XX.المفاسد الشائعة في المجتمع وطرق معالجتها

XX.أهمية األمر بالمعروف والنهي عن المنكر ووجوبهما

XX.معنى األمر بالمعروف والنهي عن المنكر
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تصدير الموضوع:

ق���ال اهلل تعال���ى: {ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ    ٿ 

.
(((

ٹ ٹ ٹ ٹ}
مقّدمة:

تق���وم فل�سفة  االأمر بالمعروف والنهي عن المنك���ر على مبداأ تعزيز االإيمان باهلل، 

واحت���رام القي���م والمقّد�سات الديني���ة واالإن�ساني���ة، وحماية المجتم���ع االإ�سالمي من 

االنحراف���ات الثقافي���ة واالأخالقية التي تهي���ن كرامتنا، وت�سيء اإل���ى اأطفالنا و�سبابنا 

ث فطرتهم، وتحرف اأخالقهم، وتدفع بهم نحو  ه نفو�سهم وتل���وِّ ون�سائن���ا واأهلنا، فت�سوِّ

االبت���ذال والخواء واللغو، وحماية االأ�سرة م���ن الت�سّيب االأخالقي والتربوي، والتحذير 

من االآثار ال�سلبية لو�سائل االإعالم واالإنترنت ونحوها.

1 - المفاسد الشائعة في المجتمع وطرق معالجتها:

تنت�سر في مجتمعاتنا االإ�سالمية الكثير من المفا�سد الخطيرة، ّما يوؤّدي اإلى �سعف 

االرتباط بالدين والر�سالة، ف�ساًل عن ف�ساد االأفراد والمجتمعات.

)1)  اآل عمران،110.
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�أ- �لأ�سب�ب:

�سعف الثقافة االإ�سالمية والروح االإيمانية. -

ر بهم ال�سرائط بواجباتهم كما يجب. - عدم قيام من تتوفَّ

عدم وجود خطط وبرامج منّظمة لالأمر والنهي واالإر�ساد. -

عدم كفاية البرامج والن�ساطات الموجودة. -

�سعف التاأثير وجمود االأ�ساليب المعتمدة. -

انت�سار وتطّور  وتعّدد مراكز وعناوين الف�ساد واالنحراف والمنكر. -

ب-  �أنو�ع �لمف��سد:

تبرز المفا�سد بين النا�س في عناوين متنّوعة، بال فرق بين االأفراد والجماعات:

ال�سهوات والحاجات الجن�سية للجن�سين. -

الحفالت، االحتفاالت، االختالط ب�سكل عام. -

اال�ستماع اإلى المو�سيقى والغناء المحّرمين. -

و�سائل االإعالم، الف�سائيات، الكتابات، المن�سورات. -

اال�ستفادة ال�سلبية من الكمبيوتر واالإنترنت. -

الظلم واالعتداء والغ�ّس والمكر والخديعة. -

ج-   طرق �لمع�لجة:

بّث روح الثقافة االإ�سالمية واالإيمانية. -

تنويع وتطوير البرامج الدينية والثقافية. -

المواجهة العملية والجّدية لكل و�سائل وبرامج ومفردات االإعالم المنحرف. -

التن�سيط االجتماعي والتوا�سل مع �سرائح المجتمع كافة، وبعناوين مختلفة،  -

نجتمع فيها مع االآخرين.
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التوجيه الدائم لال�ستفادة االإيجابية من الو�سائل الحديثة. -

تن�سيط الروحية الر�سالية والتربوية بين النا�س، بوا�سطة االقتداء بنماذج في  -

موقع القدوة والتاأثير.

اإيجاد بدائل عملية وو�سائل فاعلة في عملية االأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. -

و�سع خطط وبرامج منّظمة من لجان اأو جمعيات خا�سة لالأمر بالمعروف والنهي  -

عن المنكر، باإ�سراف العلماء والحوزات العلمية والجمعيات والموؤ�س�سات.

2 - أهّمية األمر بالمعروف والنهي عن المنكر ووجوبهما:

االأم���ر بالمع���روف والنه���ي عن المنك���ر من �سروري���ات الدين: وهما م���ن اأ�سمى  اأ- 

الفرائ����س واأ�سرفها، وبهم���ا تقام الفرائ����س، ووجوبهما م���ن �سروريات الدين، 

.
(((

ومنكرهما مع االلتفات بالزمهما من الكافرين

وج���وب االأم���ر والنهي: االأم���ر بالمعروف والنهي ع���ن المنكر من واجب���ات االأّمة  ب- 

ر فيه ال�سرائط من العلماء، وغيرهم  جمعاء: فيجب االأمر والنهي على كّل من تتوفَّ

من الرجال والن�ساء، وحت���ى الف�ّساق، قال اهلل تعالى: {ڳ ڳ ڳ ڳ 

.
(((

ڱ ڱ ڱ ڱ    ں ں ڻڻ ڻ ڻ ۀ}
روي ع���ن ر�سول اهللP: »ل ت���زال اأّمتي بخير، ما اأم���روا بالمعروف ونهوا عن 

المنك���ر وتعاون���وا على البّر، فاإذا لم يفعلوا ذلك، نزع���ت منهم البركات، و�شّلط 

.
بع�شهم على بع�ص، ولم يكن لهم نا�شر في الأر�ص ول في ال�شماء«)))

وع���ن االإمام الر�س���ا Q قال: »كان ر�ش���ول اللP يق���ول: اإذا اأّمتي تواكلت 

.
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلياأذنوا بوقاع من الل«)))

)1)  بت�سّرف، االإمام روح اهلل المو�سوي الخميني، تحرير الو�سيلة، ج1، 462.

)2)  اآل عمران، 104.

)3)  الحر العاملي، و�سائل ال�سيعة، ج 16، �س 123.

)4)  الحر العاملي، و�سائل ال�سيعة، ج 16، �س 118.
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وهم���ا واجبان كفائيان: فاالأم���ر والنهي واجبان على نحو الوج���وب الكفائي، فاإذا 

ت�س���ّدى لهم���ا من به الكفاي���ة، الإنجاز المهّم���ة وتحقيق الواجب، �سق���ط التكليف عن 

الباقي���ن، غي���ر اأّن وجوب���ه م�ستمّر في عموم ح���االت المنكر، م���ا دام المنكر موجودًا 

والمعروف متروكًا.

3 - معنى األمر بالمعروف والنهي عن المنكر:

الم���راد باالأم���ر بالمعروف والنهي ع���ن المنكر هو قيام المكّل���ف بواجب الت�سّدي 

لت���ارك المع���روف اأو لفاع���ل المنك���ر؛ لحّثه على فع���ل المعروف وت���رك المنكر باأحد 

االأ�ساليب التي و�سعتها ال�سريعة لذلك.

وال بّد قبل تف�سيل هذه الفري�سة االإلهية من تحديد اأمرين هاّمين:

معنى المع���روف: المراد بالمعروف كّل فعل ح�سن اأوجَبْت���ه ال�سريعة المقّد�سة اأو  اأ- 

ندب���ت اإليه، ف���اإْن كان واجبًا كان االأمر به واجب���ًا، واإْن كان م�ستحّبًا كان االأمر به 

م�ستحّبًا.

معنى المنكر: المراد بالمنكر كّل فعل كرهته ال�سريعة، فحّرمت فعله اأو حّثت على  ب- 

التنّزه عنه وتركه، فاإْن كان المنكر حرامًا كان النهي عنه واجبًا، واإْن كان مكروهًا 

كان النهي عنه م�ستحّبًا وراجحًا.

4 - كيفية األمر بالمعروف والنهي عن المنكر:

يج���ب اأن يكون االأمر والنهي برفق ولين وه���دوء، قال اهلل تعالى: {ہ ہ ہ 

. وق���ال اهلل تعال���ى 
(((

ہ ھ ھ ھھ ے ے ۓ ۓ}
مخاطبًا نبّيه مو�سى Q: { ڻ ڻ   ۀ ۀ      ہ   ہ ہ ہ    ھ ھ ھ ھ   

.
(((

ے     ے}

)1)  النحل، 125.

)2)  طه، 44-43.
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وروي ع���ن النب���يP:  قوله لعلي Q: »ي���ا علّي، اإّن هذا الدي���ن متين، فاأوغل 

.
فيه برفق«)))

ف���ال بّد م���ن عدم االإف���راط في االأم���ر والنهي م���ا ي�ستل���زم االإثقال عل���ى الماأمور 

وتزهي���ده في الدين وتنفي���ره منه وانقالب االأمر اإلى �سّده، وهذا يعني �سرورة تقديم 

الواجب والحقيقة باأ�سلوب مو�سوعي حكيم، يتنا�سب مع قابليات االإن�سان وقدرته على 

اال�ستيع���اب، وين�سجم مع الزمان والمكان. روي ع���ن االإمام ال�سادق Q قال: »يا 

.
عمر، ل تحملوا على �شيعتنا، وارفقوا بهم؛ فاإّن النا�ص ل يحتملون ما تحتملون«)))

5 - مراتب األمر بالمعروف والنهي عن المنكر:
يمكن للمكّلف مع تّوفر ال�سرائط، مهما كان موقعه في المجتمع، اأن ياأمر بالمعروف 

وينه���ى عن المنكر، ويواج���ه الع�ساة والمنحرفين والمتمّردي���ن، باأ�ساليب ثالثة على 

نح���و الترتي���ب؛ بمعنى اأّنه ال يجوز التع���ّدي من مرتبة اإلى اأخرى م���ع اإمكانية ح�سول 

المطلوب من المرتبة الدانية.

اأ- المرتبة الأولى: الإنكار والنزجار القلبي: 

وه���و اأن ياأت���ي بعمل ُيظهر ب���ه انزعاجه وكراهت���ه للمع�سية. وله���ذه المرتبة عّدة 

مظاهر، مثل:

االإعرا�س عن فاعل المنكر بالوجه والبدن. -

ترك الكالم معه. -

عدم م�سافحته اأو ال�سالم عليه. -

العبو�س واالنقبا�س في الوجه. -

المقاطعة والهجران. -

)1)  الحر العاملي، و�سائل ال�سيعة، ج 1، �س 110.

)2)  الحر العاملي، و�سائل ال�سيعة، ج 16، �س 159.



قوا أنفسكم وأهليكم68

عدم قبول الهدايا اأو رّدها. -

وال بّد هنا من االقت�سار على الدرجة الدانية فالدانية، واالأي�سر فاالأي�سر.

ب- المرتبة الثانية: الأمر والنهي الل�شاني: 

ر. وتتحّقق هذه المرتبة بعّدة  وه���و االأمر والنهي بالكلمة، بالنحو المنا�س���ب والموؤثِّ

اأمور، منها:

االإر�ساد والقول الّلين، ولي�س من ال�سروري اأن يكون ب�سيغة االأمر والنهي. -

ب�سيغة البيان والتو�سيح و�سرح االأهداف واالآثار. -

ب�سيغة الموعظة والتخويف من العقاب والترغيب في الثواب. -

بال�سيغة ال�سديدة القوية الخالية من التهديد. -

بال�سيغة ال�سديدة القوية الم�ستملة على التهديد والوعيد. -

ج- المرتبة الثالثة: الإنكار باليد:

وه���ي اإعم���ال الق���درة البدنية لالأم���ر بالمعروف والنه���ي عن المنك���ر، من خالل 

ا�ستخدام القّوة التي توؤذي فاعل المنكر ب�سروط:

ا�ستخدام المراتب من االأ�سعف اإلى االأ�سد. -

اأن تتّم باإذن االإمام اأو نائبه العام. -

اإ�سرار ومعاندة فاعل المنكر. -

فاإذا علم باأن المرتبتين االأوليين ال توؤّثران، واحتمل التاأثير بالثالثة، انتقل اإليها.

ويجب مراعاة االأي�سر فاالأي�سر هنا؛ فلو اأمكنه المنع من فعل المنكر بالحيلولة بينه 

وبين المنكر، وجب االقت�سار عليه.



مفاهيم محورية:
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 الوحدة وأثرها في
حفظ المجتمع وتماسكه

XX.أصالة الوحدة

XX.أصول الوحدة في الدين اإلسالمي

XXما هي الوحدة المرجّوة؟

XX.واجبات المجتمع الوحدوي

XX.ثقافة المداراة، ال التملّق والمداهنة





تصدير الموضوع:

{ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃ چ  تعال���ى:  اهلل  ق���ال 

ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ        چ  چ 
.

(((
ژ    ژ ڑڑ ک ک ک ک گ گ گ}

أصالة الوحدة:   - 1

لقد حر�س االإ�سالم في نظرته اإلى االإن�سانية على اإر�ساء  قواعد الوحدة بين اأفراد 

االإن�ساني���ة جمعاء، فال مائز ال من حي���ث االأجنا�س، اأو االألوان، اأو االأقاليم، بين اأفراد 

الب�سرية، فالجميع من نف�س واحدة، وطينة واحدة، قال تعالى: {ٱ ٻ ٻ ٻ 

، وحت���ى االختالف ال�سكل���ي اأو الظاهري 
(((

ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ  ڀ}
الموج���ود لجهة الل���ون اأو اللغة ونحوها، فهو اآية من اآي���ات اهلل، لها حكمتها وفل�سفتها 

الخا�سة، قال تعالى: {ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ 

.
(((

ہہ ہ ہ ھ ھ ھ}
وله���ذا، يمك���ن القول: اإّن الفرق���ة الق�سرية التي تفر�سها طبيع���ة جغرافية االأر�س 

)1)   اآل عمران، 103.

)2)  الن�ساء، 1.

)3)  الروم، 22.
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والم�ساح���ات اأو الم�ساف���ات، ال ُتلغي اأو تحرف مبداأ التالق���ي االإن�ساني بين جميع بني 

{ڄ ڃ ڃ   ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ  تعال���ى:  ق���ال  الب�س���ر، 

القراآن���ي  التع���ارف  فمب���داأ   .
(((

{ ڇڇ ڇ  ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ 
ه���ذا ُيلغي الم�ساف���ات وُيقّرب القلوب، ويفر�س على الجميع نوع���ًا من االإلفة والمحبة 

والتعاون واالإيثار، وهي اأهم ركائز الوحدة المرجّوة.

2 - أصول الوحدة في الدين اإلسالمي: 

لق���د اعتبر القراآن الكري���م اأّن مبداأ الوحدة من الثوابت واالأ�سول الفكرية للب�سر، 

الت���ي ترتكز عليه منظومة االأخالق والقيم التي ت�سّكل الرابط االأهم بين المجتمعات 

���ح هذا االأمر لكل م���ن يلقي نظرة عامة اإلى الق���راآن الذي يخاطب  االإن�ساني���ة. ويت�سّ

النا�س جميعًا في الكثي���ر من االآيات: {ڱ ڱ}، {ڄ ڄ}، { ۆئ}، 

{ ېئ    ېئ ىئ ىئ} ودع���ا ف���ي اآيات اأخرى اإلى االعت�س���ام والتالقي والتوّحد، 

قال تعال���ى: {ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 

.
(((

ڈ ژ ژ ڑ ڑ  ک ک ک}
هذا كله اإلى جانب وحدة االإله، والنبي المر�سل P، والكتاب المنزل، قال تعالى: 

، {ڻ ۀ ۀ ہ 
(((

{ۀ ہ ہ          ہ ہ  ھ ھ}

.
(((

ہ ہ ہ }
 .

 وورد ف���ي ال�سنة ال�سريفة: »ل تختلفوا؛ فاإّن من كان قبلك���م اختلفوا فهلكوا«)))

.
»عليكم بالجماعة، واإياكم الفرقة«)))

)1)  الحجرات، 13.

)2)  البقرة، 214

)3)  �سباأ، 29.

)4)  االأعراف، 158.

)5)  كنز العمال، ج1، �س177.

)6)  �سنن الترمذي، ج4، �س466.
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ما هي الوحدة المرجّوة؟   - 3

اإذا كان الدي���ن االإ�سالم���ي قد حر����س على الوحدة االإن�ساني���ة، ف�ساًل عن الوحدة 

االإ�سالمي���ة، بي���ن اأبناء ه���ذا الدين الذي اهت���م بتفا�سيل العالقة بي���ن اأفراده ف�ساًل 

ع���ن كلياته���ا واأ�سولها، والتي ت�سم���ن - لو اتبعت - حياة �سعي���دة وهادئة لكل الب�سر، 

ب���ل المخلوق���ات الحّية، ف���اأّي وحدة تلك الت���ي ينبغي اأن تحكم عالق���ة الم�سلمين بين 

بع�سهم، وتر�سم معالم العالقة مع االآخر؟

هن���ا يمكن الق���ول: اإّن مختل���ف عناوين الوح���دة واأ�سكالها و�سوره���ا القائمة على 

المجام���الت - الت���ي ال تتع���ّدى ح���دود االألف���اظ وال�سكلي���ات- ال يمكن له���ا اأن ُتحّقق 

اأدن���ى غاياتها، ولو كانت باأف�سل �سورها واأجمله���ا واأرقاها. ولي�س هي ما يطمح اإليها 

الم�سلم���ون الحري�س���ون على قد�سّية االإ�سالم وم�سالح بني���ه وحفظ ثوابته العقائدية 

والفكري���ة؛ وله���ذا، ف���اإّن الوحدة المرج���ّوة هي تلك الوح���دة المرتكزة عل���ى االأ�سول 

الوحدوي���ة للب�سر التي ذكره���ا القراآن الكريم، اإ�سافة لالأ�س���ول والفروع التي ابتنيت 

عليه���ا ال�سريعة االإ�سالمية، وُكّلف بها اأبناوؤه  وغيرهم، والتي من المفتر�س اأن تق�سي 

عل���ى ظاهرة التفرق���ة والتباين والتكفير ونحوها، وتلغ���ي كّل المعيقات الم�سطنعة اأو 

المد�سو�س���ة اأو المنحرف���ة التي تمنع تالقي الم�سلمي���ن ووحدتهم؛ فقد ورد عن ر�سول 

اهلل اأّن���ه قالP: »مثل الموؤمنين في تواده���م وتراحمهم كمثل الج�شد، اإذا ا�شتكى 

.
ع�شو منه تداعى �شائره بالحمى وال�شهر«)))

واجبات المجتمع الوحدوي:   - 4

توؤّك���د الن�سو����س االإ�سالمي���ة على العديد م���ن المفاهيم والقيم الت���ي ت�ساهم في 

 Q واأهل بيتهP تكري�س ثقافة الوحدة وممار�ستها في المجتمع، واأكّد ر�سول اهلل

على التاآزر والتع���اون والتوا�سل والتحابب ليكون الود والوئام وال�سالم هو الحاكم في 

)1)  الفي�س الكا�ساني، المحجة البي�ساء، ج 3، �س 357.
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العالق���ات االجتماعي���ة بين الفرد والمجتمع وبي���ن االأفراد اأنف�سه���م، ويبرز ذلك في 

العديد من الروايات، منها: 

كّلكم م�سوؤول: جعل االإ�سالم كّل م�سلم م�سوؤواًل في بيئته االجتماعية، يمار�س دوره  اأ- 

االجتماع���ي من موقعه، روي عن ر�سول اهلل P: »كّلكم راٍع، وكّلكم م�شوؤول عن 

 ودع���ا اأهل البيت R اإل���ى ا�ستخدام االأ�سالي���ب الموؤّدية اإلى االألفة 
(((

رعّيت���ه« 

والمحّب���ة، ونبذ االأ�ساليب الموؤّدية اإلى التقاطع والتباغ�س؛ روي عن اأبي عبد اهلل 

Q قال: »اإذا �شّلم اأحدكم فليجهر ب�شالمه ل يقول: �شّلمت فلم يرّدوا علّي، 

ولعّل���ه يك���ون ق���د �شّلم ول���م ُي�شمعهم؛ ف���اإذا رّد اأحده���م فليجهر ب���رّده ول يقول 

الم�شل���م: �شّلم���ت فلم ي���رّدوا علّي، ثمهَّ قال: كان علي ب���ن الح�شينL يقول: 

ل تغ�شبوا، ول ُتغ�شبوا، اأف�شوا ال�شالم، واأطيبوا الكالم، و�شّلوا بالليل والنا�ص 

ني���ام تدخلوا الجنة ب�شالم، ثمهَّ تال عليهم قول الل عز وجل: {ۇ ۇ 

.
ۆ}.. «)))

ب-  الم���داراة والرفق: قالP: »مداراة النا�ص ن�ش���ف الإيمان، والرفق بهم ن�شف 

.
(((

العي�ص« 

ج-  اإدخ���ال ال�س���رور على الموؤمنين: ق���الP: »اإّن اأحّب الأعمال اإل���ى الل عزهَّ وجلهَّ 

.
اإدخال ال�شرور على الموؤمنين «)))

د-  �س���دق الحدي���ث واأداء االأمان���ة: ق���ال ر�س���ول اهلل P: »اأقربك���م مّني غ���داً في 

الموق���ف اأ�شدقكم للحديث، واأّداكم لالأمانة، واأوفاكم بالعهد، واأح�شنكم خلقاً، 

 
واأقربكم من النا�ص«)))

)1)  �سحيح البخاري، ج9، كتاب االأحكام، حديث 2.

)2)  محمد تقي المجل�سي، �سرح من ال يح�سره الفقيه، �س129.

)3)  الكافي، ج 2، 117.

)4)  الكافي، 2، 189.

)5)  تحف العقول: 32.
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ه�-  النهي عن اإ�ساعة الفاح�سة: قال اهلل تعالى: {ۆئ ۈئ  ۈئ ېئ ېئ ېئ 

.
(((

ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئمئ ىئ يئ  جب  حب  خب}
و-  النه���ي ع���ن الغيبة والنميمة: في الحديث: »اإياكم والغيبة؛ ف���اإّن الغيبة اأ�شّد من 

الزنا، اإّن الرجل قد يزني ويتوب، ويتوب الل عليه، واإّن �شاحب الغيبة ل ُيغفر 

 .
له حتى يغفر له �شاحبه«)))

واأخب���ر النبيP اأّن النّمام ُيعّذب في قبره. واأخبر اأّن النمام ال يدخل الجنة يوم 

.
القيامة، فقد روي عن النبيP: »ل يدخل الجنة نّمام«)))

ز- ع���دم الخ�سوع  لل�سيط���ان: يوّد ال�سيطان اإيقاع الع���داء والت�ساحن بين الم�سلمين، 

. وروي 
(((

ق���ال اهلل تعال���ى: {ٺ ٿ  ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ}

عن االإم���ام ال�سادقQ: »ل ي���زاُل اإبلي�ص فرحاً م���ا اهتجر الُم�شلم���اِن، فاإذا 

.
بور«))) التقيا ا�شطّكت ُركبتاُه وَتخّلعت اأو�شاله، ونادى يا ويله ما لقي من الثُّ

ح- اإ�س���الح ذات البي���ن: ق���ال اهلل تعال���ى: {ۈ ٴۇ ۋ     ۋ ۅ ۅۉ 

، وقد اأولت االأحاديث مو�سوع االإ�سالح بين النا�س اأو 
(((

ۉ ې ې ې}
اإ�سالح ذات البين اأهّمية فائقة، اإلى حّد اأّن االإ�سالم لم ُيجز التهاجر بين م�سلم 

واآخر اأكثر من ثالثة اأيام، كما ورد في بع�س الروايات.

روي ع���ن االإمام ال�س���ادقQ: »�شدق���ٌة ُيحّبه���ا الل: اإ�شالح بي���ن النا�ص اإذا 

. 
تفا�شدوا، وتقاُرٌب بينهم اإذا تباعدوا«)7)

واأّكدت االأخبار في العديد من الموارد على تنمية االإح�سا�س بالم�سوؤولية االإ�سالمية 

)1)  النور،19.

)2)  الحر العاملي، و�سائل ال�سيعة،ج12، �س284، باب تحريم اغتياب الموؤمن.

)3)  و�سائل ال�سيعة، ج9، �س139، باب تحريم الطعن في الموؤمن.

)4)  المائدة،91.

)5)  الكافي، ج2، �س346، باب قطيعة الرحم.

)6)  الحجرات، 10.

)7)  الكافي، ج2، �س209، باب االإ�سالح بين النا�س.
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الم�ستركة، واالهتمام باأم���ر الم�سلمين، والموا�ساة بينهم، واّتحادهم مقابل االأعداء، 

مث���ل: »م���ن اأ�شب���ح ولم يهت���م باأم���ور الم�شلمي���ن فلي����ص بم�شل���م، الم�شلم م���ن �شلم 

الم�شلمون من يده ول�شانه،  وهم يد واحدة على من �شواهم«. واأمثالها من الروايات 

الم�سهورة التي تخلق هذه الم�ساعر االإن�سانية.

5 - ثقافة المداراة، ال التملّق والمداهنة: 

P َفَقاَل:  ِبيِّ روي عن االإمام ال�سادق Q اأّنه قال َجاَء جبرائيل Q اإَِلى النَّ

  .
الَم، َوَيُقوُل َلَك: َداِر َخْلِقي«))) َك ُيْقِرئَك ال�شهَّ ُد، َربُّ »َيا ُمَحمهَّ

�أ- �لتمّلق و�لمد�هنة و�لمد�ر�ة:

التمّل���ق؛ ه���و اأن ُتداهن وتتوّدد الى �ساحب نفوذ معّين، اإّم���ا اّتقاًء ل�سّره اأو لتدعيم 

مكانت���ك لديه اأو اكت�ساب �سالحيات ومزاي���ا ال ت�ستحّقها، وغالبًا على ح�ساب اآخرين 

ِبي 
َ
اأكث���ر ا�ستحقاق���ًا، والتمّلق لي�س من اأخالق الموؤمنين، كما ورد عن  االإمام َعِليِّ ْبِن اأ

. والمداهنة؛ اأن 
ِمِنيَن التهََّملُُّق َواْلَح�َش���ُد...«))) ْخ���اَلِق اْلُموؤْ َطاِل���ٍب Q: »َلْي�َص ِمْن اأَ

يتنازَل المرُء عن �سيٍء من دينِه ليحافظ بذلك على دنياُه اأو عر�سه.

بينما مداراة النا�س؛ هي ح�سن �سحبتهم، وعدم مجابهتهم بما يكرهون، وحيث اإّن 

عقول النا�س مختلفة ومتفاوتة فمداراة النا�س اأن تتعامل معهم على قدر عقولهم اأي�سًا. 

وهي من اأخالق الموؤمنين، وهي خف�س الجناح للنا�س، وترك االإغالظ لهم في القول.

وه���ي  اأي�سًا درء ال�سر المف�سد بالقول اللّين وترك الغلظة، واالإعرا�س عن ال�سّرير 

اإذا خيف �سّره، اأو ح�سل منه �سرر اأكبر مّما هو متلّب�س به. وكذلك ال�سكوت عن بع�س 

ا  المخالف���ات بق�سد الت�سّدي لها في وقت اأن�سب، على اأن ال يكون هذا ال�سكوت م�سرًّ

بدين ال�سخ�س. والمداراة اأمر م�سروع؛ الأّن فيه دفًعا لل�سّر ومحافظة على الدين.

)1)  الكافي، ج 2، باب المداراة، ح 2.

)2)  م�ستدرك الو�سائل، ج12، باب تحريم الح�سد ووجوب اجتنابه.



77اووا ت وأ مهت عل اف  اونعةنا وفنتتكا

وق���د ورد عن  ر�سول اهللP: »مداراة النا����ص ن�شف الإيمان، والرفق بهم ن�شف 

. وهي من اأحم���د الخالل كما ورد عن اأمير الموؤمنين Q حيث قال: 
العي����ص...«)))

 .
»المداراة اأحمد الخالل«)))

ب - �أهمّية �لـمـد�ر�ة في حي�ة �لن��س: 

اأودع اهلل تعال���ى ف���ي بن���ي االإن�س���ان تماي���زًا وتباينًا في الم���زاج والطب���اع والفهم 

واالإدراك، وبذلك �سّهل على المتمّيز منهم �سلوك �سبيل المداراة ولين الكلمة لت�سهيل 

�سب���ل المعاملة والعي�س المتبادل. ولّما كانت العالقات االجتماعية بين النا�س يطبعها 

�سلوب التعاون والتاآزر، فاإّن ممار�سة »المداراة« اأمر طبيعي يفر�سه ال�سلوك االأخالقي 
ُ
اأ

الذي يمار�سه االإن�سان مع اأخيه االإن�سان. والمداراة -لغة- من دراأ يدراأ، اأي دفع، فكّل 

ما يدفعه االإن�سان عنه فقد دراأه.

ِب���ي َعْبِد اهلل Q َقاَل: َقاَل َر�ُسوُل اهللP: »ث���الث من لم يكّن فيه 
َ
روي َع���ْن اأ

لم يتّم له عمل: ورع يحجزه عن معا�شي الل، وُخُلق ُيداري به النا�ص، وحلم يرّد به 

. وعن َر�ُسوُل اهللP قال: »اأََمَرِني َربِّي ِبُمَداَراِة النهَّا�ِص، َكَما اأََمَرِني 
جهل الجاهل«)))

.
ِباأََداِء اْلَفَراِئ�ِص«)))

من خالل الروايات ال�سريفة تت�سح لنا اأهمّية »المداراة«، ففي الحديث االأول اعتبر 

الر�س���ول االأكرمP المداراة من الخل���ق الذي يحتاجه الموؤمن ف���ي تعامله مع اأفراد 

مجتمع���ه، وهذا في غاية االأهمية؛ اإذ وجود عالق���ة حميمة بين النا�س ي�ساهم في بناء 

مجتم���ع خال م���ن الع�سبيات والم�ساكل واالعتداء على االآخ���ر، ويوؤّمن فر�سة ال�سعادة 

لبني���ه. وف���ي الحديث الثاني قرن بين م���داراة النا�س واأداء الفرائ����س، وهذا في غاية 

)1)  الكافي، ج2، باب المداراة، ح 5. 

)2)  غرر الحكم، 1313.

)3)  الكافي، ج 2، باب المداراة، ح 1.

)4)  الكافي، ج 2، باب المداراة، ح 4.
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االأهمّية، فعبادة اهلل تعالى واأداء الفرائ�س له يالزمها مداراة النا�س؛ اإذ ال قيمة لعبادة 

وامتثال للفرائ�س دون االهتمام بالخلق والنا�س ومراعاة حقوقهم. عن اأمير الموؤمنين 

 .
Q قال: »داِر النا�ص ت�شتمتع باإخائهم، والقهم بالب�شر ُتِمت اأ�شغانهم«)))

ونظ���رًا لتاأثيرها المبا�سر على �سل���وك االإن�سان وتفا�سيل حيات���ه اليومية الخا�سة 

والعام���ة، وحاجت���ه اإليها في مختلف المواق���ع اعتبرت المداراة ثم���رة العقل وعنوانه 

وراأ����س الحكمة كم���ا جاء في مجموعة من الروايات. ع���ن اأمير الموؤمنين Qقال: 

، و»عنوان العقل مداراة النا����ص«)))، »وراأ�ص الحكمة 
»ثم���رة العق���ل مداراة النا����ص«)))

 .
مداراة النا�ص«)))

ج- كيفية �لمـد�ر�ة:

تتمظهر المداراة في �سلوك النا�س وتعامالتهم اليومية في القول والفعل والتقرير، 

ويمكن جمع اأغلب هذه الم�ساديق في العناوين االآتية:

تكليم النا�س على قدر عقولهم؛ عن ر�سول اهللP قال: »اإّنا معا�شر الأنبياء  -

.
اأُمرنا اأن ُنكّلم النا�ص على قدر عقولهم«)))

عدم تحميل النا�س تكاليف واأعمااًل فوق طاقتهم، على قاعدة {ۇ ۇ ۆ  -

.
(((

ۆ ۈ ۈٴۇ}

التدّرج معهم في هدايتهم للحق؛ قال اهلل تعالى: {ہ ہ    ھ ھ ھ ھ    -

.
(7(

ے     ے}

)1)  غرر الحكم، 5129.

)2)   غرر الحكم، 4629. 

)3)  غرر الحكم،6321.

)4)  غرر الحكم، 5252.

)5)  الكافي، ج 1، ح 15. 

)6)  البقرة، 286.

)7)  طه، 44.
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ا�ستخدام  - اإلى  حاجة  بال  الجميع،  ِقَبل  من  مفهوم  بكالم  المكّلف  يتحّدث  اأن 

 :Qالموؤمنين اأمير  عن  الوا�سحة؛  غير  والم�سطلحات  الغام�سة،  العبارات 

.
»اأح�شن الكالم ما زانه ُح�شُن النظام، وفهمه الخا�ص والعام«)))

اأمير  - قال  الملل؛  اإلى  الموؤّدي  التطويل  وعدم  الكالم  اخت�سار  المداراة  ومن 

.
الموؤمنين  Q: »الكالم كالدواء، قليله ينفع وكثيره قاتل«)))

اأمير  - ب�سخ�سك؛ فعن  الت�سكيك  الحقائق في حال  ا ك�سف  اأي�سً المداراة  من 

حيفاً،  بك  الرعية  ظّنت  »واإن  االأ�ستر:  لمالك  و�سيته  في   Qالموؤمنين

ريا�شة  تلك  فاإّن  باإ�شحارك،  ظنونهم  عنك  واعدل  بعذرك،  لهم  فاأ�شحر 

منك لنف�شك، ورفق منك برعيتك، واإعذار تبلغ فيه حاجتك من تقويمهم 

.
على الحق«)))

اأح�سن، كما في قوله تعالى {ے ے  - بالتي هي  اإال  عدم المجادلة 

.
(((

ۓ ۓڭ}
عدم المحا�سبة على كّل كبيرة و�سغيرة؛ فاإّن محا�سبة النا�س على كّل �سغيرة  -

وكبيرة، نتيجُته المتوّقعة اأن ال يبقى اأحٌد لديك ال تحا�سبه.

اإغما�س العين عن بع�س العيوب واالأخطاء. -

اأو برفق، ودون انفعال وت�سّنج،  - التكّلم مع ال�سخ�س الذي تختلف معه بموّدة 

�سمان لك في اأن تجتذبه اإليك، وتك�سبه اإلى �سّفك.

)1)   غرر الحكم، 3304.

)2)  غرر الحكم، 2182 .

)3)  نهج البالغة، من عهد اأمير الموؤمنين لمالك االأ�ستر.

)4)  النحل، 125.
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الخاتمة:

ال ب���ّد م���ن االإ�سارة اأخيرًا اإل���ى اأّن الم�سلمين ال يعانون م�سكل���ة اأو خلاًل في االأ�س�س 

النظرية للوحدة، بل اإّن اأهّم ما تحتاجه وحدة الم�سلمين هو التوافق على منهج علمي 

جاٍد وج���ريء وم�سترك لقراءة المبادئ واالأ�سول التي وق���ع االختالف عليها؛ تمهيدًا 

لن�س���وء ن���وع من التع���اون المنهجي والمعرفي ال���ذي اإن توافق الم�سلم���ون على قبوله، 

وتحكيم���ه، لتمّكن���وا من حّل ن�س���ف الم�سكلة، ويبق���ى الق�سم االآخر منه���ا على عاتق 

العلم���اء والقادة المدعّوين الإغالق كياناتهم المذهبية ال�سّيقة لح�ساب كيان االإ�سالم 

الكبي���ر، واّتخاذ القرارات الجريئة باإعالن الموافقة على مبداأ الوحدة، وتحويلها اإلى 

عنوان للتالقي والدفاع عن الم�سلمين، وحماية االإ�سالم ومقّد�ساته.
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تصدير الموضوع: 

دِّ الأَم�اَنَة 
ورد ع���ن ر�س���ول اهللP اأّنه قال لالإمام عليQ: »ي����ا اأب�ا الَح�َش���ِن، اأَ

.
، حّتى ِفي الَخيِط َوالمِخيِط«))) لِلِبرِّ والف�اِجِر ِفي م�ا َقلهَّ َوَجلهَّ

مقدمة:

االأمان���ة من اأهّم الف�سائ���ل االأخالقية والقي���م االإ�سالمية واالإن�ساني���ة، والتي وردت 

كثيرًا في الق���راآن الكريم واالأحاديث ال�سريفة، وقد اأوالها علماء االأخالق اأهمّية كبيرة 

عل���ى م�ستوى بن���اء الذات وال�سخ�سية. وعلى العك�س من ذل���ك )الخيانة( التي تعّد من 

الذن���وب الكبي���رة والرذائل االأخالقية في واق���ع االإن�سان و�سلوك���ه االجتماعي. واالأمانة 

ه���ي في الحقيقة راأ�س مال المجتمع االإن�ساني، وال�سبب في �سّد اأوا�سر المجتمع وتقوية 

الرواب���ط بين النا�س في نظامهم االجتماعي وحياتهم الدنيوية؛ ولهذا �سّدد اأهل البيت

Q عليه���ا كثيرًا، ولالإمام زين العابدينQ في هذا المجال تعبير عجيب، حيث 

���اً، َلو اأَنهَّ  ���داPً ِبالَحقِّ َنِبيهَّ يق���ول ل�سيعت���ه: »َعلَيُكم ِب���اأَداِء الأَم�اَنِة، َف���و الهَّذي َبَعَث ُمَحمهَّ

.
يِف الهَِّذي َقَتلَه ِبِه لأّديُتُه اإَِليِه«))) ق�اِتَل اأَِبي الُح�َشيِن ابِن َعلَّيQ ائَتَمنِني َعلَى ال�شهَّ

واالأمان���ة من ال�سفات التي ترب���ط االإن�سان من جهة مع اهلل تعالى، وكذلك تربطه 

)1)   بحار االأنوار، ج74، �س273.

)2)  الحر العاملي، و�سائل ال�سيعة، ج19، �س76، باب تحريم الخيانة، ح13.
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مع غيره من اأفراد الب�سر، ومن جهة ثالثة تر�سم عالقته مع نف�سه اأي�سًا ومع الطبيعة 

والبيئ���ة . بل اإّن جميع النعم المادية والمواهب المعنوية االإلهية على االإن�سان في بدنه 

ونف�سه هي في الحقيقة اأمانات بيد االإن�سان. في حين اأّن الخيانة بمثابة النار المحرقة 

التي تحرق جميع العالقات االجتماعية، وتوؤّدي اإلى الفو�سى والفقر وال�سقاء، وبالتالي 

تخريب االأطر االإن�سانية والح�سارية في المجتمعات الب�سرية.

1 - األمانة أصل في جميع األديان:

دِق  َوَجلهَّ َلم َيبَعث َنِبّي����اً اإّل ِب�شِ  َعزهَّ
َ
روي ع���ن االإمام ال�سادقQ اأّنه ق���ال: »اإّن الل

���ح اأّن جميع االأديان  . ه���ذا التعبير يو�سّ
داِء الأَم�اَن����ِة اإِل����َى الِب����رِّ َوالف�اِج����ِر«))) الِحِدي����ِث َواأَ

ال�سماوي���ة ق���د جعلت ال�سدق واالأمانة جزءًا مهّمًا من تعليماته���ا الدينية واالإن�سانية ومن 

االأ�س���ول الثابتة ف���ي االأديان االإلهية. وق���د ورد ذكر االأمانة في الق���راآن بالن�سبة اإلى �ستة 

}، وع���ن النبي ن���وحQ في �سورة  جئ  ی  ی  ی  م���ن االأنبياء الكب���ار بعب���ارة: { 

 Qال�سعراء، 125(، والنبي �سالح( في �س���ورة Q والنبي هود ،)ال�سع���راء، 107(

في �سورة )ال�سعراء، 143(، والنبي لوطQ في �سورة )ال�سعراء، 162(، والنبي �سعيب 

Q في �سورة )ال�سعراء، 178(، والنبي مو�سى Q في �سورة )الدخان، 18(. وهذا 

ي���دّل داللة وا�سحة على اأهمّية ه���ذه الف�سيلة االأخالقية اإلى جان���ب مهّمة اإبالغ الر�سالة 

االإلهية، وبدون ذلك ال يمكن لهوؤالء االأنبياء اأن يك�سبوا ثقة النا�س ليعتمدوا على اأقوالهم. 

األمانة من أوصاف المؤمن األساسية:  - 2

 ، تبّين هذه االآية اأو�ساف 
(((

ق���ال تعال���ى: {ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ}

الموؤمني���ن الحقيقيي���ن، وتب�ّسره���م بالف���الح والنج���اة في االآخ���رة، وُتح���ّدد اأو�ساف 

االإن�س���ان الجميلة والف�سائل االأخالقية، ومنها االأمانة والوفاء بالعهد. والملفت للنظر 

اأّن )االأمانات( الواردة في هذه االآية ذكرت ب�سورة الجمع، وهي اإ�سارة اإلى اأّن االأمانة 

)1)  اأ �سول الكافي، ج2، �س104.

)2)    الموؤمنون،8 - والمعا رج، 32.



85ات عتنأ رسلم اونعةنا ور عو أعماهب

له���ا اأن���واع واأ�سكال مختلفة. والكثير من المف�ّسرين ذك���روا اأّن مفهوم االأمانة في هذه 

االآي���ة ال يقت�سر على االأمان���ة، المالية بل ي�سمل االأمانات المعنوي���ة، كالقراآن الكريم 

والدي���ن االإلهي والعب���ادات والوظائف ال�سرعية، وكذلك النع���م االإلهية المختلفة على 

االإن�سان في حركة الحياة المادية والمعنوية.

وم���ن هنا يّت�سح اأّن الموؤمن الواقع���ي واالإن�سان الذي يتمّتع بالّلياقة الكاملة هو الذي 

يتح���ّرك في �سلوكه من موقع مراعاة االأمانة ب�سورها المختلفة، ويهتم بالحفاظ عليها 

م���ن موقع الم�سوؤولي���ة واأداء الوظيفة. اأّما عطف الوفاء بالعهد على حفظ االأمانة فيبّين 

ه���ذه الحقيقة، وهي اأّن هذين المفهومين يعودان اإلى جذر واحد وي�ستركان في االأ�سل، 

الأّن نق����س العهد يعتب���ر نوعًا من الخيانة ف���ي العهد والميثاق، ورعاي���ة االأمانة نوع من 

الوفاء بالعهد والميثاق اأي�سًا. وتعبير )راعون( ماأخوذ من مادة )رعاية( وهي من مادة 

)رع���ى( التي يراد بها رعي االأغنام ومراقبتها في عملية �سوقها اإلى حيث الماء والكالأ 

ف���ي ال�سحراء، وهذا اإّنما ي���دّل على اأّن المق�سود من هذه العبارة في االآية الكريمة هو 

اأكث���ر من اأداء االأمانة في مفهومها الظاه���ري، اأي النظر والمحافظة والمراقبة لل�سيء 

م���ن جميع الجوان���ب. وبديهي اأّن االأمانة تارة تكون ذات بع���د فردي وت�سّلم بيد �سخ�س 

معي���ن )كاالأمانات المالية الت���ي يودعها االإن�سان لدى االآخري���ن(، وتارة اأخرى لها بعد 

جماعي، مثل حفظ القراآن الكريم من التحريف والدفاع عن االإ�سالم والمحافظة على 

كيان ال���دول االإ�سالمية، فهي كّلها اأمانات و�سعت بي���د الم�سلمين، وعليهم اأن يتحّركوا 

ب�سورة جماعية ويتكاتفوا فيما بينهم من اأجل حفظ و�سيانة هذه االأمانات االإلهية.

3 - األمانة في القرآن الكريم: 

ورد الحّث على وجوب تاأدية االأمانة ب�سكل �سريح ووا�سح في اآيتين:

الأول���ى: قال تعالى: { ۆ  ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 

.
(((

ې ې ې ېى ى  ائ ائ ەئ ەئوئ وئ  ۇئ   ۇئ      ۆئ ۆئ}

)1)  الن�ساء، 58.
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تبّي���ن هذه االآية  اأمرين اإلهيين: االأول يتحّدث ع���ن اأداء االأمانة، والثاني يتحّدث 

ع���ن الحكم بالعدل . ومع اأّن م�ساأل���ة الحكومة العادلة اأو التحكيم ال�سحيح وال�سليم 

بي���ن النا����س له مكانة �سامي���ة في نظر الق���راآن الكريم، ولكن في الوق���ت نف�سه ورد 

االأمر باأداء االأمانة قبله، وهذا يبّين االأهمّية العظيمة لالأمانة، واأّن لها مفهوًما عاًما 

ي�ستوعب في م�سمونه التحكيم بين النا�س من موقع العدل، واأّنه اأحد م�ساديق اأداء 

االأمانة؛ الأّن االأمان���ة بمفهومها العام ت�سمل جميع المقامات والمنا�سب االجتماعية 

الت���ي تعتب���ر اأمان���ات اإلهي���ة، وكذلك اأمان���ات ب�سرية من قب���ل النا�س بي���د اأ�سحاب 

المنا�سب هذه.

والتاأكيدات الواردة في ذيل االآية ال�سريفة تقّرر من جهة اأّن االأمر باالأمانة والعدالة 

م���ا هي اإاّل موعظة اإلهية ح�سن���ة للنا�س، ومن جهة اأخرى تحّذر الجميع باأّن اهلل تعالى 

يراق���ب اأعمالك���م و�سلوكياتكم، وهذا يعطي اأهمّية م�ساعف���ة على هذين المفهومين، 

وهم���ا رعاي���ة االأمانة والعدال���ة. ولالأمانة موارد وف���روع هي: االأمان���ة االإلهية، واأمانة 

النا�س، واأمان���ة النف�س. ومن جملتها اأداء الواجبات وترك المحرمات فهي من موارد 

االأمان���ات االإلهي���ة. وتق�ّسم اإل���ى تق�سيمات عديدة، منه���ا اأمانة الل�س���ان، اأمانة العين 

واالأذن )اأي اإّن االإن�سان يجب اأن ال يتحّرك بالمع�سية، والعين ال تنظر بنظر الخيانة، 

واالأذن ال ت�سم���ع الكالم المحّرم(. اأّما االأمانات الب�سري���ة فهي من قبيل الودائع التي 

ي�سعه���ا بع����س النا�س لدى بع�سه���م االآخر وكذلك ترك التطفيف ف���ي الميزان وترك 

الغيب���ة ورعاي���ة العدال���ة من جهة الح���ّكام واالأمراء وع���دم تحريك الع���وام من موقع 

.
(((

ب للباطل واأمثال ذلك ... التع�سّ

الثاني���ة: قوله تعال���ى: {ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 

. تتعّر����س ه���ذه االآي���ة لالأمانات والودائ���ع المالية لدى النا����س، وتتحّدث في 
(((

ٹ}

)1)   تف�سير فخر الرازي، ج10، �س139 ذيل االآية المبحوثة.

)2)  البقرة، 283.
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�سياقه���ا عن لزوم تنظيم الوثائق والم�ستندات الحاج���ة لهذه الودائع واالأمانات. وفي 

ه���ذه ال�سورة على االأمين حفظ االأمان���ة ورّدها اإلى �ساحبها بالموقع المنا�سب، وعليه 

اأن يخ���اف اهلل فيم���ا لو حّدثته نف�س���ه بالخيانة. واإّن تعبير االأمانة ف���ي االآية  يمكن اأن 

يكون اإ�سارة اإلى القرو�س المالية التي يقر�سها الم�سلم الأخيه الم�سلم، من دون كتابة 

وثيق���ة اأو تاأمين وديعة ورهن، وذلك ب�سبب الثقة المتبادلة بين االأفراد، اأو اأّنها اإ�سارة 

اإل���ى االأموال التي تو�سع لدى ال�سخ�س بعنوان الره���ن، اأو كليهما. وعلى كّل حال فاّن 

االآية فيها داللة وا�سحة على لزوم احترام االأمانة واأدائها في اأّية حالة.

اإّن االأمانة خلق محمود ومطلوب في اأّي مكان ومورد، ولكن بالن�سبة اإلى بيت المال 

وروؤو����س االأموال المادية المتعّلق���ة بالمجتمع ال ب�سخ�س معّين فق���د ورد التاأكيد على 

االأمانة فيها ب�سكل خا�س في الن�سو�س الدينية، والحكمة في ذلك وا�سحة، الأّنه اأواًل: 

اإّن بع����س النا����س يت�س���ّور اأّن مثل هذه االأم���وال، بما اأّنها ال تقع ف���ي دائرة الممتلكات 

ل�سخ�س معّين بل هي ملك عموم النا�س، فاإّنهم اأحرار في ت�سرفاتهم وتعاملهم بها.

واإذا تف�ّس���ت الخيان���ة بالن�سبة اإلى االأموال العامة وبي���ت المال، فاإّن نظم المجتمع 

�س���وف يتال�سى وينهار، فال يرى مثل هذا المجتمع الب�س���ري وجه ال�سعادة اأبدًا. ومن 

ة )الحديدة المحماة(، حيث ورد  اأج���ل درك اأهمّية هذا المو�سوع يكف���ي مطالعة ق�سّ

اأّن عقيل)ر����س( جاء اإلى اأخي���ه االإمام علي بن اأبي طالبQ وطلب منه اأن يزيده 

ت���ه و�سهمه من بيت الم���ال، على اأ�سا����س العالقة االأخوي���ة بينه وبين  قلي���اًل م���ن ح�سّ

االإم���ام عليQ، فم���ا كان من االإمام عل���يQ اإاّل اأن اأحمى ل���ه حديدة وقّربها 

من���ه، ف�سرخ عقيل من حرارتها، فقال له االإمامQ: »ي�ا َعِقيُل، اأََتِئنُّ ِمْن َحِديَدة 

ِبِه، اأََتِئنُّ ِمْن الأَذى  ِني اإِلى ن�ار �َشَجَره�ا َجب�اُره�ا ِلَغ�شَ اأَحم�اه���ا اإِن�ش�اُنه����ا ِللَعِبِه، َوَتِجرُّ

.
َول اأَِئنُّ ِمْن َلظى!«)))

)1)  نهج البالغة، الخطبة 224.
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وقال اأمير الموؤمنينQ عندما ا�ستلم الخالفة، بالن�سبة اإلى عطايا عثمان من 

بيت المال اإلى اأقربائه وذويه، حيث عزم االإمام عليQ على رّدها جميعًا اإلى بيت 

َج ِبِه النِّ�ش�اُء وُمِلَك ِبِه الإِم�اُء َلَرَددُتُه، َفاإنهَّ ِفي الَعدِل  المال: »َوالِل، َلو َوَجدته َقْد ُتُزوِّ

.
�َشَعًة، َوَمْن �َش�اَق َعلَيِه الَعدُل َفالَجوُر عليه اأَ�شَيُق«)))

4 - األمانة والخيانة في السنة الشريفة:
 ،Rواالأئّمة المع�سومين Pاأّما ما ورد من االأحاديث ال�سريفة عن النبي االأكرم

فاإّن���ه يحكي عن االأهمّية البالغة لهذه الم�ساألة، حيث وردت االأمانة تارة بعنوان اأّنها من 

االأ�سول والمبادئ االأ�سا�سية الم�ستركة بين جميع االأديان ال�سماوية، وتارة اأخرى بعنوان 

اأّنها عالمة لالإيم���ان، وثالثة بعنوان اأّنها �سبب نيل الرزق والثروة والثقة واالعتماد لدى 

النا����س و�سالمة الدين والدنيا والغنى وعدم الفقر واأمثال ذلك؛ ففي حديث  عن النبي 

.
االأكرمP اأّنه قال: »ل اإِيم�اَن ِلَمْن ل اأَم�اَنَة َلُه«)))

الِتِهم  وورد ع���ن ر�سول اهللP تعبي���ر �سديد، حيث قال: »ل َتنُظروا اإلى َكْثَرِة �شَ

دِق  لى �شِ وِمِه���م، َوَكْث���َرِة الَح���جِّ َوالمعُروِف، َوَطنَطَنِتِه���م ِبالهَّليِل، َوَلِكْن انُظ���ُروا اإِ َو�شَ

.
الَحِديِث َواأَداِء الأَم�اَنِة«)))

والهدف من هذا التعبير لي�س بهدف االإ�سارة اأّن هوؤالء ال يهتّمون ب�سالتهم و�سومهم 

اأو ي�ستخّف���ون بحّجهم واإنفاقهم، بل الهدف هو القول اإّن هذه االأمور لي�ست هي العالمة 

الوحيدة الإيمان الفرد، بل هناك ركنان اأ�سا�سان لدين ال�سخ�س، اأي ال�سدق واالأمانة.

5 - آثار األمانة الدنيوية واألخروية:

لق���د بّينت الروايات االآثار والنتائج الدنيوي���ة واالأخروية المهّمة لالأمانة والخيانة؛ 

زَق، َوالِخياَن���ُة َتُجرُّ  فق���د ورد ع���ن االإمام عل���يQ اأّنه ق���ال: »الأمان���ة َتُج���رُّ ال���رِّ

)1)   نهج البالغة، الخطبة15.

)2)  بحار االأنوار، ج66، �س 121.

)3)  بحار االأنوار، ج72، �س114، ح5.
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. وورد �سبي���ه له���ذا الحديث- مع اختالف ي�سير- ع���ن لقمان الحكيم حيث 
الَفق���َر«)))

.
ني�ا َواآِخَرُتَك، َوُكْن اأَِميناً َتُكن َغِنّياً«))) دِّ الأَم�اَنَة َت�شلُم َلَك الدُّ

، اأَ قال: »ي�ا ُبَنيهَّ

وا  دُّ
���وا َوَته����اُدوا َواأَ وع���ن ر�س���ول اهللP اأّنه ق���ال: »ل َت���َزاُل اُّمِتي ِبَخير م����ا َتح�ابُّ

ك�اَة، فاإذا َلم  الَة َواآت���وا الزهَّ ي���َف َواأَق�اُموا ال�شهَّ ُروا ال�شهَّ الأَم�اَن���َة َواجَتنُب���وا الَح���راَم َوَوقهَّ

.
ِنيَن«))) َيَفَعُلوا َذِلَك، ابتلوا ِبالَقحِط َوال�شِّ

 Pواإذا اأردن���ا اأن نتعّمق في خطر الخيانة و�سوؤمها، فلن�ستمع اإلى الر�سول االأكرم

ف���ي حديث���ه عن بع�س عنا�سر ال�سر وعوام���ل االنحراف، حيث يقول: »اأَرَب���ٌع ل َتدُخل 

رَق���ُة َو�ُشرُب الَخمِر  َبيت���اً ِواُح���َدة ِمنُهنهَّ اإّل َخ���َرَب َوَلم َيعُمْر ِبالَبَرَك���ِة: الِخياَنة وال�شهَّ

. وم���ن المعلوم اأّن المجتمع الذي يعي�س اأحد ه���ذه العنا�سر االأربعة اأو كّلها 
ن����ا«))) والزِّ

فاإّن���ه يكون م�سداقًا له���ذا الحكم النبوي، و�سوف يخلو من البرك���ة، وبالتالي ُي�سيبه 

الدمار واالندثار.

6 - تالزم األمانة والصدق:

االأمان���ة تدعو االإن�سان اإل���ى �سدق الحديث، كما اأّن �س���دق الحديث يدعو االإن�سان 

اإلى االأمانة في الجهة المقابلة؛ الأّن �سدق الحديث نوع من االأمانة في القول، واالأمانة 

ن���وع من ال�سدق في العمل، وعلى هذا االأ�سا�س ف���اإّن هاتين ال�سفتين ترتبطان بجذر 

م�ست���رك، وتعّبران عن وجهين لعملة واحدة، ولذلك ورد في االأحاديث االإ�سالمية عن 

، وفي حديث اآخر عن 
دِق«))) اأمي���ر الموؤمنينQ اأّنه قال: »الأم�اَنُة ُتوؤدِّي اإِل���ى ال�شُّ

.
دُق«))) م�اَنُة َكُثَر ال�شّ هذا االإمامQ اأي�سًا اأّنه قال: »اإذا َقوَيْت الأَ

)1)  بحار االأنوار، ج78، �س60.

)2)  بحار االأنوار، ج72، �س117.

)3)  ال�سدوق، عيون اأخبار الر�سا، ج2، �س32.

)4)   بحار االأنوار، ج76، �س125.

)5)  الوا�سطي، عيون الحكم والمواعظ، �س49.

)6)  الوا�سطي، عيون الحكم والمواعظ، �س 134.
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7 - طرق الوقاية والعالج:

اإّن تعمي���ق روح االأمان���ة في اأفراد المجتم���ع والوقاية من الخيان���ة ال يت�سّنى اإاّل في 

ظ���ّل التقوى واالإيمان وااللتزام الديني واالأخالقي؛ الأّن اأحد جذور الخيانة هو ال�سرك 

وعدم االعتقاد الكام���ل بقدرة اهلل تعالى ورازقيته. ولهذا فاالأ�سخا�س الذين يعي�سون 

�سع���ف االإيمان، ويت�س���ّورون اأّنهم �س���وف يعي�سون الفق���ر في حالة تحّليه���م باالأمانة 

وال�س���دق، واأّنهم �سوف ال يح�سل���ون على ما يحتاجونه اإاّل بوا�سط���ة الخيانة، يكّبلون 

اأنف�سه���م بط���وق الخيانة، ولكن عندم���ا يتحّركون من موقع تقوية دعائ���م االإيمان في 

قلوبهم وتعميق حالة التوّكل واالعتماد على اهلل تعالى والثقة بوعده، فاإّن ذلك يت�سّبب 

في ت�سحيح م�سارهم في عملية الو�سول وتح�سيل مواهب الحياة.

وم���ن جه���ة ثانية، ف���اإّن من االأ�سب���اب والعوام���ل المهّمة ف���ي الوقاية م���ن التوّرط 

بالخيانة هو التفّكر والتاأمل في عواقبها الوخيمة في الدنيا واالآخرة، وما يترتب عليها 

م���ن ف�سيحة وحرمان وزوال الثقة وماء الوجه اأمام الخلق والخالق، وبالتالي االبتالء 

بالفق���ر المزمن الذي �سعى اإلى الف���رار منه بارتكاب الخيانة. ورد في ن�سيحة لقمان 

ني����ا َواآِخَرُتَك، َوُك���ْن اأَِميناً َتُكن  دِّ الأَم�اَن���َة َت�شلُم َل���َك الدُّ
البن���ه حي���ث يقول: »ي�ا ُبَن���يهَّ اأَ

.
َغِنّياً«)))

)1)  الحر العاملي، و�سائل ال�سيعة، ج12، �س156، باب ا�ستحباب ح�سن الخلق مع النا�س، حديث33.
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تصدير الموضوع:

روي ع���ن اأبي عبد اهلل Q: »والل، ل يك���ون الموؤمن موؤمناً حتى يكون لأخيه 

.
مثل الج�شد، اإذا �شرب عليه عرق واحد تداعت له �شائر عروقه«)))

مقدمة: 

التكافل االجتماع���ي جزء من عقيدة الم�سلم والتزامه الديني، وهو نظام اأخالقي 

يق���وم على الح���ّب واالإيثار ويقظ���ة ال�سمير ومراقب���ة اهلل عزَّ وج���ّل، وال يقت�سر على 

حف���ظ حقوق االإن�سان المادية، بل ي�سمل اأي�سًا المعنوية؛ وغايته التوفيق بين م�سلحة 

المجتمع وم�سلحة الفرد. 

وقد ُعني القراآن بالتكاف���ل ليكون نظامًا لتربية روح الفرد، و�سميره، و�سخ�سيته، 

و�سلوك���ه االجتماع���ي، وليك���ون نظامًا لتكوي���ن االأ�س���رة وتنظيمها وتكافله���ا، ونظامًا 

للعالق���ات االجتماعية. ومن هنا فاإّن مدلوالت الب���ّر، واالإح�سان، وال�سدقة، تت�ساءل 

اأمام هذا المدلول ال�سامل للتكافل.

قال اهلل تعالى: {ۈئ ېئ ېئېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی 

)1)   النوري، م�ستدرك الو�سائل، ج9، باب وجوب اأداء حق الموؤمن.
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 .
(((

جئ حئ  مئ ىئيئ جب حب خب مب ىب يب جت حت}
وق���ال اهلل عزَّ وج���ّل: {ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ  ۀ ہ ہ    ہ ڇھ   ڑھ  ھ 

.
(((

ے      ے}
1 - فلسفة التكافل االجتماعي في اإلسالم:

اإّن االإيمان لي�س ق�سية فل�سفية مجّردة، اأو مجّرد عالقة بين الفرد ورّبه بعيدًا عن 

توجي���ه اأن�سطته، وممار�سته، وعالقاته اليومية؛ فف���ي االإيمان يتّم ربط الفكر بالفعل، 

والني���ة بالحرك���ة وال�سلوك القوي���م. وقد نفى الر�س���ولP كمال االإيم���ان عن الذي 

يبي���ت �سبع���ان وجاره جائع، وهو يعلم: »ما اآمن بي من بات �شبعان وجاره جائع، وهو 

.
يعلم«)))

وق���د عّد القراآن االإم�ساك وعدم االإنف���اق �سبياًل للتهلكة، بقوله �سبحانه وتعالى: 

. 
(((

{ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ  ۀ ہ ہ    ہ ڇھ   ڑھ  ھ ے      ے}

كما عّد الكن�ز وحجب المال عن وظيفته االجتماعية، مدعاًة للعذاب االأليم. ولي�س 

ل �سبل  ا على االإن�سان ال���ذي يعطِّ ���ب الم�سوؤولية التق�سيري���ة اأي�سً ه���ذا فح�سب، بل رتَّ

الك�س���ب وفر�س العم���ل مهما اّدعى ال�س���الح. وجعل دخول النار ف���ي حب�س هّرة عن 

طعامها، بل ودخول الجنة في اإعانة الحيوان ل�سدِّ حاجته.

ولق���د ُعني القراآن بالتكافل ليكون نظامًا لتربية روح الفرد، و�سميره، و�سخ�سيته، 

و�سلوك���ه االجتماع���ي، وليك���ون نظامًا لتكوي���ن االأ�س���رة وتنظيمها وتكافله���ا، ونظامًا 

للعالق���ات االجتماعي���ة، بما في ذلك العالقة التي تربط الف���رد بالدولة، وفي النهاية 

نظامًا للمعامالت المالية والعالقات االقت�سادية التي ت�سود المجتمع االإ�سالمي. ومن 

)1)   البقرة، 215.

)2)   البقرة، 195. ويراجع �سورة البقرة:53، و261، 262، 267.

)3)   الكليني، الكافي، ج2، �س 668.

)4)   البقرة، 195.
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هنا، ف���اإّن مدلوالت البر، واالإح�سان، وال�سدقة، تت�س���اءل اأمام هذا المدلول ال�سامل 

للتكافل.

ولق���د و�س���ع الق���راآن اأ�س�سًا نف�سي���ًة واأخ���رى مادية، الإقام���ة التكاف���ل االقت�سادي 

واالجتماع���ي بي���ن اأف���راد المجتم���ع االإ�سالمي. ولع���لَّ من اأه���مِّ االأ�س����س النف�سية هو 

اإقامة العالقات المادية والمعنوي���ة على اأ�سا�س االأخّوة، لقوله تعالى: {ۈ ٴۇ 

. ورب���ط االإيمان با�ست�سعار حقوق االأخ، كم���ا رتَّب على رابطة االأخّوة الحب؛ 
(((

ۋ}
ف���ال يوؤم���ن االإن�سان الم�سل���م، وال ينجو باإيمانه، م���ا لم يحّب الأخيه م���ا يحّب لنف�سه، 

ويِع����س معه كالبنيان، ي�سّد بع�سه بع�سًا. وجع���ل العدل وحفظ الحقوق من قيم الدين 

االأ�سا�سي���ة، بل ُندب اإلى ع���دم االقت�سار على العدل وهو اإحق���اق الحق، اأو اإعطاء كلِّ 

اإن�س���ان حّق���ه من دون ظل���م، واإّنما االرتقاء اإل���ى االإح�سان، وهو التن���ازل له عن بع�س 

الحق���وق. وم���ن االأ�س�س النف�سي���ة اأي�سًا االإيثار، وه���و عك�س االأثرة واالأناني���ة. واالإيثار 

تف�سيل االآخر على النف�س، من اأجل اإ�ساعة جّو العفو والرحمة، وهي الغاية التي جاءت 

من اأجلها ال�سريعة.

2 - المسؤولية تكليف عام:

�س�سًا عامة في عالقة الفرد بالمجتمع، وو�سع لكلِّ طرف حقوقه 
ُ
لقد و�سع القراآن اأ

وواجبات���ه للنهو�س من اأج���ل اإتمام مكارم االأخالق، واإ�ساعة ال���وّد والحّب والوئام في 

رب���وع المجتمع االإن�ساني. وفيم���ا يلي ن�ستعر�س جملة من حق���وق المجتمع على الفرد 

واالأ�سرة، الخلية االجتماعية االأولى، واأهم تلك الحقوق هو التعاون على البّر والتقوى، 

.
(((

قال تعالى: {ەئ وئ وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ   ېئ}

واأمر القراآن الكريم باالإح�سان اإلى اأفراد المجتمع : {ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 

ڱ ڱڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ 

)1)   الحجرات، 10.

)2)   المائدة، 2.
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.
(((

ہ ہ ہ ھ   ھ ھ ھ ے ے}
 :Pوق���د جعل االإ�س���الم كّل م�سلم م�سوؤواًل في بيئته االجتماعي���ة، قال ر�سول اهلل

، ودعاP اإلى االهتمام باأمور الم�سلمين، 
» كّلك���م راٍع، وكّلك���م م�شوؤول عن رعّيت���ه«)))

وم�ساركتهم في اآمالهم واآالمهم، فقال: »من اأ�شبح ل يهتم باأُمور الم�شلمين، فلي�ص 

 .
بم�شلم«)))

ودعا االإمام ال�سادقQ اإل���ى االلت�ساق واالندكاك بجماعة الم�سلمين، فقال: 

 .
»من فارق جماعة الم�شلمين قيد �شبر، فقد خلع ِرْبَقة الإ�شالم من عنقه«)))

3 - أنواع التكافل االجتماعي:

�أ- �لتك�فل �لأدبي:

وه���و �سع���ور كّل ف���رد نحو اإخوان���ه في الدي���ن بم�ساعر الح���ّب والعط���ف وال�سفقة 

وح�سن المعاملة، ويتع���اون معهم في �سّراء الحياة و�سّرائها، ويفرح لفرحهم، وياأ�سى 

لم�سابه���م، ويتمّنى لهم الخير، ويكره اأن ين���زل ال�سّر بهم، وقد دّل على ذلك المعنى 

 .
قول ر�سول اهللP: »ل يوؤمن اأحدكم حتى يحّب لأخيه ما يحّب لنف�شه«)))

ب- �لتك�فل �لعلمي:

بّي���ن النب���يP  ث���واب ُمعلِّم النا����س، فقالP: »اإّن���ه لي�شتغف���ر للعاِل���م َمْن في 

.
ال�شموات ومن في الأر�ص، حتى الحيتان في البحر«)))

وه���ذا نوع من التكافل العلمي، الذي يعني اأن يعّل���م العالم الجاهل، وعلى الجاهل 

)1)   الن�ساء، 36.

)2)   بحار االأنوار، ج72، �س38.

)3)   الكافي، 2، 163.

)4)   الكافي: 1، 405.

)5)   ال�سهيد الثاني، منية المريد، �س19.

)6)   م�سند اأحمد، ج5، �س196.
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اأن يتعّلم من العالم.

ف���اإذا كان من حّق اأّي مجتمع اأن ي�سّمي نف�سه مجتمًعا مثّقًفا، فمجتمع االإ�سالم هو 

اأول م���ن يطل���ق عليه هذا الو�سف؛ وذل���ك لتكافل اأفراده جميعًا للقي���ام بواجب العلم 

واإزالة اآثار الجهل.

ج-  �لتك�فل �لعب�دي:

في االإ�سالم �سعائر وعب���ادات يجب اأن يقوم بها المجتمع ويحافظ عليها، ك�سالة 

الجن���ازة، فاإّن الم�سلم اإذا مات وجب على المجتمع تكفينه وال�سالة عليه ودفنه، فاإْن 

ل���م يقم بذل���ك اأحد اأثم المجتمع، وهو م���ا ي�سمى فر�س الكفاية ف���ي العبادات، ومثل 

ذل���ك اإقامة الجمع���ة، واإقامة �سالة الجماعة ف���ي االأوقات الخم�س���ة، وغير ذلك من 

العبادات التي تقام جماعًة. 

د- �لتك�فل �لمعي�سي: 

ُيق�س���د به اإلزام المجتمع بكفالة ورعاية اأح���وال الفقراء والمر�سى والمحتاجين، 

واالهتم���ام بمعي�ستهم من طعام وك�س���اء وم�سكن وحاجات اجتماعية، ال ي�ستغني عنها 

اأّي اإن�سان في حياته.

و�سم���ي هذا النوع من التكافل بالمعي�سي الأّنه يتعّلق بكفالة المجتمع لمعي�سة هوؤالء 

معي�س���ة كريم���ة، تلي���ق بكرامة االإن�س���ان. وذكر الفقه���اء العديد من الفئ���ات التي لها 

االأولوية في التكافل المعي�سي.
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4 - الفئات التي تستحّق التكافل: 

�أ- �ليتيم:

اهت���م االإ�سالم باليتيم اهتمامًا بالغًا، من ناحي���ة تربيته، ومعاملته والحر�س على 

اأموال���ه و�سمان معي�سته، حتى ين�ساأ ع�سوًا بارزًا في المجتمع، ويقوم بم�سوؤولياته على 

اأح�سن وجه. فمن اهتمام القراآن الكريم ب�ساأن اليتيم، عدم قهره، والحّط من كرامته، 

والغ�ّس من �ساأنه، قال تعالى: {ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 

.
(((

ڤ ڦ}
كما اأمر اهلل �سبحانه وتعالى بالمحافظة على اأموال اليتيم، وعدم االقتراب منها اإال 

بالتي هي اأح�سن، قال تعالى: {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀڀ 

ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ ٿ       ٹٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 
.

(((
ڤ ڤ ڦڦ ڦ ڦ ڄڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ}

كم���ا نهى ع���ن اأكل اأم���وال اليتيم ظلم���ًا، قال تعال���ى: {ڌ ڌ ڎ ڎ 

. 
(((

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ کک ک ک}

َب في كفالته، واالهتمام برعايته،  وم���ن اهتمام الر�سولP ب�ساأن اليتي���م، اأّنه رغَّ

وب�ّسر االأو�سياء اأّنهم �سيكونون معه بالجنة.

، واأ�س���ار باإ�سبعيه؛ يعني 
ق���ال Q: »اأن���ا وكاف���ل اليتي���م كهاتين ف���ي الجن���ة«)))

ال�سبابة والو�سطى. 

ورعاية اليتيم وكفالت���ه واجبة في االأ�سل على ذوي االأرحام واالأقرباء، ويجب على 

الم�سلمي���ن اأن يتعاون���وا فيما بينهم الإقام���ة ُدور لرعاية االأيتام، لت�س���رف الموؤ�س�سات 

)1)   الماعون، 2-1.

)2)   االأنعام، 152.

)3)   الن�ساء، 10.

)4)   م�ستدرك الو�سائل، ج 474، 2، باب ا�ستحباب م�سح راأ�س اليتيم.
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االإ�سالمية على تربيتهم واالإنفاق عليهم، ويكون ذلك اأبعد لهم عن االنحراف والت�سّرد 

وال�سياع.

وت�ساه���م كفال���ة اليتيم في بناء مجتمٍع �سليم خاٍل من الحق���د والكراهية، وت�سوُدُه 

روح المحّبة والوّد.

ب- �أ�سح�ب �لإع�ق�ت:

 قد يتعّر����س االإن�سان لعاهة من العاهات، ورّبما لظ���روف تتعّلق بالحمل والوالدة، 

يولد بعاهة م�ستديمة كفقد الب�سر اأو ال�سمع.

فيج���ب اأن تتظافر جهود المجتم���ع في تحقيق التكافل والعي�س االأف�سل لمثل هوؤالء 

المحتاجي���ن، حتى ي�سعروا بالرحمة والتعاون والعطف، واأّنهم محّل العناية واالهتمام 

الكامل في نظر النا�س والمجتمع على ال�سواء.

ج- رع�ية �لمنكوبين و�لمكروبين:

حّث���ت ال�سريع���ة االإ�سالمي���ة عل���ى اإغاث���ة المنك���وب، والتفريج ع���ن المكروب، 

والن�سو�س القراآنية في ذلك كثيرة، واالأحاديث النبوية عديدة.

قال اهلل تعال���ى: {ې ى           ى ائ  ائ ەئ   ەئوئ وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ 

 . 
(((

ۈئ ۈئ       ېئ}
وق���ال ر�سول اهللP: »من نّف�ص عن م�شلم كربًة من ُكَرب الدنيا، نّف�ص الل عنه 

 ،
كرب���ة م���ن كرب ي���وم القيامة، ومن كان ف���ي حاجة اأخيه كان الل ف���ي حاجته...«)))

وال �س���ك اأن  المجتمع الم�سلم حين يتربى على هذه المعاني، فاإّن اأفراده ينطلقون في 

م�سمار التعاون الكامل، والتكافل ال�سامل، واالإيثار الكريم، وياأخذون بيد من اإ�سابته 

م�سيبة في ماله ونف�سه.

)1)   البقرة، 280 .

)2)   �سرح اأ�سول الكافي، المازندراني، ج2، �س194.
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5 - التكافل مسؤولية المجتمع:

ال يمك���ن لدول���ة اأن تقوم بواجبها نح���و تحقيق التكافل االجتماع���ي، اإال اإذا �ساهم 

معه���ا اأبناء المجتم���ع في بناء العدل االجتماعي والبذل واالإنف���اق في �سبيل اهلل. وقد 

ق�ّسمت ال�سريعة م�سوؤولية المجتمع في تحقيق التكافل اإلى ق�سمين:

الق�سم االأول: ُيطالب به االأفراد على �سبيل الوجوب واالإلزام.

الق�سم الثاني: ُيطالب به االأفراد على �سبيل التطّوع واال�ستحباب.

اأوًل: ما كان على �شبيل الوجوب والإلزام، وي�شمل اأهّم الأمور الآتية:

فري�شتا الخم�ص والزكاة: وقد ثبتت فر�سيتهما ووجوبهما في الكتاب وال�سّنة، وال  اأ- 

يختلف اثنان اأّن مبداأ الخم�س والزكاة حين طّبق في الع�سور االإ�سالمية ال�سابقة، 

نجح في تحقيق واإقامة التكافل االجتماعي، ومحاربة الفقر، وعّود الموؤمنين على 

البذل والعطاء، واالإنفاق في �سبيل اهلل.

الن���ذور والكف���ارات: من و�سائل التكافل ما ينذره الم�سلم من مال ونحوه، والوفاء  ب- 

بالنذر واجب بن�ّس الكتاب وعند جميع فقهاء الم�سلمين.

وم���ن و�سائل التكافل اأي�سًا الكفارات، وهي م���ا يوجبه اهلل على الم�سلم من اإطعام 

م�ساكي���ن اأو الت�س���ّدق على الفقراء، اإذا عمل مخالفًة �سرعية ف���ي ال�سوم اأو الحج اأو 

يمين... تكفيرًا لخطئه، وعقوبًة على مخالفته.

�شدقة  الفطر: وهي واجبة على كّل م�سلم، وعلى كّل من تلزمه نفقته، من زوجة  ج- 

واأوالد وخ���ادم واأبوي���ن، وجعلت للفقراء والم�ساكين واالأيت���ام والم�ساريع الخيرية 

ونحوها...

ثانياً: ما كان على �شبيل التطّوع وال�شتحباب، وي�شمل اأمور كثيرة، منها:

الوق���ف الخي���ري: وهو من ال�سدقات الم�ستحّب���ة، والتي ي�ستمّر خيرها، ويتجّدد  اأ- 
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ثوابه���ا اإلى ما بعد الممات، وهو ي�سمل جميع جهات الخير، من م�ساجد ومدار�س 

ودور لالأيتام والعجزة وم�ست�سفيات ومعاهد وغيرها، واالأ�سل في ذلك قول ر�سول 

اهللP: »اإذا م���ات الإن�شان، انقط���ع عمله اإل من ثالث: �شدقة جارية، اأو علم 

.
ينتفع به، اأو ولد �شالح يدعو له«)))

الو�شية: وهو اأن يو�سي الم�سلم قبل موته بجزء من ماله لجهات البّر والخير.  ب- 

العاري���ة: وهو االنتفاع بحوائج الغير مجانًا، كاأن ي�ستعير الرجل من جاره متاعًا،  ج- 

ث���ّم ي���رّده له بعد االنتفاع ب���ه دون مقابل، وهي من اأعمال الخي���ر واالإن�سانية؛ الأّن 

النا�س ال غنى لهم عن اال�ستعانة ببع�سهم، والتعاون فيما بينهم.

الهدي���ة اأو الهب���ة: م���ن و�سائ���ل التكافل االجتماع���ي، والتي ح���ّث االإ�سالم عليها  د- 

الهدي���ة اأو الهب���ة، وهي من العوام���ل التي تقّوي روابط المحّبة وال���ودِّ واالألفة بين 

فئات المجتمع، كما ورد في العديد من الروايات.

)1)  المازندراني، �سرح اأ�سول الكافي،  ج6، �س137.
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(0





تصدير الموضوع:

روي ع���ن ر�سول اهللP اأّنه قال: »مثل الموؤمنين ف���ي تواّدهم وتراحمهم كمثل 

.
(((

الج�شد، اإذا ا�شتكى ع�شو منه، تداعى �شائره بالحمى وال�شهر« 

مقدمة:

االإ�س���الم لي�س منه���ج اعتقاد واإيمان و�سعور في القل���ب فح�سب، بل هو منهج حياة 

اإن�ساني���ة واقعية، يتحّول فيها االعتقاد واالإيمان اإلى ممار�سة �سلوكية في جميع جوانب 

الحياة لتق���وم العالقات على التراحم والتكافل والتنا�س���ح، فتكون االأمانة وال�سماحة 

والموّدة واالإح�سان والعدل هي القاعدة االأ�سا�س التي تنبثق منها العالقات االجتماعية، 

وه���ذا م���ا يلزم االأفراد بالكثير م���ن الواجبات تجاه بع�سهم كاأف���راد، وتجاه المجتمع 

ككيان اجتماعي يحت�سن جميع اأفراده.

المسؤولية تكليف عام:    - 1

جع���ل االإ�سالم كل م�سلم م�سوؤواًل ف���ي بيئته االجتماعية، يمار����س دوره االجتماعي 

م���ن موقعه،  ودعا النب���يP اإلى االهتمام باأمور الم�سلمي���ن وم�ساركتهم في اآمالهم 

)1)  الفي�س الكا�ساني، المحجة البي�ساء، ج3، �س357.
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، ودعا االإمام 
واآالمهم، فقال: »من اأ�شبح ل يهتّم باأُمور الم�شلمين، فلي�ص بم�شلم«)))

ال�س���ادقQ اإل���ى االلت�س���اق واالن���دكاك بجماعة الم�سلمي���ن، فقال: »م���ن فارق 

.
جماعة الم�شلمين قيد �شبر، فقد خلع ِرْبقة الإ�شالم من عنقه«)))

وهكذا حّث اأهل البيت R على ا�ستخدام االأ�ساليب الموؤّدية اإلى االألفة والمحّبة 

وطي���ب الكالم، ونبذ االأ�ساليب الموؤّدي���ة اإلى المقاطعة والتباغ�س. وقد و�سع االإ�سالم 

منهاج���ًا متكاماًل في العالقات قائمًا عل���ى اأ�سا�س مراعاة حقوق اأفراد المجتمع فردًا 

ف���ردًا وجماعة جماع���ة،  قال تعال���ى: {چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ 

ژ  ڈ  ڎڈ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ 
. فالتقّي���د بهذا االأمر االإلهي يع�س���م االإن�سان من التق�سير في حقوق 

(((
ژ}

المجتم���ع، ويدفعه للعمل الدوؤوب لتحقيق حقوق االآخرين واأداء م�سوؤوليته على اأح�سن 

وجه اأراده اهلل تعالى منه. 

2 - حقوق المجتمع في القرآن الكريم:

�س�سًا عامة في عالقة الفرد بالمجتمع، وو�سع لكلِّ طرف 
ُ
 لقد و�سع القراآن الكريم اأ

حقوقه وواجباته للنهو�س م���ن اأجل اإتمام مكارم االأخالق، واإ�ساعة الحّب والوئام في 

رب���وع المجتمع االإن�ساني، وفيما ياأتي ن�ستعر�س جملة م���ن حقوق المجتمع على الفرد 

�سرة، واأهّم تلك الحقوق:
ُ
واالأ

التعاون على البّر والتقوى، ال االإثم والعدوان: قال تعالى: {ەئ وئ وئ  -

.
(((

ۇئۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ   ېئ}
االإح�سان: اأمر القراآن الكريم باالإح�سان اإلى اأفراد المجتمع: {ڳ ڳ  -

)1)  الكليني، الكافي، 2، �س163.

)2)  الكافي، ج1، �س405.

)3)   النحل، 90.

)4)  المائدة، 2.
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ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ 
ھ  ھ  ھ    ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ 

.
(((

ھ ے ے}
الن�سرة: اأقّر القراآن الحكيم واأكّد على حّق الن�سرة: {ڳ ڱ ڱ  -

.
(((

ڱ ڱ ں}
- .

(((
الوحدة: واأمر باالعت�سام بحبل اهلل: {ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ}

االإ�سالح: واأمر بال�سعي لالإ�سالح: {ۈ ٴۇ ۋ     ۋ ۅ ۅۉ  -

 .
(((

ۉ ې ې ې}
-   .

(((
العفو: واأمر بالعفو والم�سامحة: {ڄ ڃ  ڃ ڃ ڃ چ چ}

- .
(((

الوفاء بالعقود:  واأمر بالوفاء بالعقود:{ژ ژ ڑ ڑ ک}

-  .
(7(

اأداء االأمانة: واأمر باأداء االأمانة: {ۆ  ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ}

التكافل والتوا�سي: واأمر باأداء حّق الفقراء والم�ساكين وابن ال�سبيل وعدم تبديد  -

الثروة بالتبذير واالإ�سراف: {وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ 

 
(9(

. واأمر بالتوا�سي بالحّق {ڀ ٺ ٺ ٺ}
(8(

ېئ ېئ}
حفظ الحرمات: وحّرم الدخول اإلى بيوت االآخرين دون اإذن منهم: {وئ ۇئ  -

 .
((0(

ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ}
)1)  الن�ساء، 36.

)2)  االأنفال، 72.

)3)  اآل عمران، 103

)4)  الحجرات، 10.

)5)  االأعراف، 199.

)6)  المائدة، 1.

)7)  االإ�سراء، 26.

)8)  الن�ساء، 58. 

)9)  الع�سر، 3.

)10)  النور، 27.
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عن  - الكريم  القراآن  فنهى  االجتماعية:   االأوا�سر  يف�سد  ما  كل  عن  النهي 

االعتداء على االآخرين، بالظلم والقتل وغ�سب االأموال والممتلكات واالعتداء 

 
(((

على االأعرا�س: {ڱ ڱڱ ں ں ڻ ڻ ڻ}

- .
(((

ونهى عن بخ�س النا�س حقوقهم: {ڑ ک ک ک}

االجتماعية: {ى ى ائ ائ  ەئ  - االأوا�سر  قطع  اإلى  يوؤّدي  ما  وحّرم 

ەئ  وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ  ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی   یی ی 
.

(((
جئ حئ مئ ىئ يئجب حب خب مب ىب يب}

 وحّرم الظن االآثم والتج�ّس�س على النا�س واغتيابهم: {ٱ ٻ ٻ ٻ  -

.
(((

ٻ     پ پ پ               پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ}
وحّرم اإ�ساعة الفاح�سة في المجتمع االإ�سالمي: {ۆئ ۈئ  ۈئ ېئ ېئ  -

.
(((

ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی}
ر القراآن في هذه الالئحة الطويلة، ما ي�سمن توفير الح�سانة للمجتمع  وهكذا يوفِّ

الب�سري، وهو ي�سع النظام الدقيق وال�سامل، من اأحكام وقيم اأخالقية، ليكون االأمان 

والتاآلف والتعاي�س والتكافل معالم اأ�سيلة في الحياة االجتماعية.

مبادئ الحقوق  في المجتمع اإلسالمي:  - 3

اإّن حق���وق االإن�سان في االإ�سالم منحة اإلهية منحه���ا اهلل لخلقه، فهي لي�ست منحة 

م���ن مخلوق لمخلوق مثله، يمّن بها عليه وي�سلبه���ا منه متى �ساء، بل هي حقوق قّررها 

اهلل لالإن�س���ان. وم���ن خ�سائ�س وممّي���زات الحقوق ف���ي االإ�سالم اأّنها حق���وق �ساملة 

لكّل اأن���واع الحقوق ال�سيا�سية، واالقت�سادية، واالجتماعي���ة، والثقافية... كما اإّن هذه 

)1)  المائدة، 87.

)2)  هود، 85.

)3)  الحجرات، 11. 

)4)  الحجرات، 12. 

)5)  النور، 19.
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الحق���وق عامة لكل االأفراد دونما تمييز بينهم في تلك الحقوق ب�سبب اللون اأو الجن�س 

اأو اللغة. ومن خ�سائ�س هذه الحقوق اأي�سًا اأّنها كاملة وغير قابلة لالإلغاء؛ الأّنها جزء 

من الواجبات االجتماعية وفق تعاليم ال�سريعة االإ�سالمية.

ويمكن اإيجاز هذه المبادئ بالآتي: 

اأوًل: الحّرية:  لقد ولد االإن�سان حًرا وهكذا اأراده اهلل �سبحانه وتعالى، قال تعالى: 

.
(((

{ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ}

واأ�سار االإمام علي Q اإلى هذه الروح االإرادية التي فطر االإن�سان عليها في اأ�سل 

خلقته بقوله: »ثّم فيها نفخ من روحه، فمثلت اإن�شاناً ذا اأذهان يجيلها وِفَكٍر يت�شرف 

.
بها وجوارح يخترمها واأدوات يقلبها ومعرفٍة ُيفّرق بها بين الحق والباطل«)))

ثاني���اً: الم�ش���اواة: الم�ساواة في الروؤية االإ�سالمية ه���ي تماثل كامل اأمام القانون، 

وتكاف���وؤ كامل اإزاء الفر�س، وتوازن بين الذين تفاوتت حظوظهم من الفر�س المتاحة 

{ڃ   ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ   تعال���ى:  ق���ال  للجمي���ع، 

.
(((

، وقال تعالى: {ک ک      ک گ}
(((

ڍ ڍ ڌ ڌ}
وورد ع���ن ر�سول اهللP قوله: »كّلك���م لآدم، واآدم من ت���راب، اإّن اأكرمكم عند الل 

.
اأتقاكم، ولي�ص لعربي على اأعجمي ف�شل اإل بالتقوى... «)))

وروي ع���ن االإمام علي بن اأب���ي طالبQ قوله: »الذليل عندي عزيز حتى اآخذ 

.
(((

الحّق له، والقوّي عندي �شعيف حتى اآخذ الحّق منه« 

اأّما الم�ساواة اأم���ام القانون فقد ورد ب�ساأنها عن ر�سول اهللP: »النا�ص �شوا�شية 

)1)  االإن�سان،3.

)2)   نهج البالغة، الخطبة 1.

)3)  الحجرات، 13.

)4) االإ�سراء، 70.

)5)  بحار االأنوار، ج73،�س350.

)6)   نهج البالغة، الخطبة، 37.

http://www.annabaa.org/nba63/mnhiqoq.htm#14
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كاأ�شن���ان الم�ش���ط«، وقول االإمام عليQ: »والل لق���د راأيت عقياًل وقد اأملق حتى 

ا�شتماحن���ي من بركم �شاعاً، وراأيت �شبيانه �شعث ال�شعور غبر الألوان من فقرهم، 

دت وجوههم بالعظلم، وعاودني موؤّكداً، وكّرر علّي القول مرّدداً، فاأ�شغيت  كاأّنما �ُشوِّ

 .
اإليه �شمعي، فظّن اأّني اأبيعه ديني... «)))

ثالثا: الأخوة: اأما االأخوة فلم تكن غائبة عن االإ�سالم، بل كانت اأّول خطوة قام بها 

حامل لوائه الر�سولP حين و�سل المدينة واأقام الدولة  في يثرب، كما �سدع القراآن 

الكريم باالأخوة قائ���اًل: {ۈ ٴۇ ۋ...}، واأّكد عليها اأمير الموؤمنين االإمام 

عل���يQ في عهده لمالك االأ�ستر حين واّله م�سر، حيث قال: »النا�ص �شنفان؛ اإما 

.
اأخ لك في الدين، اأو نظير لك في الخلق«)))

4 -  الواجبات والحقوق المتبادلة:

�ساأل االإمام ال�س���ادق Q اأحُد اأ�سحابه المعّلى بن خني�س عن حقوق االإخوان، 

فق���ال اأبو عبد اهلل: »له �شب���ع حقوق واجبات، ما منهّن ح���ق اإل وهو عليه واجب، اإن 

�شّيع منها �شيئاً خرج من ولية الل وطاعته، ولم يكن لل فيه ن�شيب.

قلت جعلت فداك، وما هي؟

قال: يا معّلى، اإّني عليك �سفيق ، اأخاف اأن ت�سّيع وال تحفظ، وتعلم وال تعمل.

قلت: ال قّوة اإال باهلل.

وحينئ���ذ ذكر االإمام الحقوق ال�سبعة بعد اأن قال عن االأول منها: »اأي�شر حّق منها، 

اأن ُتح���ّب ل���ه كم���ا ُتحّب لنف�شك، وتك���ره له ما تكره لنف�ش���ك«. والحقوق ال�سبعة التي 

اأو�سحها االإمام Q هي:

اأن ُتحّب الأخيك الم�سلم ما ُتحّب لنف�سك، وتكره له ما تكره لنف�سك. -

)1)  نهج البالغة، الخطبة، 224.

)2)  نهج البالغة، من عهده لمالك االأ�ستر، ج3، �س84.
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اأن تجتنب �سخطه، وتتبع مر�ساته، وتطيع اأمره. -

ُتعينه بنف�سك، ومالك، ول�سانك، ويدك، ورجلك. -

اأن تكون عينه، ودليله، ومراآته. -

اأن ال ت�سبع ويجوع، وال تروى ويظماأ، وال تلب�س ويعرى. -

فتغ�سل  - خادمك،  تبعث  اأن  فواجب  خادم،  الأخيك  ولي�س  خادم  لك  يكون  اأن 

ثيابه، وت�سنع طعامه، وُتمّهد فرا�سه.

اأن تبّر ق�سمه، وُتجيب دعوته، وتعود مري�سه، وت�سهد جنازته، واإذا علمت له  -

حاجة ُتبادره اإلى ق�سائها، وال ُتلجئه اأن ي�ساألكها، ولكن تبادره مبادرة.

ث���م ختم Q كالمه بقوله: »فاإذا فعلت ذلك، و�شل���ت وليتك بوليته ووليته 

.
بوليتك«)))

5 - اآلثار اإليجابية لمراعاة حقوق المجتمع:
تحّدثت الروايات الكثيرة عن ثواب من راعى حقوق اأفراد المجتمع، منها: 

الفوز بالجنة: روي عن ر�سول اهللP: »من رّد عن عر�ص اأخيه الم�شلم، وجبت  اأ- 

.
له الجنة البتة«)))

روي عن االإمام علي بن الح�سينQ: »من اأطعم موؤمناً من جوع اأطعمه الل 

م���ن ثم���ار الجنة، ومن �شقى موؤمن���اً من ظماأ �شقاه الل م���ن الرحيق المختوم، 

.
ومن ك�شا موؤمناً ك�شاه الل من الثياب الخ�شر«)))

النجاة من العذاب: وروي عن االإمام محمد الباقرQ: »من كّف عن اأعرا�ص  ب- 

النا����ص ك���ّف الل عنه عذاب يوم القيامة، ومن كّف غ�شب���ه عن النا�ص اأقاله الل 

)1)   الكافي،ج2 �س169، باب حق الموؤمن على اأخيه.

)2)  و�سائل ال�سيعة،ج12، �س292، باب وجوب رد غيبة الموؤمن.

)3)  ثواب االأعمال، 164.
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.
نف�شه يوم القيامة«)))

انت�ش���ار الرحم���ة والتراح���م بين النا�ص: الرحمة لغة: م���ن َرِحَم رحمة ومرحمة،  ج- 

اأي رّق ل���ه و�سفق عليه وغفر له، وتراحم القوم، اأي رحم بع�سهم بع�سًا، والرحمة 

تعني رّقة القلب، والعطف يقت�سي المغفرة واالإح�سان.

الرحمة« عن���د الب�سر انفعال خا�س يعر�س على القلب عند م�ساهدة النق�س اأو  و

الحاج���ة، فيندفع االإن�س���ان اإلى رفعه. فعندما ُي�ساهد االإن�س���ان يتيمًا يرتجف من 

الب���رد اأو فقيرًا اأ�سناه الج���وع، اأو مظلومًا يتلّوى تحت �سي���اط الظالمين، تعر�س 

عليه حالة الرّقة، فيندفع لتغيير هذا الواقع.

اأّما الرحمة االإلهية فهي نوع العطاء واالإفا�سة الدائمين اللذين يفي�سهما اهلل على 

العب���اد والمخلوقات، فاهلل �سبحانه لي�س مح���اّلً للحوادث -كما هو حال الب�سر-؛ 

وله���ذا عندم���ا ُتطلق هذه الكلمة على اهلل تعالى ُيراد به���ا العطاء واالإفا�سة لرفع 

الحاجة اأو النق�س ونحوه.

 :Q وعن االإمام ال�سادق ،
روي عن اأمير الموؤمنين: »رحيم ل يو�شف بالرّقة«)))

»اإّن الرحم����ة وم����ا يح����دث لنا، منها �شفق����ة ومنها جود، واإّن رحم����ة الل ثوابه لخلقه، 

وللرحم����ة م����ن العب����اد �شيئ����ان، اأحدهما يحدث في القل����ب: الراأفة والّرق����ة لما يرى 

بالمرح����وم م����ن ال�شّر والحاجة و�ش����روب البالء، والآخر ما يح����دث مّنا بعد الراأفة 

واللط����ف عل����ى المرح����وم والمعرفة مّنا بما نزل ب����ه. وقد يقول القائ����ل: )انظر اإلى 

رحم����ة ف����الن(، واإّنما يريد الفعل ال����ذي حدث عن الرّقة التي ف����ي قلب فالن، واإّنما 

ي�ش����اف اإل����ى الل عّز وجّل من فعل ما حدث عّنا من هذه الأ�شياء، واأما المعنى الذي 

.
في القلب فهو منفي عن الل كما و�شف عن نف�شه، فهو رحيم ل رحمة رّقة«)))

)1)  و�سائل ال�سيعة،ج12، �س292، باب تحريم الطعن على الموؤمن.

)2) الحويزي،  تف�سير نور الثقلين، ج 1، �س 24.

)3)  بحار االأنوار، ج 3، �س 196.
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تصدير الموضوع:

ج���اء في و�سي���ة النبي P لعليQ: »يا علي ح���ق الولد على وال���ده اأن يح�شن 

ا�شم���ه واأدب���ه وي�شعه مو�شعاً �شالحاً وحق الوالد على ولده اأن ل ي�شّميه با�شمه ، ول 

يم�ش���ي بي���ن يديه ، ول يجل����ص اأمامه ، ول يدخل معه في الحمام ... يا علي لعن اللهَّ 

والدي���ن حم���ال ولدهما عل���ى عقوقهما، يا علي يلزم الوالدين م���ن عقوق ولدهما ما 

(((
يلزم الولد لهما من عقوقهما، يا علي رحم اللهَّ والدين حمال ولدهما على بّرهما«.

مقدمة:

اإّن الحاج���ة اإل���ى الغي���ر والتاأّثر به تب���داأ مع االإن�سان من���ذ اأن يكون جنين���ًا اإلى اأن 

يم���وت. فاالإن�س���ان يكت�سب الوج���ود بتاأثير من والديه، ث���ّم يتاأّث���ر باأخالقهما واأخالق 

اأخوته واأقربائه وجيرانه واأ�سدقائه، ثّم يدخل في خ�سم المجتمع؛ فيتاأّثر بالمدر�سة، 

والمعّلم، و�سائر اأع�ساء المجتمع؛ بح�سب درجة ارتباطه بهم.

 فجمي���ع االأعمال وال�سلوكّيات التي ت�سدر مّنا ف���ي مراحل ال�سغر وال�سبا، وحتى 

مرحل���ة ال�سب���اب والكبر اأي�سًا برغ���م ما لنا من ا�ستقالل في الفك���ر واالإرادة والعمل؛ 

تتاأّثر ال محالة بالمجتمع والحياة االجتماعّية. واالإن�سان بهدف تلبية حاجته االأ�سا�سّية 

)1) و�سائل ال�سيعة، ج21، �س289.
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وال�سروري���ة م�سطّر اإل���ى الحياة �سمن المجتمع، كم���ا واأّن كثيرًا م���ن اأبعاد االإن�سان 

الوجودية لن تزدهر اإال في ظّل هذه الحياة االجتماعّية. 

1 - أهّميّة التربية االجتماعيّة لألبناء:

الأّن االإن�س���ان ي�سع���ى ف���ي الحياة ل�سم���ان ال�سعادة لنف�س���ه، ويح���اول ب�سّتى ال�سبل 

اإ�سب���اع رغبات���ه، وهذا ما ال ين�سجم م���ع اأ�سلوب الحياة االجتماعّي���ة، والأّن من النا�س 

م���ن ال يرت���دي ثوب الف�سيلة وال يتحّل���ى باالأخالق والملكات االإن�سانّي���ة، ومن ال يتقّيد 

بال�سواب���ط والقواني���ن؛  ل���ذا، فاإّن���ه من ال�سعوب���ة بم���كان تجّنب ال�س���دام، وظهور 

النزاعات والخالفات.

من هنا كان ال بّد من وجود قواعد وقوانين في المجتمع، ت�سّطر جميع اأفراده اإلى 

تنظيم اأعماله���م و�سلوكّياتهم على اأ�سا�سها، وبناء حياتهم الجماعية على اأ�سا�س تلك 

القوانين. كما، واإّن الحياة االجتماعية، واإن كانت بحاجة اإلى القانون، ولكّنها بحاجة 

اأي�سًا اإلى االأخالق اأكثر؛ الأّن االأخالق تعطي الحياة طابعًا اإن�سانّيًا، وترفع من م�ستوى 

العالق���ات االجتماعّية، وت�ساعد االإن�سان عل���ى اقتحام العقبات، وتجعله حري�سًا على 

حقوق االآخرين ورعاية م�سالحهم. 

والأن الطف���ل �س���وف يخ���رج م���ن رحم ه���ذا المجتمع وينم���و فيه في ظ���ّل ارتباطه 

باالآخرين، والأّنها اأف�سل مرحلة عمرية للتعّلم والتعليم واأن�سبها؛ لذا، كان من ال�سروري 

العمل على تن�سئة االأبناء منذ �سنّي طفولتهم االأولى وتربيتهم تربية اجتماعّية �سليمة؛ 

اأ�س�سه���ا التحّل���ي باالن�سباط واالأخالق الفا�سل���ة، حتى ياأن�سوا به���ا، ويتجّنبوا التحّلل 

منه���ا في الم�ستقبل. وفي ما يل���ي �سوف نذكر بع�س هذه االآداب والقواعد االجتماعّية 

التي ينبغي اأن تحكم عالقة االأبناء مع محيطهم: 

 2 -التربية على الوقوف بوجه الظلم والظالمين:

م���ن اأهّم المب���ادئ التربوّية التي ينبغي تن�سئة االأبن���اء عليها وغر�سها في نفو�سهم 

منذ نعوم���ة اأظافرهم؛ هو: الح�ّسا�سّية المفرطة من الظل���م والظالمين. فاالإ�سالم ال 
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يرت�س���ي اأن يقف الم�سلم مكت���وف االأيدي تجاه الحوادث الواقعة م���ن حوله، بل ياأمر 

االإ�سالم اأتباعه بالتفاع���ل مع االأحداث والظروف المحيطة به وعدم تجاهلها. وتمّثل 

ق�سي���ة الظل���م واحدة من اأه���ّم هذه الم�سائل الت���ي ال يرت�سي االإ�س���الم باإ�سقاطها اأو 

التغاف���ل عنها على االإطالق؛ لما لها من تاأثير عمي���ق على المجتمع، و�سناعة االأفراد 

فيه ب�سكل قوّي وكبير.

ل���ذا، ينبغ���ي اأن يك���ون للم�سلم موقف���ًا حا�سمًا وقّوي���ًا من الظلم، فه���و على الدوام 

خ�سي���م الظال���م ون�سير المظلوم؛ كم���ا قال االإم���ام علي Q في و�سّيت���ه لولديه 

. وهذا 
الح�سن والح�سي���ن عليهما ال�سالم: »كونا للظالم خ�شماً، وللمظل���وم عوناً«)))

ه���و المبداأ االأ�سا�سي الذي ينبغي اأن ي�سّب علي���ه اأبناوؤنا منذ ال�سغر، فتكون عالقتهم 

بالظل���م من���ذ البداية قائمة على اأ�سا�س العداوة والبغ�س���اء؛ انطالقًا من قول اهلل عّز 

، وقوله تعالى: {ڳ ڳ ڳ     ڱ 
(((

وجّل في كتابه الكريم: { ڳ  ڳ ڳ ڱ}

. من هنا، فاإّن الحر�س الحقيقي على االأبناء يبداأ من خالل 
(((

ڱ  ڱ ڱ}
اإ�سع���ار قلوبهم الرف�س للظلم والظالمي���ن، واإّن المحّبة الحقيقية لهم تتجّلى انطالقًا 

م���ن تن�سئتهم وتربيتهم عل���ى هذا المبداأ االجتماعي الهاّم ج���ّدًا؛ لكي يعرفوا عواقبه 

ومخاط���ره من جهة؛ فال يقعوا في الظلم اأب���دًا. ومن جهة اأخرى، لياأخذوا منه موقفًا 

حا�سم���ًا منذ بداية الطريق حتى لو تتطّلب االأمر منه بذل روحه وحياته وال�سهادة من 

اأج���ل اإقامة الحّق. قال اهلل تعالى وا�سفًا ح���ال الظالم وعاقبته: {ڳ ڳ ڳ  

. وال يخف���ى عل���ى اأح���د اأّن تربية 
(((

ڱ ڱ ڱ    ڱ ں ں ڻ ڻ }
االأبن���اء عل���ى هذا المبداأ التربوّي له���ا اآثار ال تطال فقط الجنب���ة ال�سخ�سّية لهم، بل 

يمتّد تاأثيرها االإيجابية اإلى المجتمع ككّل اأي�سًا.

)1)  نهج البالغة، الخطبة 47.

)2)  االأنعام، 21.

)3)  هود، 113.

)4)  الفرقان، 27.
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3 - التربية على اإلحسان إلى الوالدين:

لق���د ُعّد مق���ام الوالدين في الثقاف���ة االإ�سالمّية بعد مقام اهلل ع���ّز وجّل، وجاءت 

الو�سي���ة بهم���ا بع���د الو�سية بعب���ادة اهلل، وعدم ال�س���رك به. ق���ال اهلل تعالى: {ۇ 

. وقد تكّررت هذه 
(((

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ}
.

(((
الو�سية في اآيات اأخرى

ويكف���ي في بيان اأهّمّية مقام الوالدين ما روي عن ر�سول اهللP اأّنه قال: »النظر 

. وهذا راجع اإل���ى الجهد الذي يبذله الوالدان 
اإل���ى الوالدي���ن براأفة ورحمة عبادٌة«)))

ف���ي تربية الطفل، والم�سّقة التي يتحّمالنها م���ن اأجله، دون اأن يكون لهما طمع ب�سيء 

يبذله الطفل لهما، وعلى الخ�سو�س االأّم التي قال اهلل تعالى ب�ساأنها في كتابه الكريم: 

 .
(((

{پ پ پ     پ ڀڀ ڀ ڀ ٺ ٺ}

فالتن�سئة التي ينبغي اأن يترّبى عليها الطفل ويتعّلمها منذ ال�سغر في كيفّية معا�سرة 

ى بها االإ�سالم الملتزمين بتعاليمه  الوالدي���ن، ينبغي اأن تكون هي نف�سها تلك التي و�سّ

واأحكامه في اآيات القراآن واالأحاديث ال�سريفة، حيث اأمر باحترام الوالدين والتوا�سع 

، وبّرهم���ا، وب���ذل المعروف لهما 
(((

لهم���ا:  {ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ}

، حتى ق���ال اهلل تعالى مبّينًا عظمة 
(((

عل���ى الدوام: {ڳ ڳ ڳ ڳ}

 .
(7(

النبي يحيى Q وتقواه: {ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ }

وم���ن جملة الم�سائل الت���ي ينبغي اأن ين�س���اأ عليها الطفل والواجب���ات التي ينبغي اأن 

يتعّلمه���ا مّما لها جنبة اأخالقّي���ة وحقوقّية؛ هي: �سكر الوالدي���ن والدعاء لهما؛ الأّنه من 

)1)  البقرة، 83.

)2)  الن�ساء، 36. االأنعام، 151. وبعبارة اأخرى: االإ�سراء، 24.

)3)  الحر العاملي، و�سائل ال�سيعة، ج6، �س205.

)4)  االأحقاف، 15.

)5)  االإ�سراء، 24.

)6)  لقمان، 15.

)7)   مريم، 14.
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. لذا، فاإّن 
(((

لم ي�سكر الوالدين لم  ي�سكر اهلل: {ڇ ڍ   ڍ ڌ ڌ ڎ }

تعليم االأوالد �سكر الوالدين والدعاء لهما منذ ال�سغر يفتح الباب اأمامهما ل�سكر الباري 

 .
(((

عّز وجّل اأي�سًا على نعمه التي ال تح�سى: {ۆ ۆ ۈ ۈ        ٴۇ ۋ}

التربية على الصلة اإليجابية باألقارب واألرحام:  - 4

ف���ي نهاي���ة المطاف لن يبقى الطفل قابع���ًا في اأ�سرته، محاطًا باأف���راد عائلته، بل 

من المتوّقع اأن يخرج من هذا المحيط العائلي ال�سغير اإلى محيط عائلي اأكبر واأكثر 

�سعة منه، وهو المكان الثاني الذي من المفتر�س اأن يكون الطفل على تما�ّس معه بعد 

عائلته، نتكلم هنا عن االأقارب واالأرحام بطبيعة الحال.

 وينبغ���ي للعالقة مع االأهل اأن تكون محكومة بال�سواب���ط والقيم التربوية الدينية، 

لتكون هذه العالقة بابًا ينتفع منه االأبناء في بناء �سخ�سّية متوازنة؛ اإيمانّيًا، و�سلوكّيًا، 

واجتماعّي���ًا. وكذلك ينبغي اأن يكون الحال م���ع العائلة االأو�سع نطاقًا، وربما تاأثيرًا في 

بع�س االأحيان. فلي�س �سحيحًا اأن تبقى العالقة الحاكمة مع االأقارب واالأرحام متفّلتة 

من القيود وال�سوابط الدينّية والتربوّية لما لهذه العائلة الكبيرة من تاأثير جّدي كبير 

على ن�ساأة االأبناء وتكاملهم.

وم���ن وجهة نظ���ر االإ�سالم: الرواب���ط العائلية تج���اه القرابات واالأرح���ام ال يمكن 

اجتنابه���ا اأو تجاهلها. يقول اهلل تعالى في كتاب���ه الكريم: {ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ  

. ومّم���ا و�سى به الر�سول االأكرمP في االأرحام اأّنه 
(((

ٹٹ ڤ ڤ ڤ      ڤ ڦ}
قال: »اأو�شي ال�شاهد من اأمّتي، والغائب منهم ومن اأ�شالب الرجال واأرحام الن�شاء 

اإل���ى ي���وم القيام���ة اأن ت�شل الرح���م واإن كانت منه عل���ى م�شيرة �شنة؛ ف���اإّن ذلك من 

. وروي عن االإم���ام الباقر Q اأّنه قال: »اإّن الرح���م معّلقة يوم القيامة 
الدي���ن«)))

)1)  لقمان، 14.

)2)  االإ�سراء، 24.

)3)   الن�ساء، 1. 

)4)  الكليني، اأ�سول الكافي، ج2، �س121.
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 .
بالعر�ص تقول: اللهّم �شل من و�شلني، واقطع من قطعني«)))

م���ن هنا، فالوظيفة االأ�سا�سي���ة لالأهل تكمن في اأن يع���ّززوا ثقافة �سلة الرحم في 

نفو����س االأبناء لما لها من اآث���ار مبا�سرة على ال�سعيد االجتماع���ّي والفردّي معًا. فاإّن 

الرواب���ط العائلية تثقل �سخ�سّية االأبناء وتمّده���م بالخبرة والتجربة الالزمة لهم في 

ه���ذه الحياة؛ ليتمّكنوا الحقًا م���ن اإكمال م�سيرة حياتهم بثبات وثق���ة عالية. كما اأّنها 

ت�س���ع االأبناء اأمام تحّديات جديدة في حياتهم؛ تدفعهم للخروج منها ظافرين طيّبي 

النف�س. فعن االإم���ام ال�سادق Q اأّنه قال: »�شلة الأرحام تح�ّشن الخلق، وت�شمح 

.
الكف، وتطّيب النف�ص، وتزيد من الرزق، وتن�شئ في الأجل«)))

اأّم���ا االأ�سرار الناجم���ة عن قطيعة الرحم فهي كبيرة وخطيرة ج���ّدًا، نذكر منها ما 

ورد ف���ي كتاب اهلل العزي���ز، حيث اعتبرها القراآن بمنزل���ة الف�ساد في االأر�س: {ڇ 

. ل���ذا ينبغ���ي الحذر كّل 
(((

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ}
الح���ذر من اأن يكون اأبناءنا هم ال�سرارة االأولى له���ذا الف�ساد واالإف�ساد في االأر�س؛ من 

حيث نعلم اأو ال نعلم. ويجب ال�سعي الحثيث لغر�س هذه الثقافة في نفو�سهم منذ ال�سغر 

قبل اأن يكبروا وي�سبح الوالدان اأنف�سهم عر�سة لمخاطر من قطيعة اأبنائهم لهم!!

5 - التربية على العالقة الطيّبة مع الجيران:

اإّن م�ساأل���ة الج���ار ورعاية حاله وحقوق���ه وو�سعه؛ من الم�سائ���ل المهّمة المبحوثة 

ف���ي نظام الحياة االأخالقّي���ة والمعا�سرة في االإ�سالم. وهن���اك روايات كثيرة في هذا 

المجال بّينت اأهّمّيته وموقعّيته في الحياة االجتماعّية.

ق���ال اهلل تعالى في كتابه العزي���ز: {ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں 

ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں 

)1)  الكليني، اأ�سول الكافي، ج2، �س12.

)2)  الكليني، اأ�سول الكافي، ج2، �س126.

)3)  محمد، 22.
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. وروي ع���ن ر�س���ول اهللP اأّن���ه قال: »م���ا زال جبرائيل 
(((

ہ ھ}
 .

يو�شيني بالجار حتى ظننت اأّنه �شيوّرثه«)))

وبم���ا اأّن االأبناء هم في نهاية المطاف عل���ى تما�ّس و�سلة مع الجيران من حولهم. 

ل���ذا ينبغي ال�سعي اإلى تعليمهم اآداب ح�سن الجوار وغر�سها في نفو�سهم منذ ال�سغر، 

وه���ذا له���و دور مهم جدًا في تاأ�سي����س عالقات وروابط اجتماعّي���ة اإيجابّية وفّعالة في 

الم�ستقبل عندما يخرجون اإلى محيط ودائرة اأو�سع من دائرة جيران المحّلة وال�سكن. 

وم���ن اأهّم هذه االآداب التي حّددها االإ�سالم تجاه الجار، والتي ينبغي اأن ين�ساأ اأبناوؤنا 

عليها بطبيعة الحال؛ كونهم مكّون وجزء اأ�سا�سي من هذا المجتمع:

���ن االأبناء اأخالقهم تجاه الجيران. فع���ن ر�سول اهللP اأّنه قال: »يا علّي  اأ- اأن يح�سِّ

اأَح�ِش���ْن ُخُلَق���َك مع اأهل���ك، وجيرانك، ومن تعا�شر وت�شاحب م���ن النا�ص؛ ُتكتَب 

.
عند الل في الّدرجات العلى«)))

ب- اأن ُيح�سن االأبناء معا�سرة جيرانهم. عن االإمام ال�سادق Q اأّنه قال: »عليكم 

 .
بح�شن الجوار؛ فاإّن الل عّز وجّل اأمر بذلك«)))

ج- العم���ل على موا�سات الجيران وق�ساء حوائجهم وتقديم الم�ساعدة لهم عند الحاجة 

.
وال�سرورة. عن ر�سول اهللP اأنه قال: »ما اآمن بي من بات �شبعان وجاره جائع«)))

د- ع���دم اأذّيتهم اأو اإزعاجهم اأو الت�سّب���ب بال�سرر لهم. روي عن ر�سول اهللP اأّنه قال: 

»من اآذى جاره حّرم الل عليه ريح الجّنة وماأواه جهنم وبئ�ص الم�شير، ومن �شّيع 

 .
. وعنهP اأّنه قال: »ل اإيمان لمن لم ياأمن جاره بوائقه«)7)

حّق جاره فلي�ص مّنا«)))

)1)  الن�ساء، 36.

)2)   الحر العاملي، و�سائل ال�سيعة، ج9، �س52. 

)3) العالمة المجل�سي،  بحار االأنوار، ج74، �س68.

)4)  العالمة المجل�سي،  بحار االأنوار ، ج66، �س370.

)5)  و�سائل ال�سيعة، ج12، �س130.

)6)  و�سائل ال�سيعة ، ج12، �س127.

)7)  اأ�سول الكافي، ج2، �س666.
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6 - التربية على التعامل اإليجابي مع المؤمنين:

ع���ن االإمام ال�س���ادق Q اأّنه قال: »الموؤمن اأخو الموؤم���ن؛ كالج�شد الواحد؛ 

.
اإن ا�شتكى �شيء منه وجد األم ذلك في �شائر ج�شده، واأرواحهما من روح واحدة«)))

لفة والوحدة وال�سعور بالطرف 
ُ
يق���وم بناء الحياة االجتماعّية في االإ�سالم عل���ى االأ

االآخ���ر. فالموؤمنون في االإ�سالم اإخوة ال يفّرق بينهم لون، وال عرق، وال مكان، وال لغة. 

فعالق���ة الموؤمني���ن بع�سهم البع����س االآخر من وجه���ة نظر االإ�سالم ه���ي عالقة حّية 

هدفها اإيجاد بناء محكم من االّتحاد واالأخّوة بين النا�س. وهذه من المبادئ التربوية 

االأ�سا�سّية التي ينبغي اأن ُين�ساأ عليها االأبناء؛ الأّنها توؤ�ّس�س وتر�سم م�سار عالقاتهم في 

الم�ستقبل مع االآخرين على م�ستوى الكيف والنوع. والأنهم نواة هذا المجتمع التي منها 

�س���وف تنبثق االأجيال والمجتمعات الالحقة لتر�سم معالمها الفكرية وال�سلوكية، فكان 

من الواجب االهتم���ام ال�سديد باالأ�سول والمبادئ التي ينبغي اأن تحكم عالقة االأبناء 

بالنا����س من حولهم وبالخ�سو����س الموؤمنين منهم. هذه المبادئ التي ورد ذكرها في 

���ل ودقيق نحاول اأن  رواي���ات اأهل بيت الع�سم���ة والطهارة عليهم ال�سالم ب�سكل مف�سّ

نذك���ر بع�سها لتكون منطلق���ًا �سحيحًا لبناء ثقافة �سليمة ف���ي كيفية تعامل االأبناء مع 

غيرهم من النا�س. ومن هذه التعاليم التربوية على �سبيل المثال:

اأ- اأن يح���ّب االأبناء لغيرهم ما يحّبون الأنف�سهم: �س���األ االإمام ال�سادقQ ما حّق 

الم�سلم على الم�سلم؟ فقال Q: »له �شبع حقوق واجبات  -اإلى اأن قال- اأي�شر 

 .
حق منها اأن تحب له ما تحب لنف�شك، وتكره له ما تكره لنف�شك...«)))

ب- اأن ي�سع���وا في ق�ساء حوائج الموؤمنين: ع���ن االإمام الباقرQ اأنه قال: »اإّن لل 

.
عباداً في الأر�ص ي�شعون في حوائج النا�ص هم الآمنون يوم القيامة«)))

)1)  اأ�سول الكافي، ج2، �س 166.

)2)  الحر العاملي، و�سائل ال�سيعة، ج12، �س205.

)3)  اأ�سول الكافي، ج2، �س157.
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ج- االإقبال على النا�س بوجه طلق: روي عن ر�سول اهللP اأنه قال: »اإنكم لن ت�شعوا 

. وعن االإمام الباقر 
النا�ص باأموالكم، فالقوهم بطالقة الوجه وح�شن الب�شر«)))

.
Q قال: »تب�ّشم الرجل في وجه اأخيه ح�شنة«)))

د- التربية على روحية اإف�ساء ال�سالم بين النا�س: عن ر�سول اهللP اأنه قال: »والذي 

نف�شي بيده ل تدخلون الجّنة حتى توؤمنوا ول توؤمنون حتى تحاّبوا اأول اأدّلكم 

.
على �شي ء اإن فعلتموه تحاببتم اأف�شوا ال�ّشالم بينكم«)))

ه���� - ح�سن القول، الأن معا�س���رة الموؤمنين تقوم على هذا االأ�سا�س: قال اهلل تعالى: 

. وعن االإمام الباقر Q اأنه قال في 
(((

{ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ}

 قال: »قول���وا للّنا�ص اأح�شن ما 
(((

ق���ول اهلل عّز وج���ّل { ې ې ى }

 .
تحّبون اأن يقال فيكم«)))

وم���ن الم�سائل ال�سلبّي���ة التي ينبغي اأن يحر�س عليها االأهل �سديد الحر�س على اأن 

ال تكون ثقافة االأبناء مبنّية على اإهانة الموؤمنين، اأو اأذّيتهم، اأو ال�سخرية واال�ستهزاء 

باالآخري���ن؛ لم���ا لها من م�ساعف���ات �سلبّية ج���ّدًا على التربي���ة االجتماعّي���ة ال�سليمة 

وال�سحيحة لالأبناء. 

7 - التربية على وجوب مراعاة النظام العاّم:

ال يمك���ن الأي اإن�س���ان اأن تعي�س حي���اة اجتماعّية �سحيحة م���ن دون قوانين واأنظمة 

و�سواب���ط تحكم عالقات���ه مع االآخرين، لذا اأّك���د االإ�سالم كثيرًا عل���ى �سرورة التقّيد 

باالأنظمة والقوانين؛ لما لها من دور كبير جّدًا في انتظام الحياة االإن�سانّية، والو�سول 

بالتالي اإلى االأهداف االجتماعّية ال�سامية. 

)1)  اأ�سول الكافي، ج2، �س84.

)2)  م. ن، �س150.

)3)  النوري، م�ستدرك الو�سائل، ج8، �س362.

)4)  االإ�سراء، 53.

)5)  البقرة، 83.

)6)  اأ�سول الكافي، ج2، �س165.
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ى به���ا اأمير الموؤمني���ن علّي بن اأبي  ل���ذا، نالح���ظ اأنه من جمل���ة االأمور التي و�سّ

طال���ب Q ف���ي اللحظات االأخيرة م���ن حياته حين جمع اإلي���ه الح�سن والح�سين 

وبقّي���ة اأوالده واأهله عليهم ال�س���الم، اأن قال لهم : »اأُو�شيكما وجمي���ع ُولدي واأهلي 

وم���ن بلغه كتاب���ي، اأُو�شيكما بتق���وى الل، ونظم اأمركم، و�ش���الح ذات بينكم، فاإّني 

�شمع���ت جّدك���م ر�شول اللP  يقول: �شالح ذات البي���ن اأف�شل من عاّمة ال�شالة 

 .
وال�شيام«)))

ْظم واالن�سباط؛ كي ُيْذِعن  وعلى الوالدين ف���ي المنزل قبل غيرهما اأن يخ�سعا للنَّ

االأوالد من دون �سّك اأو ترّدد لهذه االأنظمة، لكن هذا ال يعني اإلغاء التعاليم المبا�سرة، 

فالول���د في الكثير من الموارد يحتاج اإل���ى الهداية والتعليم. كما ينبغي لالأب واالأّم اأن 

يهديا ولدهما بلين وي�سر.

ولك���ي، يعتاد االأوالد عل���ى رعاية النظام ف���ي �سوؤونهم الحياتّية داخ���ل البيت، من 

المهّم االلتفات اإلى االأمور التالية:

ينبغي اأن يكون لكّل �سيء في المنزل مكانه المنا�سب، وعلى كّل �سخ�س اإذا  -

�س له. تناول �سيئًا، اأن يقوم باإرجاعه اإلى مكانه المخ�سّ

ال�سخ�سّية  - اأعمالهم  ينجزوا  اأن  االإمكان  قدر  العائلة  اأفراد  على  ينبغي 

وبعد  باأنف�سهم،  َتهم  �ِسرَّ
ً
اأ يرتبوا  اأن  عليهم  المثال،  �سبيل  فعلى  بمفردهم، 

االنتهاء من اإنجاز تكاليفهم المدر�سّية، اأن يقوموا بجمع اأدواتهم وي�سعونها 

في اأمكنتها، واأن يهتموا باأغرا�سهم �سخ�سّيًا.

�ساعة  - اأّي  في  النوم  فيمنع  محّددًا،  واال�ستراحة  النوم  وقت  يكون  اأن  ينبغي 

اأفرادًا  االأطفال  تجعل من  الأّنها  النوم طويلة؛  �ساعات  تكون  ال  واأن  ي�ساوؤون، 

ك�سولين وخاملين.

)1)  نهج البالغة، الخطبة47.
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عدم االإفراط في م�ساهدة التلفاز واللهو والتنّزه؛ بما يحول دون اأداء االأعمال  -

االأ�سا�سّية والدرا�سّية.

اللبا�س  - وارتداء  للخارج  �س  المخ�سّ الزّي  خلع  المنزل  دخول  عند  ينبغي 

الخا�ّس بالمنزل.

ينبغي اأثناء تناول الطعام، اأن يجتمع كاّفة اأفراد العائلة على المائدة لتناول  -

الطعام �سوّيًا.

ومن االآداب االأخرى التي ينبغي اأن يتعّلمها االأبناء: االقت�ساد، واجتناب االإ�سراف، 

وع���دم االإنف���اق بال روّية. فعادًة ال يوجد اأّي اإن�ساٍن عاق���ٍل ُي�سعل النار باأمواله اأو ُيف�سد 

ماله، ولكن يتّم اإف�ساد مبالغ �سخمة عن طريق االإ�سراف وعدم االكتراث بالم�سروف، 

في كّل يوم وكّل �ساعة! 

لذا ينبغي من اأجل تعليم االأوالد االقت�ساد مراعاة الم�سائل التالية:

ال ينبغي اإنارة اأيِّ م�سباح من دون حاجة له. -

عدم ا�ستخدام الهاتف ب�سكل غير �سرورّي؛ الأنه هدٌر للمال والوقت. -

اأو  - والوجه  اليدين  غ�سل  عند  الالزم  الحّد  من  اأكثر  الماء  ا�ستهالك  عدم 

اال�ستحمام. على �سبيل المثال عندما يغ�سل ال�سخ�س يديه بالماء وال�سابون 

اأ ال يترك حنفّية الماء مفتوحًة على الدوام. اأو يتو�سّ

ة في االأماكن التي  - عدم االإ�سراف اأثناء عملّية رّي الحدائق والب�ساتين، خا�سّ

ي�سّح فيها الماء.

الخبز  - اإف�ساد  عن  ب�سّدة  واالجتناب  الغذائّية،  المواد  في  االإ�سراف  عدم 

اإن  ع  العقوبة. وما زاد من الطعام يوزَّ بالنعمة وي�ستلزم  والطعام الأنه جحود 

كان الئقًا، اأو ُيجعل طعامًا للطيور وغيرهم مع االإمكان.

اأن ياأخذ كّل �سخ�س مقدار حاجته من الطعام حتى يمكنه تناوله بنحو كامل. -
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اأن يعتني كّل فرد باأغرا�سه ال�سخ�سّية؛ حتى يمكنه اال�ستفادة منها الأق�سى  -

�س للخارج في البيت. حّد، فمثاًل: ال يرتدي اللبا�س المخ�سّ

هذه  - تو�سع  ال  واأن  القرطا�سّية،  اأدواتهم  ا�ستهالك  في  االأوالد  يقت�سد  اأن 

اأيديهم دون رقابة. على �سبيل المثال: الحر�س على عدم رمي  االأدوات بين 

الدفتر الذي لم يتّم ا�ستخدامه بنحو كامل بل العمل على اال�ستفادة من اأوراقه 

ًة لحّل التمارين. الخالية م�سودَّ

ومن االآداب العملّية في الحياة، بحيث تعتبر مهّمة جّدًا في االإ�سالم؛ الحفاظ على 

النظاف���ة وال�سّحة. فال بّد للوالدين اأن يكونا بالدرج���ة االأولى باأنف�سهما اأ�سوة ح�سنة 

ف���ي مجال الحفاظ على النظافة وال�سّحة، واأن يرّغبا اأبناءهما بالنظافة، ويعلماهما 

، ب���ل وينبغي الت�سّدد � اأحيانًا 
(((

اآداب الطه���ارة االإ�سالمّية على قاعدة: {ڭ ۇ}

� ف���ي ه���ذا الجانب قلياًل؛ لما لدى االأبناء من نزعة نح���و التفّلت من القيود؛ حتى تلك 

المتعّلقة بالنظافة و�سالمة البيئة المحيطة. 

)1)  المدّثر، 4.



مفاهيم محورية:
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 الواجبات التربوية
تجاه األبناء

XX.إلتزام الوالديم باألوامر الدينية

XX.حسن اختيار المعلمين والمربين

XX.المساعدة في اختيار األصدقاء

XXالتوجيه نحو القدوة الصحيحة

XX.تعليم المعارف واآلداب الدينيّة

XX.األمر بالمعروف والنهي عن المنكر

XX.الوعظ واإلرشاد

XX.التقدير واالحترام لشخصيّة األبناء

XXكيف ننّمي الشخصية؟





تصدير الموضوع:

ع���ن االإمام ال�س���ادقQ قال: »ل ي���زال الموؤمن ي���ورث اأهل بيته العل���م والأدب 

ال�شالح حتى يدخلهم الجّنة ]جميعاً[ حتى ل يفقد فيها منهم �شغيراً ول كبيراً، ول 

خادم���اً ول ج���اراً، ول يزال العبد العا�شي ُيورث اأهل بيته الأدب ال�شّيىء حتى يدخلهم 

(((
النار جميعاً، حتى ل يفقد فيها منهم �شغيراً ول كبيراً، ول خادماً ول جاراً«.

مقدمة:

يتاأّث���ر االأبن���اء- عادة - بوالديهم اأكث���ر من االآخرين، فيتقّبل���ون دينهم ومذهبهم 

واأخالقهم وتوّجهاتهم. والر�سول االأكرمP بّين هذا الدور الوا�سع والنافذ لهذا التاأّثر 

.
رانه«))) حيث قال: »اإّن كّل مولود ُيوَلد على الفطرة حتى يكون اأبواه يهّودانه وين�شّ

فالوال���دان لهما دوٌر اأ�سا�س في توجيه اأبنائهم نح���و الم�سائل الدينّية واالجتماعّية 

واالأخالقّي���ة، ب���ل هما الق���دوة باأعمالهم���ا و�سلوكّياتهم���ا؛ الأّن االأطف���ال لديهم عيون 

ح�ّسا�سة وثاقبة � مثل اآلة ت�سوير � دقيقة تلتقط وت�سّجل كاّفة حركات و�سكنات الوالدين 

وم�ساهد الحياة العائلّية. 

)1) م�ستدرك الو�سائل، ج12 ،�س201.

)2)   العالمة المجل�سي، بحار االأنوار،ج3، �س281.
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من هنا، ي�سب���ح من ال�سرورّي مراعاة الوظائف والواجب���ات التربوية عند ت�سّنم 

الوالدي���ن مقام القدوة واالأنموذج بهدف تربي���ة اأبنائهما تربية دينّية، وهذه الوظائف 

هي على النحو التالي:

1 - التزام الوالدين باألوامر الدينيّة: 
ف���ل ع���ادًة ما يتعلَّ���م المحادث���ة، اآداب الع�س���رة، مراعاة النظ���ام اأو الفو�سى،  الطِّ

االأمان���ة اأو الخيانة، ال�س���دق اأو الكذب، الخير اأو ال�س���ر واالآداب وال�سنن الدينّية من 

ة لالأوامر الدينّية، ويكونان من  محي���ط عائلته. وعندما يولي االأب واالأّم اأهّمّي���ة خا�سّ

اأهل العبادة، وال�سالة، والدعاء، وتالوة القراآن، ويهتّمان بعالم المعنوّيات، ويراعيان 

الموازين االأخالقية؛ فاإّنهما بال �سكٍّ �سيتركان اأثرًا بالغًا في االأبعاد الروحية والدينّية 

عند الولد. ولهذا ال�سبب، عندما ي�ساهد طفل الثالث اأو االأربع �سنوات والديه ي�سليان، 

فاإّنه �سوف يرغب في ال�سالة، فيركع وي�سجد مثلهما، ويتعّلم منهما الكثير من االآداب 

االإ�سالمية والدينية االأخرى.

���د االإمام ال�س���ادقQ على حقيقة اأث���ر االأب في توجيه  وف���ي هذا ال�سدد يوؤكِّ

اأ�سرته: »ل يزال الموؤمن يورث اأهل بيته العلم والأدب ال�شالح حتى يدخلهم الجّنة 

]جميع���اً[ حت���ى ل يفقد فيها منهم �شغيراً ول كبيراً، ول خادماً ول جاراً، ول يزال 
العب���د العا�ش���ي ُيورث اأهل بيت���ه الأدب ال�شّيىء حتى يدخلهم الن���ار جميعاً، حتى ل 

 .
يفقد فيها منهم �شغيراً ول كبيراً، ول خادماً ول جاراً«)))

كما اأّن مرافقة االأطفال اأّمهاتهم واآبائهم اإلى الم�ساجد والح�سينّيات، وم�ساركتهم 

ف���ي مجال�س عزاء االإمام الح�سينQ والبكاء علي���ه مثلما يبكي عليه والداه، يعّبر 

عن التاأثير العملّي للوالدين على ال�سلوك الدينّي لالأبناء.

ول���اّلأم ال���دور االأكبر من بين اأفراد االأ�س���رة في تربية الولد، فه���ي اأّول �سخ�س له 

فل  فل؛ توؤّمن احتياجات���ه، وتلّبي طلباته. ومن هن���ا، فاإّن الطِّ عالق���ة مبا�سرة م���ع الطِّ

)1)   النوري، م�ستدرك الو�سائل، ج12، �س201.
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يتاأّثر اأكثر باإح�سا�سات االأّم وعواطفها واأفكارها. وعلى هذا االأ�سا�س، تعّد وظيفة االأّم 

تجاه التربية الدينية للطفل اأثقل.

2 - حسن اختيار المعلّمين والمرّبين:
ينبغي لالأهل اأن يراعوا الّدّقة في انتخاب المدر�سة والمعّلمين والمرّبين الأوالدهم، 

واأن يكونوا على عالقة متين���ة ول�سيقة مع المدر�سة والمعّلمين والمرّبين اأثناء تواجد 

اأوالدهم في المدر�سة. باالإ�سافة اإلى التن�سيق مع الهيئة التعليمية والتربوية ب�سكٍل تاّم 

ف���ي اإي�سال المفاهيم االإ�سالمّي���ة والتربية الدينّية، الأوالدهم. وال�سع���ي اإلى اإزالة اأّي 

تعار�س وت�ساد بين المدر�سة والبيت؛ لناحية التربية الدينية. 

3 - المساعدة في اختيار االصدقاء:

اإّن االأ�سدق���اء والرف���اق ه���م ق���دوٌة �سلوكّي���ة وتربوّي���ة الأبنائنا. اإذ يرغ���ب الفتيان 

والفتي���ات بنحو طبيع���ّي في اإقامة عالق���ات �سداقة، ويحّبون اأن يّتخ���ذوا من هم في 

�سّنه���م اأ�سدق���اء له���م، واأن يعّمقوا اأوا�س���ر ال�سداقة معهم، ولك���ن لبراءتهم، ولغلبة 

انفعاالته���م؛ وعدم االلتفات اإلى م�سالحهم؛ فاإّنه من الممكن اأن ت�ستبه عليهم االأمور 

ف���ي انتخاب االأ�سدقاء، فينتق���ون اأفرادًا غير منا�سبي���ن لمعا�سرتهم. من هنا، تكمن 

حا لهم خط���ر رفقاء ال�سوء، واالأ�سرار  وظيف���ة الوالدي���ن في اأْن ي�ساعداهم، واأن يو�سّ

الناجم���ة ع���ن م�سادقته���م، واأن يحّذراهم باأ�سل���وب منطقّي وا�ستدالل���ي ومحبِّ من 

معا�سرة االأفراد غير ال�سالحين واالإفراط في ال�سداقة.

وقد ورد العديد من الروايات التي تحّث على اختيار ال�سديق الجّيد، وترك اأ�سدقاء 

ال�سوء. روي عن االإمام ال�سادق Q اأّنه قال: »انظر اإلى كّل من ل يفيدك منفعة 

ف���ي دين���ك؛ ف���ال تعتدّن ب���ه، ول ترغبن ف���ي �شحبته؛ ف���اّن كّل ما �ش���وى الل تبارك 

؛ ليوؤّك���د اأّن ال�سحبة الحقيقية هي ال�سحبة التي 
وتعال���ى م�شمحل وخيم عاقبته«)))

تّتجه نحو اهلل تعالى.

)1)  بحار االنوار،ج71، �س191. 



قوا أنفسكم وأهليكم132

ومّم���ا ال �سّك فيه اأّن ت���رّدد الوالدين في زيارة العوائل المتدّينة الملتزمة باالأحكام 

ال�سرعّي���ة، وا�سطح���اب االأوالد اإلى الم�ساجد والمحاف���ل ذات الطابع الدينّي، واأمثال 

ذلك، ي�ساعد بنحو غير مبا�سر على اأن يجد االأوالد اأ�سدقاء منا�سبين لهم.

4 - التوجيه نحو القدوة الصحيحة:

م���ن اأه���ّم اأ�ساليب التربي���ة الدينّية ال�سحيح���ة؛ اأ�سلوب تحديد الق���دوة والتوجيه 

نحوه���ا؛ وهو يتمّتع بالنفوذ والتاأثير الكبي���ر؛ لكونه تطبيقّي وعملّي. ولقد ذكر القراآن 

الكري���م الر�سول االأك���رمP والنبي اإبراهي���مQ على اأّنهما اأ�س���وة ح�سنة، ودعا 

العالمي���ن ليّتخذونهما ق���دوة واأ�سوة. كما تّم تناول القدوة ف���ي عدد من االآيات �سمن 

عناوين كّلّي���ة، من قبيل: الموؤمنون، المّتقون، ال�سادق���ون، المح�سنون، اأولو االألباب، 

اأول���و االأب�سار وعب���اد الرحم���ان. واأحيانًا تّم الحدي���ث عن بع�س النم���اذج االإن�سانية 

وتحديد معايير القدوة في قالب ق�س�سّي يتناول �سيرة حياتهم.

روي  ع���ن االإم���ام ال�سادقQ اأّن���ه قال: » كون���وا دع���اة النا����ص باأعمالكم، ول 

.
(((

تكونوا دعاة باأل�شنتكم« 

نوات ال�سبع االأولى من حياته.  فل يكون في مرحلة ال�سَّ واأ�سا�س ت�سّكل �سخ�سّية الطِّ

والتقليد واالقتداء هما بنيان التعّلم في هذه المرحلة. فالوالدان، االأقارب، االأ�سدقاء، 

والرفاق، والمعّلمون، والمرّبون؛ هم نماذج و�سخ�سّيات موؤّثرة في تربية االأبناء دينّيًا، 

لكن يبقى دور االأب واالأّم اأهّم اأكبر. 

     ل���ذا يمك���ن لالأه���ل؛ باال�ستفادة م���ن مبداأ الق���دوة اأن يوّجه���وا اأبناءهم باّتجاه 

القدوة واالأ�س���وة الح�سنة، على �سبيل المثال: ي�ستطيع االأهل اأن ي�سّجعوا اأوالدهم على 

���ُرون لهم الكتب المفيدة،  ين، وُيح�سِ المطالعات الديني���ة وال�سيرة الذاتّية لعلماء الدِّ

والق�س����س الجميل���ة والجدي���رة بالقراءة. كما يمك���ن الحّث على م�ساه���دة البرامج 

)1)   بحار االنوار ، ج5، �س198.
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التلفزيونّية المفيدة، واالأفالم التعليمّية، مع اإيجاد م�ساحة رحبة النتقاد البرامج غير 

المفيدة واالأفالم غير المنا�سبة.

5 - تعليم المعارف واآلداب الدينيّة:

على االأب واالأّم اأن يعّلما اأوالدهما المعارف واالآداب وال�سنن الدينّية. يقول الر�سول 

االأكرمP: »حّق الولد على والده اإذا كان ذكراً اأن ي�شتفره اأّمه)))، وي�شتح�شن ا�شمه، 

.
ويعّلمه كتاب الل ويطّهره...«)))

ويقول االإمام عليQ: »عّلموا �شبيانكم من علمنا ما ينفعهم الل به؛ ل تغلب 

.
عليهم المرجئة براأيها«)))

وعن االإمام ال�سادق Q اأّنه قال: »بادروا اأحداثكم بالحديث قبل اأن ت�شبقكم 

.
اإليه المرجئة«)))

ويقول الر�سول االأكرمP ب�ساأن تعليم االأوالد ال�سالة: »مروا �شبيانكم بال�شالة 

.
اإذا بلغوا �شبعاً...«)))

يظهر من هذه الروايات واأمثالها اأّن وظيفة الوالدين اأن يعّرفا اأوالدهما على اهلل، 

وعلى التكاليف الدينية، واالأخالق وال�سلوكّيات الدينّية، واآداب الع�سرة، واأمثال ذلك.

ويجدر بالوالدين اأن ياأخذا جّيدًا بعين االعتبار الم�سائل التالية عند تعليم اأوالدهما 

معارف الدين واأحكامه:

يعّلما  - واأن  المجال،  الدينّية وعلومهما في هذا  لزيادة مطالعاتهما  ي�سعيا  اأن 

اأبناءهما معارف الدين؛ انطالقًا من معرفتهما الوافية بالدين، واأن يجتنبا 

)1)   ي�ستفره، من االأفرا�س اأي ي�ستكرمها.

)2)   و�سائل ال�سيعة، ج21، �س 481.

)3)   و�سائل ال�سيعة، ج15، �س 197.

)4)   و�سائل ال�سيعة، ج12، �س247.

)5)   م�ستدرك الو�سائل، ج 3، �س19.
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اإلقاء تعاليم خاطئة تنّم عن جهٍل في محيط االأ�سرة؛ الأّنها كثيرًا ما توؤّدي اإلى 

ا�ستنتاجاٍت غير �سحيحة، وانحرافاٍت فكرّية عند االأبناء.

الدينية؛ ب�سبٍر، و�سعة �سدر، وبنحو  - اأبنائهما  اأ�سئلة  ي�سعيا لالإجابة على  اأن 

منطقي يتنا�سب مع اإدراكهم وفهمهم.

في  - االختالف  م�ساألة  الدينّية  المفاهيم  اأبنائهما  تعليم  اأثناء  يراعيا  اأن 

�سخ�سّياتهم، وقابلّياتهم وا�ستعدادتهم الذهنية، وميزان ا�ستيعابهم وفهمهم.

6 - األمر بالمعروف والنهي عن المنكر:

.
(((

يقول القراآن الكريم: {ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ}

وج���اء ف���ي الحديث اأنه عندما نزل���ت هذه االآية، جل�س رجٌل م���ن الم�سلمين يبكي، 

وق���ال اأنا عج���زت عن نف�سي وكّلفت اأهلي فقال ر�س���ول اهللP: »ح�شبك اأن تاأمرهم 

.
بما تاأمر به نف�شك، وتنهاهم عّما تنهى عنه نف�شك«)))

وف���ي رواية اأخرى �ساأل اأبو ب�سير االإمام ال�س���ادقQ: كيف نقي اأهلنا؟ اأجاب 

االإم���ام Q: »ق���ال تاأمرهم بما اأمر الل، وتنهاهم عّم���ا نهاهم الل؛ فاإن اأطاعوك 

.
كنت قد وقيتهم، واإن ع�شوك كنت قد ق�شيت ما عليك«)))

ويم���دح الق���راآن الكري���م نب���ي اهلل اإ�سماعي���ل Q:« وكان ياأمر اأهل���ه بال�سالة 

.
(((

والزكاة وكان عند ربه مر�سيا« 

كم���ا يروي االإمام ال�سادقQ عن اأبيه: »اإّنا ناأم���ر �شبياننا بال�شالة اإذا كانوا 

.
بني خم�ص �شنين فمروا �شبيانكم بال�شالة اإذا كانوا بني �شبع �شنين«)))

)1)   التحريم، 6.

)2)   و�سائل ال�سيعة، ج16، �س148.

)3)   و�سائل ال�سيعة، ج16، �س148.

)4)   مريم، 55.

)5)   و�سائل ال�سيعة، ج4، �س19.
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م���ن البديهي اأّن اأم���ر االأوالد بالمعروف والنهي عن المنكر ل���ه خ�سو�سّياته، ومن 

الممك���ن الأدنى ا�ستباه وتعاٍط غير �سحي���ح اأن يوؤّدي اإلى اآثار م�سّرة. لذا ينبغي االأخذ 

بعين االعتبار الم�سائل التالية:

واالأخالق،  - والعطف،  بالمحّبة،  ونهيهما  اأمرهما  يمزجا  اأن  للوالدين  ينبغي 

وال�سلوك الح�سن.

اأّن التعاليم االإلهّية لي�ست من  - اأثناء التربية الدينّية  اأن يعلم الوالدين  ينبغي 

اأن  عليهما  لذا  والقبول.  االختيار  باب  واإّنما هي من  والفر�س،  االإجبار  باب 

بالترغيب  م�سحوبة  ونواهيهما  واأوامرهما  الدينّية  تعاليمهما  لتكون  ي�سعيا 

والت�سجيع والقول الح�سن؛ لتكون مورد قبول. 

الأبنائهما، حتى ال يحتار  - االأوامر  اإعطائهما  قا في  ين�سِّ اأّن  واالأم  ينبغي لالأب 

االأوالد، وال تتزلزل اعتقاداتهم. على �سبيل المثال: عندما يكون االأب مهّتمًا 

بحجاب ابنته وياأمر بمراعاته، ينبغي لالأّم اأن ت�سّدد عليه وتطلب من ابنتها 

مراعاته. وعندما يمنع االأب ابنه من فعل �سيء، فال تعمل االأّم عك�سه.

ينبغي للوالدين كّلما اأرادا من اأبنائهما القيام بعمٍل ما، اأن يكون ذلك العمل  -

ذا قيمة بالن�سبة اإليهما واأن يعمال به اأي�سًا؛ ليكون قولهما موؤّثرًا عند االأوالد.

7 - الوعظ واإلرشاد: 

على الوالدين اأي�س���ًا، ن�سح االأوالد واإر�سادهم؛ فالموعظة تجلي القلب، وت�سّفيه، 

وتوّف���ر االأر�سي���ة المنا�سبة لتقّب���ل التعاليم الدينّية عن���د االأبناء. فعل���ى �سبيل المثال 

يو�س���ي االإم���ام عليQ، ابن���ه االإمام الح�س���ن المجتبىQ فيقول ل���ه: »واأْحِي 

.
قلبك بالموعظة«)))

 وينق���ل الق���راآن الكريم بع�س و�سايا لقمان البن���ه؛ وهو يعظه، فيقول له: { ې 

)1)   نهج البالغة، الخطبة 31.
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ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې 
ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب 

.
(((

مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث مث ىث  يث}

كم���ا ينبغي للوالدي���ن اأن ياأخذا بعين االعتب���ار قدرة االأبن���اء، واأن ي�سعا نف�سيهما 

.
مكانهم. يقول الر�سول االأكرمP: » من كان له �شبي فليت�شاَب له«)))

والأج���ل اأن تثمر مواعُظ االأه���ل ون�سائحهم نتائَج جيدًة، يل���زم االإلتفات في الحّد 

االأدنى اإلى ال�سروط الثالثة المهّمة التالية:

ينبغي للوالدين اأن يكونا اأ�سوة كاملة؛ يعمالن بما يو�سيان به اأوالدهما؛ من  -

ن�سح واإر�سادات.

يجب اأن يلتفت االأهل اإلى تهيئة اأبنائهم نف�سيًا لقبول الن�سح. -

تكون  - اأن  بليغة  كونها  �سروط  ومن  وموؤّثرة،  بليغة  الموعظة  تكون  اأن  ينبغي 

موزونة، وفي محّلها، ومتنا�سبة مع و�سعّية الم�ستمع الفكرّية وم�ساعره النف�سّية 

والروحّية.

8 - التقدير واالحترام لشخصيّة األبناء:

اإّن تقدي���ر االأبن���اء واحترامه���م ومعا�سرته���م باإح�سان ومراع���اة �سخ�سّياتهم من 

الم�سائ���ل المهّمة في العملّية التربوّي���ة؛ فاالأبناء الذين ينعمون بقدٍر كاٍف من االإكرام 

واالحت���رام ف���ي العائلة، يتمّتع���ون بروحّي���ة �سليمة وطبيعية وت���وازٍن نف�س���ّي، ولديهم 

ا�ستعداٌد اأكبر لتقّبل التربية الدينّية واالأخالقّية.

وبالعك����س، فاإنَّ االأبن���اء الذين لم يالقوا من اأهلهم التكري���م واالحترام والتقدير، 

ي�سعرون داخل اأنف�سهم بالحقارة والخ�ّسة، ويّت�سفون بروحّيٍة انهزامية ونف�سّية كئيبة، 

)1)   لقمان، 19-17.

)2)   و�سائل ال�سيعة، ج15، �س203.
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وي�سعب اأن يكونوا في الم�ستقبل اأ�سخا�سًا فّعالين وموؤّثرين في المجتمع. وهذا ال�سنف 

من االأوالد عادًة يتَّ�س���م بالخجل، و�سعف ال�سخ�سية في �سلوكّياته االجتماعية، ولي�س 

لدي���ه ع���زٌم واإرادة لتطبيق االأوامر االإلهّية، وهو متهور وج���ريء في ارتكاب المعا�سي 

والذن���وب. عن الر�سول االأك���رمP اأنه كان ياأم���ر اأتباعه فيقول: »اكرم���وا اأولدكم، 

.
واأح�شنوا اآدابهم؛ ُيغفر لكم«)))

اإنَّ اإظهار نوع من االحترام لالأبناء وتقدير �سخ�سّيتهم ُيعّد من اأهّم العوامل لجلب 

المحّبة والطاعة؛ فاالأبناء الذين يتلّقون االحترام والتقدير ويتّم التعامل معهم باأدب، 

يكون ع�سيانهم الأوامر والديهما اأقّل. 

9 - كيف ننّمي الشخصية؟

فل وقدراته المعنوية، منها: ة الطِّ هناك عدة من طرق ت�ساهم في تنمية �سخ�سيَّ

اإلقاء ال�شالم والتحّية:  اأ- 

نن الح�سنة التي ثّبته���ا الر�سول االأكرمP؛ اإلق���اء التحّية وال�سالم على  م���ن ال�سُّ

االأطفال، فقد كان بنف�سه ي�سلِّم دائمًا على االأوالد. 

فم���ن الواج���ب اإلقاء التحية عل���ى االأطف���ال؛ الأّن ذلك يعّود االأطف���ال على احترام 

الكب���ار، وي�ساعده���م على االنخراط ف���ي المجتمع ب���كّل احت���رام واأدب. ينقل االإمام 

ال�س���ادقQ عن ر�سول اهللP: »خم�ص ل�شت بتاركهّن حتى الممات... ت�شليمي 

.
على ال�شبيان؛ لتكون �شّنًة من بعدي«)))

الت�شاور : ب- 

ًة في مرحل���ة المراهقة يجعلهم  اإّن الت�س���اور م���ع االأبناء في االأم���ور العائلية وخا�سّ

ي�سع���رون باأّن لهم وزن���ًا وقيمًة في العائلة واأّنه ُيلتفت اإل���ى اآرائهم. لذا، على الوالدين 

)1)   و�سائل ال�سيعة، ج15، �س 195.

)2)   و�سائل ال�سيعة، ج12، �س63.
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اأن يتقّب���ال اقتراحات ال�سباب ال�سحيحة، واأن ي�سححا ا�ستباههم بالدليل والمنطق. 

م���ن دون اأن يوؤذي���ا �سخ�سّياته���م اأو اأن يوّلدا لديهم اإح�سا�س���ًا بال�سعف. وفي حال لم 

يكن في اقتراحاتهم اإ�سكاٌل اأ�سا�سّي، يمكن اأن يغ�ّس الطرف عن اإ�سكاالتهم الجزئّية، 

واأن ي�ستفاد من الم�ساركة في التفكير نف�سها؛ اإذ ينّمي هذا االأمر ح�ّس التعاون لديهم 

داخل العائلة.

م�شاركتهم في اللعب: ج- 

اإّن م�سارك���ة الكب���ار في اللعب م���ع االأطفال، يجعل روحهم مفعم���ًة بالفرح، وينّمي 

ح�ّس اال�ستقالل والثقة في باطنهم. فعن  جابر االأن�ساري اأّنه قال: »دخلت على النبي

P والح�ش���ن والح�شي���نL على ظهره، وهو يجثو لهم���ا، ويقول: نعم الجمل 

.
جملكما، ونعم العدلن اأنتما«)))

الأخذ بعين العتبار �شاأنّية الأولد:  ه�- 

ينبغ���ي اأن ُتراعى �ساأنّية االأوالد وال�سب���اب، واأن ُيَتَعامل معهم بو�سفهم اأفرادًا لهم 

ة لهم اأثناء ال�سفر، وعند ال�سيافة ُيو�سع لهم  ا�ستقاللّيته���م، فيتّم تهيئة مقاعد خا�سّ

�سحون و�سوك ومالعق م�ستقّلة، واأثناء النوم يمّد لهم ُفُر�س م�ستقّلة. وعندما يدخلون 

ة، وهكذا. فاالأوالد يحاولون في  المجال�س يف�سح لهم المجال للجلو�س في اأمكنة خا�سّ

كاّف���ة المجاالت اإبراز وجودهم، ويحّبون اأن يلتفت اإليه���م الكبار، واأن يتفاعلوا معهم 

بنحو منا�سب.

)1)   بحار االأنوار، ج43، �س285.
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