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المقدمة
ّ
الحمد هلل رب العالمين وال�ص�لاة وال�س�لام على �أ�شرف الخلق
و�سيد المر�سلين محمد وعلى �أهل بيته الطيبين الطاهرين.
يحر�ص المركز الإ�س�لامي للتبليغ َوج ْرياً عل��ى عادته في كل عام
�سيما مع اقتراب حلول �شهر رم�ضان المبارك على ن�شر �إ�صداره ال�سنوي
ّ
الذي يندرج �ضمن �سل�سلة «زاد المبلغ في �شهر اهلل» والذي ي�سعى
المركز من خالله �إلى توفير بع�ض المو�ض��وعات التي ينا�س��ب تناولها
وتعميمها والحديث عنها خالل �أيام وليالي هذا ال�شهر الكريم.
ومن المنا�س��ب الإ�ش��ارة �أن اختيار هذه المو�ضوعات جاء نتيجة
بع�ض الدرا�س��ات وا�ستقراء بع�ض الآراء والإح�صاءات التي حاولت
مقارب��ة القيم الت��ي ي�ستح�س��ن التركي��ز عليها كونه��ا محل حاجة
لمجتمعنا اليوم في هذه المرحلة ،كما �أن هناك الكثير من القيم التي
تتنا�سب مع �أجواء �شهر رم�ضان �إال �أن اختيارنا للمو�ضوعات �إنما جاء
بنا ًء على الأولويات الثقافية ل�ساحات العمل الثقافي والتبليغي.
مق�سم ًة على �ستة �أبواب
ومن هنا فقد جاءت هذه المو�ض��وعات ّ
وفق التالي:
الباب الأول :ف�ض��ل القر�آن ،من قراءة ،وت�لاوة ،وتع ّلم ،والآداب
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والم�ستحبات والممنوعات الواردة في ذلك.
الباب الثاني :عمارة الم�س��جد ،ويتناول التركيز على الح�ضور في
الم�سجد مع الإلفات �إلى الآداب الم�سجدية ،و�أهمية �صالة الجماعة.
الباب الثالث :موا�ض��يع تربوي��ة ،منها ما له عالقة بال�ش���أن العام،
ومنها ما له عالقة بالجانب ال�شخ�صي.
الباب الرابع :تربي��ة الأبناء ،ويتناول بع���ض التوجيهات التربوية
الموجهة للأهل والتي ال ي�ستغني عنها �أي �أبوين.
الباب الخام�س :وحدة الم�س��لمين ،ويتناول �أهمية هذا المو�ضوع
و�آليات تفعيله وبع�ض المو�ضوعات المرتبطة به.
الباب ال�ساد�س :التكافل في الإ�سالم ،ويتناول �أهمية هذه الفري�ضة
�شرعها الإ�سالم في
ّ
وحث الإ�س�لام عليها ،والو�سائل والموارد التي ّ
هذا الم�ضمار.
وختام��اً ف�إن المرك��ز الإ�س�لامي للتبليغ �إذ ي�س���أل اهلل تعالى �أن
يتقبل �أعم��ال الجميع ب�أح�س��ن القبول ،و�أن يحظى هذا الإ�ص��دار
بمو�ض��ع قبول بقي��ة اهلل الأعظم «�أرواحنا له الفداء» ور�ض��ا الإخوة
المبلغين ،و�أئمة الم�س��اجد وقبولهم ،ون�ؤكد على حر�صنا لقبول �أي
ٍ
نقد �أو مالحظة � ْإن على م�س��توى ال�ش��كل� ،أو اختيار المو�ض��وع� ،أو
طريقة المعالجة� ،أو كل ما ي�س��اهم في تطوير هذا الإ�ص��دار �شاكرين
للجميع تعاونهم وتجاوبهم.
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املركز الإ�سالمي للتبليغ

الباب الأول

من نور القرآن

فضل القرآن
قراءة القرآن
محظورات قراءة القرآن
م القرآن وتعليمه
تعلم
تع ّل
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املحا�ضرة الأوىل

فضل القرآن

ت�صدير المو�ضوع:

ع��ن الإم��ام علي  Qفي �ص��فة
الق��ر�آن« :جعله اهلل ّرياً لعط�ش العلماء،
وربيع��اً لقلوب الفقه��اء ،ومحاج لطرق
ودواء لي�س بعده داء ،ونوراً
ال�ص��لحاءً ،
لي�س معه ظلمة»(((.
((( نهج البالغة ،ج� ،2ص .178

الهدف:

بي��ان بع�ض ف�ض��ل الق��ر�آن الكري��م من خالل الن�ص��و�ص
�س��يما
للتحفيز على بناء عالقة قوية ورا�س��خة مع كتاب اهلل ال ّ
في �شهر رم�ضان.
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المقدمة

ال �شك �أن ال�صفات النورانية المتعددة التي �أوردتها الآيات
والروايات في و�ص��ف القر�آن الكريم �إنما هي لبيان مزايا هذا
الدواء الإلهي الذي جعله اهلل �ش��فاء لكل �أمرا�ض الإن�سانية،
و�إ�ش��ارة �إلى �أن الإن�سان القر�آني �س��تتجلى فيه هذه ال�صفات
ليتحول �شيئاً ف�شيئاً �إلى قر�آن ناطق كما ورد في و�صف موالنا
�أمير الم�ؤمنين  ،Qفكما �أن القر�آن مث ًال هو حبل اهلل المتين
وعروته الوثقى ،في�صبح الإن�سان الذي يتجلّى القر�آن به حبل
�ضياء على النا�س.
اهلل المتين وعروته الوثقى ونوره الذي ُّ
ي�شع ً
حماور املو�ضوع
فضل القرآن في كلمات المعصومين R

عن ر�س��ول اهلل  ......« :Pف���إذا التب�س��ت الأمور عليكم
كقطع اللّيل المظلم ،فعليكم بالقر�آن ،ف�إنه �شاف ٌع م�ش َّفع ،وماحلٌ
ِ
م�ص��دق ،ومن جعله �أما َم��ه قا َده �إلى الج ّنة ،وم��ن ج َعله َخلفه
َّ
قادة �إلى ال ّنار ،وهو الدليل �إلى خي ِر �س��بيل ،وهو الف�صلُ لي�س
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علم عميقَ ،بحره
فظاهر ُه حكم ،وباطن ُه ٌ
ظهر وبطنُ ،
بال َه��زل ،له ٌ
ال ُتح�صى عجائب ُه ،وال َي�شبع منه علما�ؤُه ،وهو حبلُ اهلل المتين،
ومنار ِ
ُ
الحكمة،
ال�صراط الم�س َتقيم ...فيه
وهو
م�صابيح َ
ُ
الهدىُ ،
الحجة»(((.
ودالٌّ على ّ
وعنه « :Pف�ض��لُ القر�آن على َ�س��ائر الكالم ،كف�ض��لِ اهلل
على خلقه»(((.
النا�ص��ح
وعن الإمام علي�« :Qإعلَموا � َّأن هذا القر�آن هو
ُ
والمحد ُث الذي
غ�ش ،والهادي ال��ذي ال َي�ض��لّ ،
ال��ذي ال َي ّ
ِّ
ال َي ِ
أحد �إال ق��ا َم عنه بزياد ٍة �أو
ك��ذب ،وما جا َل���س هذا القر� َآن � ٌ
عمى»(((.
هدى� ،أو ٌ
نق�صان ،زياد ٌة في َ
نق�صان من َ
وعنه َّ �« :Qإن اهلل �سبحانه لم َيعظ �أحداً بمثلِ هذا القر�آن،
و�س ُ��ببه الأمي��ن ،وفيه ربي ُع القلب ،ويناب ُع
ف�إ ّنه حبلُ اهلل المتين َ
غيره(((.
ال ِعلم ،وما ِللقلب ٌ
جالء ُ
م�ص��ابيح
وع��ن الإمام الح�س��ن َّ �« :Qإن هذا القر�آن فيه
ُ
(((
(((
(((
(((

كنز العمال - 4027 :بحار الأنوار.77-17/92 -
ميزان احلكمة ،ج� ،3ص .2069
نهج البالغة ،ج� ،2ص .91
ميزان احلكمة ،ج� ،3ص .2517
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النور ،و�ش��فا ُء ال�ص��دور ،فليجل جال ب�ض��وئه ،وليلجم ال�صفة،
�س��تنير في
الم
ف� َّإن
َ
التلقين حيا ُة القلب الب�ص��ير ،كما يم�ش��ي ُ
ُ
الظلمات بالنور»(((.
وعن الإمام الر�ض��ا Qفي �ص��فة القر�آن« :ه��و حبلُ اهلل
المثلى ،الم�ؤ ِّدي �إلى الجنة،
المتي��ن ،و ُعرو ُته الوثقى ،وطَريق ُته ُ
والمنج��ي من الن��ار ،ال يخلق عل��ى الأزمن��ة ،وال يغث على
ِّ
الأل�س��نة ،لأ َّن��ه ل��م ُيجعل لزم��ان دون زمان ،ب��ل ُجعل دليل
البرهان ،والحجة على كلّ �إن�سان ،ال ي�أتيه الباطل من بين يديه
وال من َخلفه تنزيلٌ من حكيم حميد»(((.
صفات القرآن في القرآن
الق��ر�آن �إم��ام ورحمة :قال تعال��ى} :ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ
ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ

ﰁﰂ{(((.
ق��ال تعال��ى} :ﮘﮙ ﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠ
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((( ميزان احلكمة ،ج� ،3ص .2519
((( ميزان احلكمة ،ج� ،3ص .2519
((( االحقاف .12

ﮡﮢﮣﮤﮥﮦ{(((.
القر�آن �أح�سن الحديث :قال تعالى} :ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ

ﭬ ﭭﭮﭯﭰ ﭱﭲﭳﭴﭵﭶ

ﭷﭸ ﭹﭺﭻﭼ{(((.
الق��ر�آن �ش��فاء :قال تعال��ى} :ﮤﮥﮦﮧﮨﮩ
ﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱ{(((.
القر�آن موعظ��ة :قال تعال��ى} :ﮄﮅﮆﮇﮈ
ﮉﮊﮋﮌ.((({....
الق��ر�آن ه��دى ورحم��ة :ق��ال تعال��ى ....} :ﮍﮎ
ﮏ{(((.
وتت�أك��د عالقة الهداية في �ش��هر رم�ض��ان م��ن خالل قوله
تعال��ى ......} :ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ
ﮟﮠﮡﮢﮣ{(((.
(((
(((
(((
(((
(((
(((

هود .17
الزمر .23
اال�سراء .82
يون�س .57
يون�س .57
البقرة .185
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علوم القرآن

�أ�ص��ول الأحكام :ع��ن الإمام ال�ص��ادق « :Qم��ا من �أمر
يختلف فيه اثنان �إال وله �أ�ص��لٌ في كتاب اهلل عز وجل ،ولكن
ال تبلغه عقول الرجال»(((.
عل��م الأولين والآخرين :عن ر�س��ول اهلل « :Pمن �أراد علم
الأولين والآخرين فليقر�أ القر�آن»(((.
الإمام ال�ص��ادق « :Qفيه خبركم وخبر من قبلكم وخبر
من بعدكم وخبر ال�س��ماء والأر���ض ولو �أتاكم من يخبركم عن
ذلك لتعجبتم»(((.
غ�ضا�ض��ة القر�آن في كل زمان :عن الإمام ال�ص��ادق Qلما
ُ�سئل ما بال القر�آن ال يزداد على الن�شر والدر�س �إال غ�ضا�ضة؟:
«ل َّأن اهلل تب��ارك وتعالى لم يجعله لزم��ان دون زمان ،وال ٍ
لنا�س
دون نا���س ،فهو في كل ٍ
غ�ض �إلى
زمان جدي��د ،وعند كل قوم ٌ
يوم القيامة»(((.
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(((
(((
(((
(((

ميزان احلكمة ،ج� ،3ص .2520
ميزان احلكمة ،ج� ،3ص .2520
ميزان احلكمة ،ج� ،3ص .2520
ميزان احلكمة ،ج� ،3ص .2519

املحا�ضرة الثانية

قراءة القرآن

ت�صدير المو�ضوع:

قال تعالى:

}ﭴ ﭵ ﭶ

ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ

ﭿ ﮀ ﮁﮂﮃ{(((.

((( البقرة .121

الهدف:

الت�أكي��د على مراع��اة الأمور الواجبة والم�س��تحبة� ،س��واء
العلمية �أو الفنية �أو الروحية في قراءة القر�آن.
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المقدمة

ف��ي رواي�� ٍة ع��ن موالنا الإم��ام ال�ص��ادق Qفي تف�س��ير
وبيان قوله تعال��ى} :ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ{،
قال:ير ّتلون �آياته ،ويتف َّهمون معانيه ،ويعملون ب�أحكامه ،ويرجون
ويخ�ش��ون عذابه ،ويتم َّثلون ِق َ�ص�ص��ه ،ويعتب��رون �أمثا َله،
وعده،
َ
ْ
وي�أت��ون �أوامره ،ويجتنبون نواهيه ،ما هو واهلل بحفظ �آياته و�س��رد
حروفه ،وتالوة ُ�س َ��ور ِه ودر�س �أع�شاره و�أخما�سه ،ح َفظَ وا حروفَه
تدبر �آياته يقول اهلل تعالى} :ﭲ
و�أ�ضاعوا حدو َده ،و�إنما هو ّ
ﭳﭴﭵﭶﭷ{(((.
وعن ر�س��ول اهلل Pفي قوله تعالى} :ﭷﭸﭹ{،
حق اتباعه(((.
قال :ي َّتبعونه َّ
حماور املو�ضوع
ّ
الحث على تالوة القرآن

ق��ال تعال��ى:
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}ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ

((( ميزان احلكمة ،ج� ،3ص .2526
((( ميزان احلكمة ،ج� ،3ص .2526

ﯱﯲﯳﯴﯵ ﯶﯷﯸﯹ{(((.
أحدكم �أن
أحب � ُ
الحديث مع اهلل :عن ر�س��ول اهلل �« :Pإذا � َّ
يحدث َّربه فليقر�أ القر�آن»(((.
ِّ
�أهلي��ة القيادة :ب َع َث النبي  Pوفداً �إلى اليمن ،ف�أ َّمر عليهم
�أميراً منهم وهو �أ�صغرهم ،فمكث �أياماً لم ي�سر ...فقال له رجل
يا ر�س��ول اهلل �أت�ؤ ِّمره علينا وهو �أ�صغرنا ؟ فذكر النبي  Pقراءته
القر�آن(((.
جالء القلوب :عنه َّ �« :Pإن هذه القلوب َت ْ�ص��د�أ كما َي�ص��د�أ
الحديد ،قيل :يا ر�سول اهلل فما جال�ؤها ؟ قال :تالوة القر�آن»(((.
الغنى الأكبر :عن الإمام ال�صادق « :Qمن َقر�أ القر�آن فهو
بعده»(((.
فقر َ
غنى ال َ
ً
الأُن�س الأكبر :عن الإمام ال�ص��ادق « :Qمن �أَن�س بتالوة
القر�آن ،لم ُتوح�شه مفارقة الإخوان»(((.
(((
(((
(((
(((
(((
(((

فاطر .29
ميزان احلكمة ،ج� ،3ص .2524
ميزان احلكمة ،ج� ،3ص .2524
ميزان احلكمة ،ج� ،3ص .2524
الكايف ،ج� ،2ص .605
ميزان احلكمة ،ج� ،3ص .2524
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وعن الإمام زين العابدين « :Qلو مات من بين الم�شرق
والمغرب لما ا�ستوح�شت بعد �أن يكون القر�آن معي»(((.
ك َّفارة الذنوب :قال ر�سول اهلل « :Pعليك بقراءة القر�آن ،ف� َّإن
أمان من العذاب»(((.
��تر في الن��ار ،و� ٌ
قراءته كفار ٌة للذنوبَ ،
و�س ٌ
بني ،ال َتغفل عن قراءة القر�آن ،ف� َّإن القر�آن َيحيي
عن��ه « :Pيا ّ
والمنكر والبغي»(((.
القلبَ ،وينهى عن الفح�شاء ُ
تح��ت ظ�لال الوح��ي :عن��ه « :Pم��ن ق��ر�أ الق��ر�آن فك�أنما
ا�س ُتدرجت النبوة بين َج ْنبيه ،غير �أنه ال ُيوحى �إليه»(((.
أحب الخلق �إلى ر�س��ول اهلل  :Pفع��ن الإمام علي  Qلما
� ّ
�سمع �ضجة �أ�ص��حابه في الم�سجد وهم يقر�أون القر�آن« :طوبى
أحب النا�س �إلى ر�سول اهلل .(((»P
له�ؤالء كانوا � ّ
أسرار تالوة القرآن
1-1اال�ستعاذة :و ُيراد بذلك رفع موانع التالوة ،قال تعالى}:ﮝ
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((( الكايف ،ج� ،2ص .602
((( ميزان احلكمة ،ج� ،3ص .2524
((( ميزان احلكمة ،ج� ،3ص .2525
((( ميزان احلكمة ،ج� ،3ص .2525
((( ميزان احلكمة ،ج� ،3ص .2521

ﮞﮟ ﮠﮡﮢﮣﮤ{(((.
وع��ن الإم��ام ال�ص��ادق � :Pأغلق��وا �أب��واب المع�ص��ية
باال�ستعاذة ،وافتحوا �أبواب الطاعة بالت�سمية((( .وعنه Qلما
فتعوذ باهلل من
التعوذ عند افتتاح كل �س��ورة :نع��مّ ،
ُ�س��ئل عن ّ
ال�شيطان الرجيم ،وذكر �أن الرجيم �أخبث ال�شياطين(((.
 2-2الترتيل :قال تعالى} :ﭟ ﭠﭡﭢﭣ ﭤ{(((.
وعن ر�سول اهلل Pفي قوله تعالى} :ﭢﭣ ﭤ{:
نثر البقل ،وال تهذّ ه هذَّ ِ
ال�ش��عرِ ،قفوا
ّ
«بين��ه تبيان��اً ،وال َتنثره َ
هم � ِ
آخر
حركوا به القلوب ،وال َيك��ن ُّ
عن��د عجا ِئبهِّ ،
أحدكم � َ
ال�سورة»(((.
وعن علي  Qفي �ص��فات المتقين�« :أ ّما الليل ف�ص��افّون
�أقدا َمه��م ،تالي��ن لأجزاء الق��ر�آن ،ير ِّتلونها ترتي�لاً ،يح ّزنون به
دواء دائهم»(((.
أنف�سهم ،وي�ستثيرون به َ
� َ
(((
(((
(((
(((
(((
(((

النحل .98
ميزان احلكمة ،ج� ،3ص .2527
ميزان احلكمة ،ج� ،3ص .2527
الزمر .4
ميزان احلكمة ،ج� ،3ص .2527
نهج البالغة ،ج� ،2ص .161
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3-3التد ّبر :قال تعال��ى} :ﮑﮒﮓﮔﮕﮖ

ﮗ{(((.
قال تعالى} :ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ
ﭹ ﭺ{(((.
ق��ال تعال��ى} :ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ
ﮅ ﮆﮇﮈ{(((.
تدبر� ،أال
خير في قراء ٍة لي�س فيها ّ
الإمام علي �« :Qأال ال َ
خير في عبادة ال فقه فيها»(((.
ال َ
4-4التف ّه��م� :أي �أن ينظر ف��ي كل �آية لي�س��تبين معناها ،فعن
الإمام زين العابدي��ن �« :Qآيات القر�آن خزائن العلم،
حت خزانة فينبغي لك �أن تنظر فيها»(((.
فكلما ف َت َ
5-5الإعتبار� :أي �أن يرى كل خطاب في كتاب اهلل ّموج ٌه �إليه،
«تدبروا �آيات القر�آن واعتبروا به،
فعن الإمام علي ّ :Q
ف�إنه �أبلغ ال ِع َبر»(((.
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(((
(((
(((
(((
(((
(((

حممد .24
�ص .29
الن�ساء .82
الكايف ،ج� ،1ص .63
ميزان احلكمة ،ج� ،3ص .2528
ميزان احلكمة ،ج� ،3ص .2528

6-6ك�ش��ف الباط��ن والحقائق :عن ر�س��ول اهلل « :Pما �أنزل اهلل
حد
حد ،وكل ّ
ع��ز وجل �آية �إال لها ظهر وبطن ،وكل حرف ّ
ُمطلع»(((.
وع��ن الإمام زين العابدين « :Qكتاب اهلل عز وجل على
�أربعة �أ�ش��ياء :على العبارة ،والإ�ش��ارة ،واللطائ��ف ،والحقائق.
فالعب��ارة للع��وام ،والإ�ش��ارة للخوا���ص ،واللطائ��ف للأولياء،
والحقائق للأنبياء»(((.
7-7الخ�ش��وع :قال تعال��ى} :ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ

ﯗ ﯘ ﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟ ﯠﯡﯢ

ﯣ ﯤﯥﯦ ﯧﯨﯩﯪ ﯫﯬ{(((.
وفي الرواية كان الر�ضا Qفي طريق خرا�سان يكثر بالليل
في فرا�ش��ه من تالوة الق��ر�آن ،ف�إذا مر ب�آية فيه��ا ذكر جنة �أو نار
بكى و�س�أل اهلل الجنة وتعوذ به من النار(((.
ر�سولاهلل�«:Pإنيلأعجبكيفال�أ�شيب�إذاقر�أتالقر�آن»(((.
(((
(((
(((
(((
(((

ميزان احلكمة ،ج� ،3ص .2521
ميزان احلكمة ،ج� ،3ص .2531
احلديد .16
م�ستدرك �سفينة البحار ،ج� ،8ص .467
الكايف ،ج� ،2ص .632
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وفي الحث عل��ى قراءة القر�آن بالحزن والبكاء قال « :Pاقر�أوا
القر�آن بالحزن ف�إنه نزل بالحزن»(((.
وعنه « :Pاقر�أوا القر�آن وابكوا ،ف�إن لم تبكوا فتباكوا ،لي�س
منا من لم يت َغ ّن بالقر�آن»(((.
وعنه « :Pما من عين فا�ضت من قراءة القر�آن �إال َّقرت يوم
القيامة»(((.
وف��ي الحث على التفاعل مع الآي��ات التي يقر�أها قال P
لما ُ�س��ئل عن �أح�س��ن النا�س قراءة�« :إذا �سمعت قراءته ر�أيت
�أنه يخ�شى اهلل»(((.
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(((
(((
(((
(((

ميزان احلكمة ،ج� ،3ص .2528
ميزان احلكمة ،ج� ،3ص .2528
ميزان احلكمة ،ج� ،3ص .2529
ميزان احلكمة ،ج� ،3ص .2529

املحا�ضرة الثالثة

محظورات
قراءة القرآن
ت�صدير المو�ضوع:
ق��ال تعال��ى} :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

ﭕﭖﭗﭘﭙ ﭚ
ﭛﭜﭝﭞﭟ
ﭠﭡ ﭢﭣﭤﭥﭦ{(((.

((( ال عمران .187

الهدف:

الإلف��ات �إلى �أن الت���أدب ب�آداب التالوة يقت�ض��ي اجتناب
بع�ض الأمور التي ّن�صت عليها ال�شريعة.
23

المقدمة

يتناول القر�آن الكريم فئ ًة م��ن النا�س نَ َبذت كتاب اهلل وراء
ظهورها ،هذا يعني ب�ش��كلٍ �أ�سا�س��ي نبذه من الناحية العملية
وع��دم تحكيمه وجراء �أحكامه وقوانين��ه ،وبكلم ٍة واحدة عدم
اتخاذه د�س��توراً للحكم والعمل والإدارة فابتالهم اهلل ب�صنوف
البالء في الدنيا و�أليم العذاب في الآخرة ،فقد ورد عن الإمام
الج��واد « :Qوكل �أمة قد رف��ع اهلل عنهم علم الكتاب حين
نب��ذوه وو َّالهم عدوهم حين تولوه ،وكان من نبذهم الكتاب �أن
يروونه وال يرعونه ،والج ّهال
�أقام��وا حروفَه وحرفوا حدو َده ،فهم ْ
يعجبهم حفظهم للرواية ،والعلماء يحزنهم تركهم للرعاية»(((.
حماور املو�ضوع
محظورات التالوة

التلحي��ن :ر�س��ول اهلل « :Pاق��ر�أوا القر�آن ب�ألح��ان العرب
و�أ�صواتها ،و�إياكم ولحون �أهل الف�سق و�أهل الكبائر ف�إنه �سيجئ
24

((( ميزان احلكمة ،ج� ،3ص .2527

من بعدي �أقوام يرجعون القر�آن ترجيع الغناء والنوح والرهبانية،
ال يجوز تراقيهم ،قلوبهم مقلوبة ،وقلوب من يعجبه �ش�أنهم»(((.
وعن��ه � :Pإني �أخ��اف عليكم ا�س��تخفافا بالدي��ن ...و�أن
تتخذوا القر�آن مزامير(((.
الأكل بالقر�آن :عن ر�سول اهلل « :Pمن قر�أ القر�آن يت�أكَّ ل به
عظم لي�س عليه لحم»(((.
النا�س جاء يوم القيامة ووج ُهه ٌ
العجل��ة وعدم التدب��ر :عن ر�س��ول اهلل  :Pال يفقه من قر�أ
القر�آن في �أقل من ثالث(((.
وعنه Pفيما قال البن عمر� :إقر�أ القر�آن في كل �شهر ،قال:
قل��ت� :إني �أجد قوة ،قال :اقر�أه في ع�ش��رين ليلة ،قال :قلت:
�إني �أجد قوة ،قال :فاقر�أه في ع�ش��ر لي��ال ،قال� :إني �أجد قوة،
قال :فاقر�أه في �سبع وال تزد على ذلك(((.
الإمام ال�صادق Qلما ُ�سئل عن قراءة القر�آن في ليلة :ال
((( ميزان احلكمة ،ج� ،3ص .2529
((( ميزان احلكمة ،ج� ،3ص .2529
((( ميزان احلكمة ،ج� ،3ص .2529
((( ميزان احلكمة ،ج� ،3ص .2528
((( ميزان احلكمة ،ج� ،3ص .2528
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يعجبني �أن تقر�أه في �أقل من �شهر(((.
الإ�س��تهزاء بالقراءة :عن الإم��ام علي  :Qمن قر�أ القر�آن
فمات فدخل النار فهو ممن كان يتخذ �آيات اهلل ُهزوا(((.
طلب الدنيا بالقر�آن :الإمام الباقر  :Qمن دخل على �إمام
جائر فقر�أ عليه القر�آن يريد بذلك عر�ض��اً من عر�ض الدنيا ُلعن
الم�س��تمع بكلِّ حرف
ع�ش��ر لعنات ،و ُلعن ُ
القارئ بكلّ حرف َ
لعنة(((.
حرم اهلل عليه
ر�سول اهلل  :Pمن تعلم القر�آن للدنيا وزينتها َّ
الجنة(((.
ر�س��ول اهلل  :Pمن ق��ر�أ القر�آن يريد به ال�س��معة والتما�س
عظ��م لي�س عليه
�ش��يئٍ َل ِق َي اهلل عز وجل ي��وم القيامة ووج ُهه ٌ
لح��م ...ومن قر�أ الق��ر�آن ولم يعمل به َح َ�ش��ره اهلل يوم القيامة
�أعمى فيقول} :ﰁﰂ ﰃﰄ.((({...
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(((
(((
(((
(((
(((

ميزان احلكمة ،ج� ،3ص .2528
ميزان احلكمة ،ج� ،3ص .2527
ميزان احلكمة ،ج� ،3ص .2530
ميزان احلكمة ،ج� ،3ص .2530
ميزان احلكمة ،ج� ،3ص .2527

عدم تنظيف الفم :عن ر�س��ول اهلل ِّ :Pنظفوا طريق القر�آن،
قيل :يا ر�س��ول اهلل وم��ا طريق القر�آن ؟ ق��ال� :أفواهكم ،قيل:
بماذا ؟ قال :بال�سواك(((.
ثواب استماع القرآن

والرغبة وال�ش��وق �إلى ا�س��تماع القر�آن دليل رغبة الإن�سان
ال�ستنزال الرحمة الإلهية وبركات ال�سماء والقرب من المولى
عزوجل فعن ر�س��ول اهلل � :Pأال من ا�شتاق �إلى اهلل فلي�ستمع
كالم اهلل(((.
خي��ر من الذه��ب :عن ر�س��ول اهلل  :Pمن ا�س��تمع �آية من
(((
القر�آن خير له من ثبير ذهباً ،والثبير �إ�سم جبل عظيم باليمن.
دفع بالء الآخرة :عن ر�سول اهلل ُ :Pيدفع عن قارئ القر�آن
بال ُء الدنيا ،و ُيدفع عن م�ستمع القر�آن بال ُء الآخرة(((.
ت�ض��اعف الح�سنات :عن ر�س��ول اهلل  :Pمن ا�ستمع �إلى �آية
(((
(((
(((
(((

ميزان احلكمة ،ج� ،3ص .2531
ميزان احلكمة ،ج� ،3ص .2531
ميزان احلكمة ،ج� ،3ص .2531
ميزان احلكمة ،ج� ،3ص .2531
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من كتاب اهلل كتبت له ح�سنة م�ضاعفة ،ومن تال �آي ًة من كتاب
اهلل كانت له نوراً يوم القيامة(((.
أدب االستماع
الإن�ص��ات :قال تعال��ى} :ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ

ﯞﯟﯠ{(((.
وع��ن الإمام ال�ص��ادق Qلم��ا �س���أله زرارة عن وجوب
الإن�ص��ات واال�س��تماع على من ي�س��مع القر�آن :نعم� ،إذا قُرئ
القر�آن عندك فقد وجب عليك اال�ستماع والإن�صات(((.
الخ�ش��وع وال�س��جود والبكاء :قال تعال��ى} :ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ
ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ
ﭹﭺﭻﭼﭽﭾ ﭿﮀﮁﮂﮃ

ﮄﮅﮆ ﮇﮈ{(((.
قال تعالى} :ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
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(((
(((
(((
(((

االعراف .204
الأعراف .204
ميزان احلكمة ،ج� ،3ص .2531
اال�سراء .107

ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ

ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ{(((.
ق��ال تعال��ى} :ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ
ﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟ ﯠﯡﯢ ﯣ ﯤﯥ

ﯦ ﯧﯨﯩﯪ ﯫﯬ{(((.

((( مرمي .58
((( احلديد.16

29

املحا�ضرة الرابعة

تعلم القرآن
وتعليمه
ت�صدير المو�ضوع:

عن ر�س��ول اهلل « :Pخياركم من
تعلم القر�آن وعلَّمه»(((.

((( ميزان احلكمة ،ج� ،3ص .2531

الهدف:

الحث على تعلّم القر�آن وتعليمه في كافة المراكز والم�ساجد
ّ
والم�ؤ�س�سات و�إيالء ذلك �أهمية و�أولوية خا�صة.
31

المقدمة

من الم�ؤك��د �أن �أهم ما يحتاجه مجتمعن��ا اليوم هو الرجوع
بهديه ونوره وهذا فرع
�إلى كتاب اهلل قو ًال وعم ًال والإ�س��تهداء ْ
تعلّمه وفهمه والإبحار في �أ�سراره ولطائفه وا�ستخراج لآلئ العلم
و�شفاء من كافة
والمعرفة ليكون لنا دلي ًال ورائداً وحاكماً وهادياً ً
الأمرا�ض الروحية والمادية ،فكلما كانت الأمة �أل�ص��ق بكتاب
مح�ص��نة قادر ًة ال ي�أتيه��ا الباطل �أبداً ،وفي
اهلل كلما كانت �أم ًة ّ
الحديث عن �أمير الم�ؤمنين  :Qتعلموا القر�آن ف�إنه �أح�س��ن
الحدي��ث ،وتفقهوا فيه ف�إنه ربيع القلوب ،وا�ست�ش��فوا بنوره ف�إنه
�شفاء ال�صدور ،و�أح�سنوا تالوته ف�إنه �أنفع الق�ص�ص(((.
حماور املو�ضوع
ّ
الحث على تعلم القرآن

وتعلّ��م كت��اب اهلل لي�س �أمراً كمالي��اً �أو علم��اً ثانوياً بل هو
علم �آخ��ر ،ولعله �إلى ذلك
�ض��رورة ،و�أهميته تف��وق �أهمية �أي ٍ
32

((( ميزان احلكمة ،ج� ،3ص .2454

�أ�ش��ار ر�س��ول اهلل  Pبقوله« :من �أُعطي القر�آن فظن �أن �أحداً
�أُعطي �أكثر مما �أُعطي فقد عظّ م �صغيراً و�ص ّغر كبيراً»(((.
وحذّ ر الإمام ال�صادق  Qمن خلّو حياة الم�سلم من تعلّم
الق��ر�آن فقال« :ينبغي للم�ؤمن �أن ال يموت حتى يتعلم القر�آن،
�أو يكون في تعلمه»(((.
وعن ر�سول اهلل « :Pعليكم بتعلم القر�آن وكثرة تالوته»(((.
وعن الإمام ال�ص��ادق « :Qمن مات من �أوليائنا و�شيعتنا
ولم يح�س��ن الق��ر�آن ُع ِّل َم في قب��ره ليرفع اهلل في��ه درجته ،ف�إن
درجات الجنة على قدر عدد �آيات القر�آن فيقال لقارئ القر�آن:
�إقر�أ وارقَ »(((.
ثواب تعليم القرآن

عي�ش ال�سعداء
مجمع الف�ضائل :عن ر�سول اهلل �« :Pإن �أردتم َ
والهدى
وموت ال�شهداء والنجا َة يوم الح�سرة والظلَّ يوم الحرور َ
َ
(((
(((
(((
(((

ميزان احلكمة ،ج� ،3ص .2520
ميزان احلكمة ،ج� ،3ص .2521
ميزان احلكمة ،ج� ،3ص .2521
ميزان احلكمة ،ج� ،3ص .2521
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يو َم ال�ض�لالة ،فادر�س��وا القر�آن ،ف�إن��ه كال ُم الرحمن ِ
وحر ٌز من
ورجحان في الميزان»(((.
ال�شيطان
ٌ
ا�س��تنزال ال�س��كينة والرحمة :عن ر�سول اهلل « :Pما اجتمع
قوم في بيت من بيوت اهلل يتلون كتاب اهلل ويتدار�سونه بينهم �إال
وح َّفتهم المالئكة،
نزلت عليهم ال�س��كينة ،وغ َِ�ش َيتهم الرحمةَ ،
وذكرهم اهلل فيمن عنده»(((.
ثواب تعليم األبناء القرآن

�س��بيل النجاة في الآخرة :عن ر�س��ول اهلل �« :Pأال من تعلم
القر�آن وعلَّمه و َع ِمل بما فيه ف�أنا له �سائق �إلى الجنة ودليل �إلى
الجنة»(((.
�أجمل الثواب :عن ر�س��ول اهلل  :Pم��ن علَّم ولداً له القر�آن
قلَّده اهلل قالد ًة يعجب منها الأولون والآخرون يوم القيامة(((.
حق من حقوق الأبناء :عن الإمام علي  :Qحق الولد على
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(((
(((
(((
(((

ميزان احلكمة ،ج� ،3ص .2521
ميزان احلكمة ،ج� ،3ص .2521
ميزان احلكمة ،ج� ،3ص 2522
ميزان احلكمة ،ج� ،3ص .2522

الوالد �أن يح�سن ا�سمه ،و ُيح�سن �أدبه ،ويعلّمه القر�آن(((.
وت�ؤكد الروايات على البدء بتعلم القر�آن باكراً لما لذلك من �أث ٍر
في ر�سوخ هذه المفاهيم في النف�س ،فقد ورد عن ر�سول اهلل :P
من قر�أ القر�آن قبل �أن يحتلم فقد �أوتي الحكم �صبيا(((.
ّ
الحث على حفظ القرآن

ومن
وحفظ القر�آن لي�س متي�س��راً �إال لم��ن وفّقه اهلل لذلك ّ
وقوم دي َنه ،فعن ر�س��ول اهلل � :Pإن
علي��ه برحمته ،ف�أنار قلب��ه ّ
الذي لي�س في جوفه �شئ من القر�آن كالبيت الخرب(((.
�أف�ضل العطاء :ر�سول اهلل  :Pمن �أعطاه اهلل حفظ كتابه فظن
�أن �أحداً �أُعطي �أف�ضل مما �أعطي فقد غمط �أف�ضل النعمة(((.
�صرف العذاب :عنه � ....:Pإن اهلل تعالى ال ُيعذب قلباً و َع َى
القر�آن(((.
و�أ ّم�أ �إذا �أ�ض��يفت نعمة الحفظ �إل��ى نعمة العمل بالقر�آن فذلك
(((
(((
(((
(((
(((

ميزان احلكمة ،ج� ،3ص .2522
ميزان احلكمة ،ج� ،3ص .2522
ميزان احلكمة ،ج� ،3ص .2522
ميزان احلكمة ،ج� ،3ص .2522
ميزان احلكمة ،ج� ،3ص .2522
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من �أكرمه اهلل برفيع المنزلة في الآخرة ،فعن الإمام ال�صادق :Q
الحافظ للقر�آن العامل به مع ال�سفرة الكرام البررة(((.
ولما كان من الطبيعي �أن ُيبتلى المرء بالن�سيان فيغيب
ّ
ع��ن باله بع���ض ما حفظ من كتاب اهلل نج��د �أن الروايات
ّنبهت �إلى �أهمية ا�س��تذكار الآيات من خالل بيان مقامها
ودرجتها ،فعن الإمام ال�ص��ادق  :Qمن نَ�س��ي �س��ورة
من القر�آن ُم ِّثلت له في �ص��ورة ح�س��نة ودرجة رفيعة ،ف�إذا
ر�آه��ا قال :من �أنت؟ ما �أح�س��نك؟ ليتك لي ،فتقول� :أما
تعرفني؟ �أنا �س��ورة كذا وكذا ،لو لم تن�س��ني لرفعتك �إلى
هذا المكان(((.
جزاء حملة القرآن ومقامهم

وحملة القر�آن هم الذين يرتلون �آياته ويمتثلون �أوامره ونواهيه
ويت�أدبون ب�آدابه و�سننه في كافة حركاتهم و�سكناتهم و�أعمالهم،
وقد رفع اهلل مقامهم في الدنيا والآخرة.
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((( ميزان احلكمة ،ج� ،3ص .2522
((( ميزان احلكمة ،ج� ،3ص .2523

المحفوفون برحمة اهلل :عن ر�سول اهلل  :Pحملة القر�آن هم
المحفوفون برحمة اهلل ،الملبو�سون بنور اهلل عز وجل(((.
عرف��اء �أهل الجنة :عنه  :Pحملة القر�آن ،والمجاهدون في
�سبيل اهلل ّقوادها ،والر�سلُ �سادة �أهل الجنة .عنه � :Pأ�شراف
�أمتي َح َملة القر�آن و�أ�صحاب الليل(((.
كمال العقل :عنه  :Pمن جمع القر�آن م ّتعه اهلل بعقله حتى
يموت(((.
خوا���ص �أه��ل اهلل :الإمام علي � :Qأه��ل القر�آن �أهل اهلل
وخا�صته(((.
وجوب تكريمهم :ر�س��ول اهلل  :Pحام��ل القر�آن حامل راية
الإ�سالم ،من �أكرمه فقد �أكرم اهلل ،ومن �أهانه فعليه لعنة اهلل عز
وجل(((.
ف��ي م�ص���آف الأولي��اء :عن��ه َ :Pح َمل�� ُة الق��ر�آن ه��م
((( ميزان احلكمة ،ج� ،3ص .2523
((( ميزان احلكمة ،ج� ،3ص .2523
((( ميزان احلكمة ،ج� ،3ص .2523
((( ميزان احلكمة ،ج� ،3ص ..2523
((( ميزان احلكمة ،ج� ،3ص ..2523
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تلب�س��ون بن��ور اهلل ،م��ن
المع ِّلم��ون كال َم اهللُ ،
ُ
والم ِّ
ع��ادى اهلل(((.
وا َاله��م فق��د وا َل��ى اهلل ،وم��ن عا َداه��م فق��د
َ
ما ينبغي لحامل القرآن

وعلى حام��ل الق��ر�آن �أن يتخلق بخلقه ويكت�س��ي من نوره
حياً لف�ض��ائله ،فال يزل وال يت�س��افه �أو يت�ص��رف
ويك��ون مثا ًال ّ
بما ُي�س��يء لنف�س��ه ولكتاب اهلل ،فعن ر�سول اهلل � :Pإن �أحق
أحق
النا�س
ّ
ال�س��ر والعالنية لحامل القر�آن ،و�إن � َّ
بالتخ�ش��ع في ّ
ال�سر والعالنية بال�صالة وال�صوم لحامل القر�آن(((.
النا�س في ّ
وعن��ه � Pإذ خ��رج ذات يوم وهو ينادي ب�أعلى �ص��وته :يا
حامل القر�آن ،اكحل عينيك بالبكاء �إذا �ضحك البطالون ،وقم
باللي��ل �إذا نام النائمون ،و�ص��م �إذا �أكل الآكلون ،واعف عمن
ظلمك ،وال تحقد فيمن يحقد ،وال تجهل فيمن يجهل(((.
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((( ميزان احلكمة ،ج� ،3ص ..2523
((( ميزان احلكمة ،ج� ،3ص ..2523
((( ميزان احلكمة ،ج� ،3ص .2524

الباب الثاين

عمارة المسجد

عمارة المسجد
آداب المسجد
الصالة جماعة في المسجد
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املحا�ضرة الأوىل

عمارة المسجد

ت�صدير المو�ضوع:
}ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ
ﮟﮠﮡ ﮢﮣﮤ
ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ

ﮬﮭﮮﮯﮰ{(((.
((( التوبة .18

الهدف:

الحث على ارتياد الم�ساجد و�إعمارها كون ذلك من ال�شعائر
ّ
الدينية التي ينبغي تعظيمها.
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المقدمة

�أولى الإ�س�لام اهتماماً بالغاً بالم�سجد و�أعطاه دوراً كبيراً ال
يقت�ص��ر على ال�ص�لاة والعبادة بل تعداه �إلى كونه مركزاً �إلهياً
ُتقام فيه الفرائ�ض وي�صلح فيه بين النا�س ،ويتدار�س الم�سلمون
في��ه �ش���ؤونهم واهتماماته��م و�أخطارهم ،كما وتنبث��ق منه �أنوار
العلم والمعرفة والهداية ،وال يخفى �أنه في �ص��در الإ�سالم كان
مركزاً لح�شد الجيو�ش و�إقامة االتفاقيات وجمع الزكاة وتوزيعها
على الفقراء والمحتاجين ،و� ّأي ٍ
بيت �أولى من بيت اهلل ب�إحياء
ال�سنن ،و�إقامة الدين ،و�إ�صالح �أمور الم�سلمين.
حماور املو�ضوع
الم�س��اجد بي��وت اهلل :ع��ن ر�س��ول اهلل  - Pف��ي التوراة
مكت��وب �« :-إن بيوتي في الأر�ض الم�س��اجد ،فطوبى لعبد
تط َّهر ف��ي بيته ثم زارني في بيت��ي� ،أال �إن على المزور كرامة
الم�ش��ائين في الظلمات �إلى الم�ساجد بالنور
الزائر� ،أال ّب�شر ّ
ال�ساطع يوم القيامة»(((.
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((( احلدائق النا�ضرة ،املحقق البحراين ،ج� ،7ص .266

�إتيان الم�س��اجد عل��ى طه��ارة :والمراد من الطه��ارة كما في
الروايات كلٌ من الطهارة المادية والطهارة المعنوية:
�أما الطهارة المادية �أي التنظف وا�س��باغ الو�ض��وء لل�ص�لاة
والعب��ادة فقد ورد عن الإم��ام ال�ص��ادق  :Qعليكم ب�إتيان
الم�س��اجد ف�إنها بيوت اهلل في الأر�ض ،ومن �أتاها متط ّهراً ط ّهره
اهلل م��ن ذنوب��ه ،وكُ تب م��ن زواره ،ف�أكث��روا فيها من ال�ص�لاة
والدعاء(((.
و�أم��ا الطهارة المعنوي��ة �أي دخول الم�س��جد ولي�س لأحد
عن��ده مظلم��ة فقد ورد عن ر�س��ول اهلل � :Pأوحى اهلل �إلي �أن
يا �أخا المر�س��لين يا �أخا المنذرين �أن��ذر قومك ال يدخلوا بيتاً
م��ن بيوتي ولأحد من عبادي عند �أحده��م مظلمة ،ف�إني �ألعنه
ما دام قائماً ي�ص��لي بين يدي ،حتى َير ّد تلك المظلمة ،ف�أكون
ب�ص��ره الذي ُيب�صر به ،ويكون
َ�س��معه الذي ي�س��مع به ،و�أكون َ
من �أوليائي و�أ�ص��فيائي ،ويكون جاري مع النبيين وال�صديقين
وال�شهداء في الجنة(((.
((( احلدائق النا�ضرة ،ج� ،2ص .136
((( ميزان احلكمة ،ج� ،2ص .1260
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عمار المساجد
صفات ّ

ومن الوا�ض��ح �أن عمارة الم�سجد من خالل قوله تعالى �إنما
ه��و � ٌأمر توفيقي يوفق اهلل له من ات�ص��ف من عباده بال�ص��فات
الخم�س التالية:
1-1الإيمان باهلل والإيمان باليوم الآخر وهما بعدان اعتقاديان
�أ�سا�سيان في حياة الإن�سان.
2-2كونه من مقيمي ال�صالة �أي �أنه من المهتمين لأمر �إحياء
ال�صالة وكافة العبادات التي �أمرنا اهلل بها.
3-3كونه من م���ؤدي الزكاة وهذا البعد م��ن الأبعاد التي لها
دالل��ة اجتماعي��ة� ،أي كونه من الذين يتح�س�س��ون الآم
وم�شاكل الآخرين.
�4-4أن يكون ممن ال يخاف �ش��يئاً في هذا الوجود �سوى اهلل
تعال��ى ،وهذا من �أه��م الأبعاد التي لها بعد �س��لوكي في
يف�ضل على طاعة اهلل وثوابه
يقدم وال ّ
حياة المرء ،و�أنه ال ّ
�أي �أمر �آخر.
ما ينافي عمارة المسجد
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اللهو واللغو :عن ر�سول اهلل  - Pوقد �س�أله �أبو ذر عن كيفية

عمارة الم�س��اجد  :-ال ُترفع فيها الأ�ص��وات ،وال ُيخا�ض فيها
بالباطل ،وال ُي�ش��ترى فيها وال ُيباع ،واترك اللغو ما دمت فيها،
ف�إن لم تفعل فال تلومن يوم القيامة �إال نف�سك(((.
:ج ِّنب��وا
الإن�ش��غال بالأم��ور الدنيوي��ة :ع��ن ر�س��ول اهلل َ P
م�ساجدكم مجانينكم و�ص��بيانكم ورفع �أ�صواتكم �إال بذكر اهلل
َ
وجمروها في كل �سبعة
تعالىَ ،وبيعكم و�ش��راءكم و�سالحكمِّ ،
�أيام ،و�ضعوا المطاهر على �أبوابها(((.
ثمرة االختالف إلى المساجد

وقد يكون من الم�ستحيل تعداد الفوائد الدنيوية والأخرورية
التي يك�س��بها الم��رء من خالل ارتياده الم�س��اجد ،فهي �أكثر
من �أن تح�ص��ى وتطال جوانب مختلفة من حياة الإن�سان ،وقد
ّلخ�صها �أمير الم�ؤمنين  Qبقوله« :من اختلف �إلى الم�سجد
�أ�صاب �إحدى الثمان� :أخاً م�ستفاداً في اهلل� ،أو ِعلماً ُم�ستطرفاً،
�أو �آي��ة محكمة� ،أو رحم��ة منتظرة� ،أو كلمة ت��رده عن ردى� ،أو
ي�سمع كلمة تدله على هدى� ،أو يترك ذنباً خ�شي ًة �أو حياء»(((.
((( احلدائق النا�ضرة ،ج� ،7ص .266
((( ميزان احلكمة ،ج� 2ص .1259
((( احلدائق النا�ضرة ،ج� ،7ص .265
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املحا�ضرة:الثانية

آداب المساجد

ت�صدير المو�ضوع:
ق��ال تعال��ى} :ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ

ﭻﭼﭽﭾ{(((.

((( اجلن .18

الهدف:

بي��ان الآداب وال�س��نن والم�س��تحبات الت��ي ينبغ��ي على
الم�س��لمين التحلي بها تجاه م�ساجدهم و�ضرورة عدم التق�صير
في ذلك.
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المقدمة

بلغت باب الم�سجد فاعلم
عن الإمام ال�ص��ادق �« :Qإذا َ
بيت ٍ
ملك عظيم ال َيط�أ ب�ساطَه �إال المطهرون،
باب َ
�أنك ق�صدت َ
ال�ص��ديقون ،وهب القدوم �إلى
وال ي�ؤذن بمجال�س��ة مجل�سه �إال
ِّ
ب�س��اط خدمة الملك ف�إن��ك على َخط ٍر عظي��م �إن غفلت هيبة
الملك ،واعلم �أنه قادر على ما ي�ش��اء من العدل والف�ضل معك
وبك ...واعترف بعجزك وتق�ص��يرك وفقرك بين يديه ،ف�إنك قد
توجهت للعبادة له ،والم�ؤان�س��ة ،واعر�ض �أ�سرارك عليه ،ولتعلم
أ�س��رار الخالئق �أجمعي��ن وعالنيتهم ،وكن
�أنه ال تخفي عليه � َ
ك�أفق��ر عباده بين يديه ،و�أخل قلبك عن كل �ش��اغل يحجبك
ع��ن ربك ،ف�إن��ه ال يقبل �إال الأطهر والأخل���ص .وانظر من �أي
ديوان يخرج ا�س��مك ،ف���إن ذقت من ح�لاوة مناجاته ،ولذيذ
مخاطباته و�ش��ربت بك�أ���س رحمته وكراماته من ح�س��ن �إقباله
علي��ك و�إجابته ،فقد �ص��لحت لخدمته ،فادخ��ل فلك الأمن
م�ض��طر قد انقطع عنه الحيل ،وق َُ�ص َر
والأمان ،و�إال فقف وقوف ّ
عنه الأمل ،وق�ض��ى علي��ه الأجل ،ف�إذا عل��م اهلل عز وجل من
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قلبك �ص��دق االلتجاء �إلي��ه ،نظر �إليك بعي��ن الرحمة والر�أفة
والعطف ووفقك لما يحب وير�ض��ى ف�إن��ه كريم يحب الكرامة
لعباده الم�ض��طرين �إليه المحترقين على بابه لطلب مر�ض��اته،
قال اهلل عز وجل} :ﯘﯙﯚﯛﯜ .(((»{...
حماور املو�ضوع
آداب المساجد

الجلو�س في الم�سجد :عن �أمير الم�ؤمنين « :Qالجل�سة في
الم�س��جد خير لي من الجل�سة في الجنة ،ف� ّإن الجنة فيها ر�ضى
ر�ضى ربي»(((.
نف�سي ،والجامع فيه َ
وعن ثواب الجلو�س في الم�س��جد يقول ر�سول اهلل « :Pيا
�أب��ا ذر ! �إن اهلل تعال��ى يعطيك ما دمت جال�س��اً في الم�س��جد
بكل نف�س تن َّف�س��ت درجة في الجنة ،وت�صلي عليك المالئكة،
ع�ش��ر ح�سنات ،وتمحي
وتكتب لك بكل نف�س تن َّف�س��ت فيه َ
ع�شر �سيئات»(((.
عنك َ
((( ميزان احلكمة ،ج� ،2ص .1260
((( و�سائل ال�شيعة ،ج� ،5ص .199
((( ميزان احلكمة ،ج� ،2ص .1259

49

وبي��ن ر�س��ول اهلل كمال الجلو�س في الم�س��جد بقوله :P
ّ
«كل جلو�س في الم�س��جد لغو �إال ثالثة :قراءة ُم�ص��لٍّ � ،أو ذكر
اهلل� ،أو �سائل عن علم»(((.
وحذّ ر من �إف�س��اد ه��ذا الجلو�س فعن��ه « :Pالجلو�س في
الم�س��جد النتظار ال�صالة عبادة ،ما لم يحدث ،قيل :يا ر�سول
اهلل وما الحدث ؟ قال :االغتياب»(((.
وال يخفى خطورة �أن يرتكب الم�س��لم ذنباً �أو مع�صي ًة داخل
الم�س��جد وما في ذل��ك من تجر�ؤ عل��ى اهلل تعالى وا�س��تهان ًة
بالمقد�سات وت�شويهاً ل�صورة الإيمان واالرتباط باهلل.
وعن��ه « :Pال تجعل��وا الم�س��اجد طرقاً حتى ت�ص��لوا فيها
ركعتين»(((.
النظاف��ة :ع��ن ر�س��ول اهلل « :Pم��ن ك ّن�س م�س��جداً يوم
الخمي�س ليل��ة الجمعة ف�أخرج منه التراب ما ي�ض��ر في العين
غفر له»(((.

50

(((
(((
(((
(((

و�سائل ال�شيعة ،ج� ،4ص .118
االمايل ،ال�صدوق� ،ص .506
جواهر الكالم ،ج� ،14ص .111
االمايل� ،ص .591

وكما يجب تنظيف الم�س��جد ي�س��تحب للم�س��لم التنظف
والتطي��ب ولب�س �أجم��ل الثياب والإعتن��اء بمظهره الخارجي
وعدم التهاون فيما من �ش�أنه �أن ال يتنا�سب والح�ضور بين يدي
اهلل تعالى.
الترتي��ب والتنظي��م :فمن المهم �أن يكون الم�س��جد منظماً
ومرتباً في محتوياته و�أغرا�ض��ه ،ف�إن الفو�ضى وتبعثر الأ�شياء هنا
وهناك في بيوت اهلل من �ش�أنه �أن يتعب حالة الم�صلي وي�شتت
ضال عن
ذهنه ويقلّل من انجذابه وحبه للح�ضور �إلى الم�سجد ف� ً
الر�س��الة الخاطئة والإنطباع ال�س��يء الذي يبقى في ذهن ر ّواد
الم�س��جد عن الم�سلمين ب�ش��كلٍ عام ،ولذلك ي�ستحب على
كل ف��رد �إذا ر�أى ما ينافي جمالية الم�س��جد وال�ص��ورة الالئقة
ببيوت اهلل �أن يبادر �إلى تنظيمها وترتيبها.
�إقامة البرامج :فالم�س��جد لي�س مكاناً لل�ص�لاة فح�سب بل
ينبغ��ي �أن تقام فيه البرامج والأن�ش��طة العلمي��ة والدينية التي
تنا�س��ب الجميع على اختالف �أعمارهم وم�س��توياتهم الثقافية
م��ن الرج��ال والن�س��اء ،و�أن تكون ه��ذه البرامج مم��ا يحاكي
حاجات النا�س ويبل�س��م جراحاتهم ويبي��ن لهم ما يحتاجونهم
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في �أمورهم الحياتية والمعي�شية حتى ي�شعر النا�س �أن الم�سجد
حاجة �ضرورية في حياتهم.
كما من ال�ض��روري �إحياء المنا�س��بات الدينية من والدات
الأئمة ووفياتهم ومجال�س العزاء والمنا�سبات العامة التي تنفع
النا�س وتزيد من ثقافتهم وعلمهم وتربيتهم.
م��داراة النا�س� :أي �ض��رورة التعامل مع النا�س في الم�س��جد
برفقٍ ولين وعدم الت�أفف �أو التذمر منهم �أو �إ�ش��عارهم ب�أي �شكل
من �أ�شكال عدم الرغبة في ح�ضورهم كالتعالي عليهم �أو �إمالء ما
ينبغي �أن يفعلونه ب�شكلٍ دائم مما ين ّفرهم بل قد يب ّغ�ضهم �أحياناً.
وم��ن المهم هنا الإلفات �إلى �ض��رورة اختي��ار العاملين في
الم�س��جد وفق معايي��ر دينية عالية ك�أن يكون��وا من �أهل العلم
والإيمان وال�ص��بر والأخالق الفا�ض��لة و�أن يكونوا من ال�سمعة
الح�س��نة والمقبولية عند النا�س و�س��وى ذلك مما ي�ساهم في
تفعيل جاذبية الم�سجد.
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املحا�ضرة الثالثة

الصالة
ً
جماعة في المسجد
ت�صدير المو�ضوع:

ع��ن ر�س��ول اهلل « :Pمن �ص��لّى
الخم�س في جماعة فظ ّنوا به خيراً»(((.

((( و�سائل ال�شيعة ج� ،8ص .286

الهدف:

حث النا�س على �إقامة ال�ص�لاة جماع ًة في الم�سجد وبيان
ّ
أعده اهلل تعالى لذلك.
عظيم الأجر والثواب الذي � ّ
53

المقدمة

ال يخفى �أن �صالة الجماعة مظهر من مظاهر العزة والإتحاد
ور�ص ال�ص��فوف كونها عنوان��اً الرتباط الأمة ب��اهلل تعالى ولها
ّ
�أثرها الكبير في �إ�ش��اعة جو الثق��ة والمحبة والمودة بين عموم
الم�س��لمين وهي �س ّنة �إلهية من ال�س��نن التي �أجزل اهلل تعالى
عليها الأج��ر والثواب وعظيم الدرجات ف��ي الآخرة ،ولذلك
نج��د �أن نبين��ا الأك��رم  Pو�أئمتن��ا الأطه��ار  Rوعلماءن��ا
الأبرار حر�ص��وا على �إحياء هذه ال�س ّنة طيلة �أيام حياتهم وح ّثوا
الم�س��لمين على ع��دم الإنقط��اع عنها في مختل��ف الظروف
والأحوال.
حماور املو�ضوع
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عل��ة الجماع��ة :فالعبادة جماع�� ٌة لها �أثرها ف��ي �إحياء الدين
وظهور الر�س��الة و�إقامة الحجة على المترددين وتمييز �أ�صناف
النا���س ،فعن الإمام الر�ض��ا � :Qإنما ُجعل��ت الجماعة لئال
يك��ون الإخال�ص والتوحيد والإ�س�لام والعب��ادة هلل �إال ظاهراً
مك�ش��وفاً م�ش��هوراً ،لأن في �إظه��اره حجة على �أهل ال�ش��رق

والغرب هلل وحده ،وليكون المنافق والم�س��تخف م�ؤدياً ِلما � َّأقر
به يظهر الإ�سالم والمراقبة ،وليكون �شهادات النا�س بالإ�سالم
بع�ضهم لبع�ض جائزة ممكنة ،مع ما فيه من الم�ساعدة على البر
والتقوى ،والزجر عن كثير من معا�صي اهلل عز وجل(((.
وعن الإمام ال�صادق �« :Qإنما جعل الجماعة واالجتماع
�إلى ال�صالة لكي ُيعرف من ي�ص ِّلي ممن ال ي�ص ِّلي ،ومن يحفظ
ي�ض��يع ،ولوال ذلك لم ِّ
يمكن �أحداً �أن
مواقيت ال�ص�لاة ممن ّ
ي�ش��هد على �أحد ب�ص�لاح ،لأن من لم ُي�ص��لِّ في جماعة فال
�ص�لاة له بين الم�س��لمين ،لأن ر�سول اهلل  Pقال« :ال �صالة
لمن لم ي�صلِّ في الم�سجد مع الم�سلمين �إال من علة»(((.
فضل صالة الجماعة

عن الإمام ال�صادق « :Qال�صالة في جماعة تف�ضل على
كل �صالة الفرد ب�أربعة وع�شرين درجة ،تكون خم�سة وع�شرين
�صالة»(((.
((( و�سائل ال�شيعة ج� ،8ص .287
((( و�سائل ال�شيعة ،ج� ،27ص .292
((( ميزان احلكمة ،ج� ،2ص .1648
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وعنه « :Qمن �ص��لّى الغداة والع�شاء الآخرة في جماعة
فهو في ذمة اهلل»(((.
وعن ر�س��ول اهلل  :Pمن �ص��لّى المغرب والع�شاء الآخرة
و�صالة الغداة في الم�سجد جماع ًة فك�أنما �أحيى الليل كله(((.
حديث طويل نقتطع منه �أكثره داللة.....«:ف�إن
وعنه  Pفي ً
زادوا (�أي الجماعة) على الع�ش��رة فلو �صارت ال�سماوات كلها
قرطا�س��اً والبحار مداداً والأ�شجار �أقالماً والثقالن مع المالئكة
ك ّتاباً لم يقدروا �أن يكتبوا ثواب ركعة.(((».....
فضل المشي إلى الجماعة

عن ر�س��ول اهلل « :Pمن م�شى �إلى م�سجد يطلب فيه الجماعة
كان له بكل خطوة �سبعون �ألف ح�سنة ،ويرفع له من الدرجات مثل
ذلك ،و�إن مات وهو على ذلك وكَّل اهلل به �سبعين �ألف ملك يعودونه
ف��ي قبره ،وي�ؤن�س��ونه في وحدته ،وي�س��تغفرون له حت��ى يبعث»(((.
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(((
(((
(((
(((

و�سائل ال�شيعة ،ج� ،8ص .295
االمايل ،ال�صدوق� ،ص .407
العروة الوثقى ،ال�سيد اليزدي ،ج� ،3ص .112
االمايل ،ال�صدوق� ،ص .517

أخطار ترك صالة الجماعة:
اعتباره��م م�س��تحقي العق��اب :وا�س��تنكر النب��ي الأكرم P

ترك الم�ؤمنين ل�ص�لاة الجماعة حت��ى اعتبر ذلك فع ًال ينبغي
العقاب عليه ،فعن ر�س��ول اهلل  - Pلأنا�س �أبط�أوا عن ال�صالة
في الم�س��جد « :-ليو�ش��ك قوم يدعون لل�ص�لاة في الم�سجد
�أن ن�أمر بحطب فيو�ض��ع على �أبوابه��م ،فتوقد عليهم نار فتحرق
عليهم بيوتهم»(((.
قوم
هم ر�سول اهلل  Pب�إحراق ٍ
وعن الإمام ال�صادق ّ :Q
في منازلهم كانوا ي�صلّون في منازلهم وال ي�صلّون الجماعة ،ف�أتاه
رجلٌ �أعمى فقال :يا ر�س��ول اهلل �أنا �ض��رير الب�صر وربما �أ�سمع
النداء وال �أجد من يقودني �إلى الجماعة وال�صالة معك ،فقال
��د من منزلك �إلى الم�س��جد حب ًال و�أح�ض��ر
له النبي �«ُ :Pش ّ
الجماعة»(((.
وهن��ا نجد �أن ر�س��ول اهلل  Pلم يعتبر البع��د �أو التقدم في
ال�س��ن �أو كونه �ض��ريراً �أو عدم وجود من يعينه للو�ص��ول �إلى
ّ
((( ميزان احلكمة ،ج� ،2ص .1648
((( و�سائل ال�شيعة ،ج� ،8ص .293
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الم�سجد عذراً في عدم ح�ض��ور الجماعة ،وهذا ّ
ي�شكل حافزاً
كبي��راً ليراج��ع كلٌ منا ح�س��اباته وتق�ص��يرنا في عدم ح�ض��ور
الجماعة في الم�سجد.
اعتبارهم مفارقي جماعة الم�س��لمين :وك�أن ال�صالة رمز وحدة
الم�س��لمين وجماعتهم و�أن تاركها تاركٌ لجماعة الم�س��لمين،
«ليح�ض��رن معنا �ص�لاتنا
فع��ن الإمام علي � - Qأي�ض��ا :-
ّ
جماعة� ،أو ليتحولن عنا وال يجاورونا وال نجاورهم»(((.
ومن الوا�ض��ح من ه��ذه الأحادي��ث �أنها تعتب��ر �أن خطورة ترك
�ص�لاة الجماعة �إنم��ا هي بلحاظ ت��رك الجماعة ،مما يك�ش��ف �أن
�صالة الجماعة �شكل من �أ�شكال الجماعة قبل �أن تكون �شك ًال من
�أ�ش��كال ال�ص�لاة ،و�أن تاركها يطعن في جماعة الم�سلمين ويوهنها
وي�ضعفها وهذا ما ال يجوز ،بل ويعتبر فاعله م�سيئاً ومتعدياً.
صالة جيران المسجد

وح ّث��ت الروايات جيران الم�س��جد على �أداء �ص��لواتهم فيه
حتى ال ي�ش��كوهم يوم القيامة ،فعن علي « :Qال �صالة لجار
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((( االمايل� ،ص .296

الم�سجد �إال في الم�سجد� ،إال �أن يكون له عذر �أو به علة» ،فقيل:
ومن جار الم�سجد يا �أمير الم�ؤمنين؟ قال :من �سمع النداء(((.
وعنه « :Qحريم الم�سجد �أربعون ذراعاًِ ،
والجوار �أربعون
داراً من �أربعة جوانبها»(((.
وفي الروايات �أن الم�ساجد ت�شكو �إلى اهلل جيرانها الذين ال
يرتادونها كما ورد عن الإمام ال�صادق �« :Qشكت الم�ساجد
�إلى اهلل تعالى الذين ال ي�ش��هدونها من جيرانها ،ف�أوحى اهلل عز
وج��ل �إليها :وعزتي وجاللي ال قبلت لهم �ص�لاة واحدة ،وال
�أظهرت لهم في النا�س عدالة ،وال نالتهم رحمتي ،وال جاوروني
في جنتي»(((.
«م�س��جد
وعن��ه  :Qثالثة ي�ش��كون �إل��ى اهلل عز وجل:
ٌ
وم�صحف معلّق
وعالم بين ج ّهال،
ٌ
خراب ال ي�ص��لّي فيه �أهلهٌ ،
قد وقع عليه غبار ال ُيقر�أ فيه»(((.
(((
(((
(((
(((

و�سائل ال�شيعة ،ج� ،5ص .194
اخل�صال ،ال�شيخ ال�صدوق� ،ص .544
االمايل� ،ص .696
و�سائل ال�شيعة ،ج� ،5ص .201
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الباب الثالث

مواعظ رمضانية

حرمة تتبع العثرات
حرمة إشاعة الفاحشة
أهمية القدوة في اإلسالم
أسباب انحراف القدوات
الفساد :أسبابه وآثاره
من مظاهر وأشكال الفساد
بين رضا اهلل ورضا الناس
أثر العبادات الدينية في حفظ النظام
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املحا�ضرة الأوىل

حرمة تتبع العثرات

ت�صدير المو�ضوع:

عن ر�س��ول اهلل �« :Pإن��ي لم �أ�ؤمر
أ�ش��ق
�أن �أن ّق��ب عن قلوب النا�س وال � ّ
بطونَهم»(((.

((( ميزان احلكمة ،الري�شهري ،ج� ،1ص .390

الهدف:

الإلفات �إلى �أن الم�سلم ال يذكر �أخيه �إال بالخير ويدافع عنه
في غيبته وال يتناوله ب�سوء.
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المقدمة

�إن من �أب��رز مظاهر الرحمة الإلهية التي �أمرنا بها الإ�س�لام
هو التعامل بح�س��ن الظاهر وحمل �أمور الم�سلم على الأح�سن
وعلى ال�ص��حة وعدم الت�ش��كيك بها لما في ذلك من ت�سهيل
إذكاء للمودة وزرع ب��ذور الثقة والت�آلف بين النا�س،
للتعام��ل و� ً
عم��ا وراء الظاهر والدخول
حرمت ال�ش��ريعة التنقيب ّ
ولذلك ّ
�إلى بواط��ن الأمور وخفاياها والتفتي�ش ع��ن عورات الم�ؤمنين
وعثراته��م معتب��ر ًة ذل��ك من �أن��واع التج�س���س والتدخل في
ال�ش�ؤون الخا�صة وال�شخ�صية للإن�سان التي تهدد المجتمع من
داخله وتق�ضي على لحمته وتما�سكه.
حماور املو�ضوع
النهي عن تتبع العثرات

عن ر�سول اهلل « :Pيا مع�شر من �أ�سلم بل�سانه ولم ُي�سلم بقلبه
تتبع عثرات الم�س��لمين
ال تتبعوا عثرات الم�س��لمين ،ف�إنه من َّ
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تتبع اهلل عثرته ،ومن تتب َّع اهلل عثرته يف�ضحه»(((.
َّ
وعن��ه �« :Pإنم��ا الخوف على �أمتي م��ن بعدي من ثالث
خ�صال� :أن يت�أولوا القر�آن على غير ت�أويله� ،أن يتبعوا زلة العا ِلم،
�أو يظهر فيهم المال حتى يطغوا ويبطروا»(((.
منزلة متتبع العثرات

وذ ّمت ال�ش��ريعة ه��ذ المر�ض الأخالقي حت��ى اعتبرت �أن
�صاحبه �أبعد ما يكون عن اهلل و�أقرب ما يكون �إلى الكفر ،فعن
�أبي جعف��ر  Qقال�« :أقرب م��ا يكون العبد �إل��ى الكفر �أن
ليعيره
يواخي الرجلُ الرجلَ على الدين فيح�ص��ي عليه زالته ّ
بها يوماً ما»(((.
ع��ن �أب��ي عبد اهلل  Qق��ال�« :أبعد ما يكون العب��د من اهلل �أن
ليعيره بها يوماً
يك��ون الرجل يواخي الرجل وهو يحفظ عليه زالت��ه ّ
ما»(((.
((( ميزان احلكمة ،الري�شهري ،ج� ،1ص .390
((( اخل�صال ،ال�صدوق� ،ص.164
((( الكايف ،ج� ،2ص .355
((( الكايف ،ج� ،2ص .355
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آثار تتبع العورات
ه��دره لحرمات نف�س��ه :قال تعالى} :ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ

ﮱﯓ ﯔﯕﯖﯗﯘﯙ ﯚ ﯛﯜ{(((.
وقال تعال��ى}:ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ
ﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝ ﮞ{((( ف�س��لوك الآخري��ن
تجاه متتبع عثراتهم �أن ي�سقطوا حرمته وين�شغلوا بتتبع عثراتهم،
فيك�سب من عمله ذلك �إثمين� :إثم نف�سه ،و�إثم من اقتدى به،
�س��ن �سنة �س��يئة كان عليه وزرها ووزر
وفي الحديث ...«:ومن َّ
م��ن عمل به��ا من بعده ،من غير �أن ينق���ص ذلك من �أوزارهم
�شيئاً»(((.
وه��ذا ما حذّ ر منه النبي في قول��ه« :من اطلع في بيت قوم
بغير �إذنهم فقد ح��لَّ لهم �أن يفق�ؤوا عينه ،ففق�ؤوا عينه ،فال دية
له ،وال ق�صا�ص(((».
الف�ض��يحة في الدنيا :فعنه « :Pال تطلبوا عثرات الم�ؤمنين،

66

(((
(((
(((
(((

ال�شورى .40
البقرة .174
ميزان احلكمة ،ج� ،2ص.1371
كنز العمال ،املتقى الهندي ،ج� ،9ص.109

ف�إن من تتبع عثرات �أخيه تتبع اهلل عثراته ،ومن تتبع اهلل عثراته
يف�ضحه ولو في جوف بيته»(((.
بث الأحقاد في النفو�س :وذلك لأن �أي م�س��ا�س للإن�سان في
دينه ،ودمه ،وعقله ،وعر�ض��ه ،وماله ،و�س��معته و�سلوكه وحياته
الخا�ص��ة �س��يترك في النف�س الأحقاد وال�ضغائن ،لأن الإن�سان
م��ن الطبيعي �أن يغ�ض��ب لحرماته بل من غي��ر الطبيعي �أن ال
يهتم المرء لهذه الإنتهاكات.
فق��دان الثقة :فالإن�سان المتتبع لعثرات الآخرين غير جدير
بثق��ة النا�س ومودته��م و�إلفتهم ،فالم�ؤمن يتو�س��م من �أخيه �أن
يحفظ��ه وي�س��تر عليه ال �أن يتج�س���س عليه ويح�ص��ي له ز ّالته
و�أخطاءه  ,ولي�س �أ�صعب من حيا ٍة يعي�شها المرء بين �أهله وهم
وي�شوه �صورته وهو
ال يولونه ثق ًة �أو ذمة ،فمثله كمن ّيدمر نف�سه ّ
يح�سب �أنه يدمر الآخرين ويحطّ من قدرهم.
مدع��اة للإنحراف :لأن المتتبع لعورات النا�س قد يطلع على
ما ي�س��وء وال تحمد عقباه ،فيرى في �سيئات الآخرين �ساتراً له
((( الكايف ،ج� ،2ص .355
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على ارتكاب المع�ص��ية ،و�أنه ال يختلف عن غيره لو �أقدم على
�أقل ما �أقدم عليه الآخرون فيقوده ذلك �إلى مزيد من الف�س��ق،
رب العزة �سبحانه
والفجور ،كالغيبة ،والنميمة وقد َّنبه �إلى هذا ّ
�إذ يقول تعالى} :ﭝ ﭞ.((({.......
حلول الغ�ض��ب الإلهي :لأن في ذلك مخالفة �ص��ريحة لحكم
اهلل في حرمة التج�س���س ،وتتبع عورات النا�س ،وهي من كبائر
الذنوب التي ت�ستوجب الغ�ضب الإلهي والخ�سران في الآخرة،
وقد قال تعالى} :ﮎﮏﮐﮑﮒﮓ{(((.
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((( احلجرات .12
((( طه .81

املحا�ضرة الثانية

حرمة
إشاعة الفاحشة
ت�صدير المو�ضوع:

قال تعال��ى:

}ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ

ﯷﯸﯹﯺ ﯻﯼﯽ

ﯾ{(((.

((( النور .19

الهدف:

التنبيه �إلى الآثار القاتلة للفرد والأمة التي يعمد �أبناءها على
�إ�شاعة الفاح�شة بينهم.
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المقدمة

ّلما كان �ص��دور الخط�أ والزلل من الإن�س��ان �أمراً لم يع�ص��م
اهلل من��ه �إال الأنبي��اء والأولياء كان م��ن الطبيعي �أن يكون من
واجب الم�س��لم تج��اه �أخيه الم�س��لم �أن ي�س��تر عوراته ويعينه
للتخل�ص منها ويمد ل��ه يد العون كما ي�أمل كلٌ منا من �إخوانه
حرمت ال�ش��ريعة �أي �ش��كل
حين �ص��دور الخط�أ منه ،ولذلك ّ
من �أ�شكال �إ�شاعة الفاح�شة وحديث ال�سوء والطعن بالآخرين
�س��يء
معتبر ًة ذلك من �أ�ش��نع الرذائل و�أقبحها لما لها من �أث ٍر ّ
على الم�س��توى الفردي والعام في الدنيا كما توعدت �صاحبها
ب�أليم العذاب في الآخرة.
حماور املو�ضوع
التعريف بإشاعة الفاحشة
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حدث الإن�سان
والمراد ب�إ�ش��اعة الفاح�شة في الن�صو�ص �أن ُي ّ
عن �س��يئ ٍة �أو �أم ٍر حرام ر�آه �أو �س��معه يقيناً عن � ٍأخ له في الدين
فقد ورد عن �أبي عبد اهلل  Qقال :من قال في م�ؤمن ما ر�أته

عيناه و�س��معته �أذناه فهو م��ن الذين قال اهلل عز وجل} :ﯳ

ﯴ ﯵﯶﯷﯸﯹﯺ ﯻﯼﯽﯾ{(((.
و�ش��دد ر�سول اهلل  Pالنهي عن ذلك معتبراً حكم المذيع
إبتداء فقال « :Pمن �أذاع فاح�شة كان
كحكم مقترف ال�سيئة � ً
كمبتدئها ومن َّعير م�ؤمناً ب�شيئٍ لم يمت حتى يركبه»(((.
ما يجب فعله بدل إشاعة الفاحشة

ال�س��تر :فقد �أمرنا اهلل تعالى بال�س��تر عل��ى �إخواننا وحملهم
على الأح�سن متوعداً مذيع الفاح�شة بالهتك يوم القيامة فعن
�أبي عبد اهلل � Qأنه قال« :من �س��تر عورة م�ؤمن �س��تر اهلل عز
��تر م�ؤمن َ
هتك اهلل �ستره
وجل عورته يوم القيامة ومن ه َت َك ِ�س َ
يوم القيامة»(((.
ومن الوا�ض��ح �أن جعل ال�ستر في مقابل الهتك كا�شف عن
�أن الواجب تجاه �سيئات الآخرين هو ال�ستر.
�س��راً ال
الن�ص��ح :وذل��ك ب�أن ي ّقدم �أحدنا الن�ص��يحة لأخيه ّ
((( النور .19
((( الكايف ،ج� ،2ص .356
((( م�ستدرك الو�سائل ،ج� ،10ص .109
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عالني��ة ،وخادماً ال معلماً ،وم�ش��فقاً محباً ال �ش��امتاً ،ودون �أن
يعلمه بما يعرفه عنه ،ويمد له يد العون والم�س��اعدة ويقف �إلى
جانبه ويمنع ذكره بال�سوء ،فالكل معر�ض للخط�أ ولي�س م ّنا من
لي�س بحاجة �إلى من ي�ستر عليه �سيئاته و�أخطاءه وزالته.
وما �أجمل حديث الح�سين بن علي  Qلأ�صحاب عمر بن
�س��عد الذين اجتمعوا على قتله�« :أيها النا�س �إ�سمعوا قولي وال
يحق لكم علي وحتى �أعذر �إليكم»(((.
تعجلوا حتى �أعظكم بما ّ
وفي مقام �آخر يقول لهم� :إن ح ّقاً على الم�س��لم ن�صيحة �أخيه
الم�س��لم ،ونحن حتى الآن �أخوة وعلى دينٍ واحد ومل ٍة واحدة
ما لم يقع بيننا وبينكم ال�سيف ،و�أنتم للن�صيحة منا �أهل(((.
فالح�س��ين  Qيرى �أنه ما زال للن�صيحة مكانها ختى ولو
ٍ
بلحظات قليلة.
قبل �إقدامهم على مع�صيتهم وجريمتهم بقتله
الدع��اء ل��ه بالتوبة :ف�إن من ح��ق �أخينا علين��ا �أن نطلب له
التوب��ة والهداي��ة ،بل لعل دعاءنا له بظه��ر الغيب �أرجى له في
عم��ا يقترفه من ذنوب ،ففي حدي��ث الإمام الباقر« :يا
اقالعه ّ
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((( االر�شاد ،ال�شيخ املفيد ،ج� ،2ص .97
((( معامل املدر�ستني ،ج� ،3ص98

اب��ن جندب ال تقل في المذنبي��ن من �أهل دعوتكم �إال خيراً.
وا�س��تكينوا �إلى اهلل في توفيقهم و�س��لوا التوب��ة لهم .فكل من
ق�ص��دنا وواالنا ولم ي��وال عدونا وقال ما يعلم و�س��كت عما ال
يعلم �أو �أ�شكل عليه فهو في الجنة».
اآلثار السيئة إلشاعة الفاحشة

تفكك المجتم��ع :لأن النفو�س �إذا امتلأت بالحقد والكراهية
وا�س��تعرت ف��ي القلوب ن��ار الحمية والبغ�ض��اء وتف�ش��ت في
عم الف�سق والفجور ،وغابت
المجتمع القطيعة وعدم التوا�صل ّ
المحب��ة والم��ودة والوئام وقد �أم��ر اهلل ر�س��وله  Pبالتبر�ؤ من
ه�ؤالء الذين يمزق��ون المجتمع �إذ قال تعالى} :ﭹ ﭺ ﭻ
ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ

ﮊﮋ ﮌ{(((.
الع��ذاب في الآخرة :ذلك �أن تف��كك المجتمع دعوة �إلى
التفرق��ة والتمزق والإبتعاد ع��ن روح الجماعة والإتحاد وهو
توعد اهلل تعالى عليه��ا بالعذاب �إذ
م��ن �أكبر الأخط��ار التي ّ
((( االنعام .159
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قال:

}ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ

ﮱﯓﯔﯕ{(((.
�إعانة الأعداء :ف�إن �إ�ش��اعة الفاح�ش��ة بين النا�س ال �سيما
يقدم مادة مهمة وخطي��رة بين يدي الأعداء
بين الم�ؤمني��ن ّ
ف��ي التعرف على نقاط ال�ض��عف ف��ي الم�س��لمين و�إمكانية
ت�سعير الخالفات بينهم والإيقاع بهم كما من �ش�أنه �أن ي�س ّهل
عليهم ال�س��يطرة على مجتمعاتهم الممزقة التي ت�ضيع وقتها
ب�إ�ش��اعة فواح�ش الم�ؤمنين ب��دل التعريف بفواح�ش الأعداء
و�سيئاتهم.
وال يخفى �أن هناك الكثير من الآثار ال�س��يئة الأخرى التي
ال ي�س��ع المقام لذكرها كت�ش��ويه �ص��ورة المجتمع الإ�سالمي
والحط من مقام الم�سلمين وبهائهم وهيبتهم في نظر ال�شعوب
والأم��م الأخرى ،بالإ�ض��افة �إل��ى �إفقاد �أف��راد المجتمع حالة
الأمان الإجتماعي نتيجة �س��وء الظن التي تتركه رذيلة �إ�ش��اعة
الفاح�ش��ة ،ناهيك عن تخفيف قوة الردع عن المع�ص��ية لدى
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((( �آل عمران .105

�أبناء الأمة مما ي�ش��جع �أ�صحاب النفو�س المري�ضة �إلى ممار�سة
رغباته��م وتنفيذ �ش��هواتهم بالطرق المحرمة وغي��ر الأخالقية
رادع �أو وازع.
دونما ٍ
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املحا�ضرة الثالثة

أهمية القدوة
في اإلسالم
ت�صدير المو�ضوع:
قال تعالى} :ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ
ﯴﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹﯺﯻ
ﯼ

ﯽﯾﯿ{(((.

((( االحزاب .21

الهدف:

�إلفات النظر �إلى �أهمية مفهوم القدوة و�ضرورة تقيد كل من
ي�شغلون مراكز ح�سا�سة في الحياة الإ�سالمية.
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المقدمة

القدوة �أو الأ�س��وة ما يت�أ�س��ى به �أي يتعزى به فيقتدي
ب��ه في جميـع �أحواله ويتخذه مث�ل ًا �أعلى ونموذجاً له في
كاف��ة حركاته و�أقواله ومواقفه واهلل تعالى لم يقت�ص��ر على
تقديم ر�س��وله على �أنه القدوة الح�س��نة فح�سب بل جعل
اهلل تعالى منهجاً بين النا�س و�س�� ّنة له��م ،و�إنما حكى اهلل
تعالى ع�شرات الق�ص�ص القر�آنية والأخبار التاريخية لمزيد
القدوة واالعتبار .قال تعالى} :ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ
ﯰ ﯱ{((( .وقال تعالى} :ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ
ﯯﯰ{((( .وال تقت�ص��ر القدوة على خ�ص��و�ص الأنبياء
والأولياء والأو�صياء بل تتعداها �إلى الأتباع والأن�صار كما
قال تعالى}:ﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳ{(((.
حماور املو�ضوع
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((( يو�سف .111
((( االحقاف .35
((( االنعام .90

أهمية القدوة

وتكم��ن �أهمي��ة القدوة ف��ي العملية التربوية ف��ي الجوانب
التالية:
�1-1إن القدوة الح�س��نة ومن خالل م��ا تثيره في النفو�س من
إعج��اب وانبهار ف�إنه��ا تخلق في نفو���س الآخرين دوافع
�
ٍ
التقليد والت�شبه بال�شخ�ص القدوة وبلوغ المقام الأ�سمى
في الحياة.
�2-2إن القدوة الح�سنة ت�شكل حافزاً عند الآخرين وقناعة ب�أن
ممكن ،فهي تربية �صامتة لها �آثار
بلوغ هذه الف�ض��ائل � ٌأمر ٌ
تفوق الكالم ،ولعل منه ما ورد في الحديث ال�شريف �أن
الم�ؤمن مر�آة الم�ؤمن �إذ ال�س��ر الأبرز في المر�آة لي�س بيان
العيب فح�سب بل بيانه ب�صمت مطبق.
�3-3إن الق��دوة الح�س��نة ال تخاط��ب عق��ول الآخرين حتى
يتف��اوت الفهم والتف�س��ير والت�أويل بل تخاط��ب �أعينهم
بمث��ال ح��ي ونموذج متح��رك ال يقت�ص��ر عل��ى الفكرة
المجردة التي تبقى في ذهن ال�س��امع محل �إ�ش��كال في
�إمكانية تطبيقها �أو عدمه.
�4-4إن الق��دوة الح�س��نة مح��ل تتب��ع دقي��ق عن��د الأتب��اع
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والمريدين ،فرب عمـل يقوم به ال يلقي له با ًال يكون في
ح�س��ابهم من الكبائر ،وربما يدفعه��م �إلى التحلي بمنقبة
مهمة وهو يمار�سها على �سجيته.
شروط القدوة
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1-1الإيم��ان بالفكرة :ال تتكون القدوة في نف�س الداعية حتى
يك��ون هو �أول من ي�ؤمن بم��ا يقول ،ثم ينقل هذا الإيمان
�إلى عمل.
2-2تعلم العلم :ف�ش��رط العلم �أ�س��ا�س في الدع��وة ،ومن دونه
ضال عن ت�صحيحه
لن يت�أكد القدوة من �صحة خطواته ،ف� ً
لخطوات الآخرين.
3-3ح�س��ن الخلق :هناك �أخالق بارزة يحتاجها الداعية القدوة
دائماً ،وبغيرها ي�صبـح من المتعذر عليه النجاح في دعوة
النا���س ،ومن �أهمها ال�ص��بر والرحمة والرفق والتوا�ض��ع
والمخالطة.
4-4موافق��ة العم��ل الق��ول :م��ن �ص��دق الحدي��ث والوف��اء
بالوع��ود والإلت��زام بم�ص��داقية عالي��ة ف��ي �أقوال��ه ب��ل
ال يمن��ع �أن يو�ض��ح بعـ���ض الت�ص��رفات التي يق��وم بها

للأتب��اع خا�ص��ة تلك الت��ي تحتم��ل الت�أويل ال�س��يء.
5-5ع��دم االنقطاع عن الأعم��ال :لأن االنقطاع عن �أي عمـل
راج��ح دون �أي مبرر �ش��رعـي �أو ن�س��يان ,تكمن خطورته
ف��ي �أحد �أمري��ن �إما �أنه دخل في دائ��رة الذين يقولون ما
ال يفعل��ون� ،أو �إح�س��ا�س القدوة بع��دم جدية ذلك الأمر
و�أهميته.
6-6التثبت من �ص��حة النقول :فال ي�ؤخذ بال�شائعات وال يت�سرع
في الأحكام ويدقق فيما �سمع بل يدقق فيما يرى وي�أخذ
الم�سائل من كافة �أبعادها.
7-7االبتع��اد ع��ن المباح��ات :بل كل م��ا هو مورد �إ�ش��كال �أو
ا�ستنكار وا�ستغراب لدى الناظر وذلك �إبقاء على �صيانته،
كبع�ض �أمور اللعب والت�س��لية وما يتلهى به �أو ال�س��هرات
العبثية والجل�سات التي ال جدوى فيها وما �شاكل.
8-8المحا�سبة الدائمة :فعلى الداعية القدوة �أن يعي �أنه تحت
رقاب��ة دقيقة ممن يتخذونه قـدوة لهم فيحا�س��ب نف�س��ه
على كل كلمة �أو ت�ص��رف �صغر �أم كبر حتى يتج ّنبه في
مرات �أخرى.
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مبطالت القدوة
1-1مخالفة العم��ل للقول :قال تعال��ى} :ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ
ﮟﮠﮡﮢﮣ ﮤ ﮥﮦﮧﮨﮩﮪ

ﮫﮬ{((( ،و�إنما يكبر غ�ضب اهلل لأن مخالفة القول
للعمل �س��تترك ت�أثيرات �س��لبية على عم��وم النا�س ،ك�أن
ي�أمر النا�س بالإنفاق ويقب�ض يده �أو ي�أمرهم بالم�س��تحبات
وال ي�ؤديها ويحثهم على الجهاد وين�أى بنف�س��ه وهكذا مما
يطول بيانه.
2-2ع��دم االلتزام بالق��ول :ونعني �أن يعط��ي المرء موعداً
ف�لا يلتزم به� ،أو يعد بخدم ٍة فال يق��در عليها� ،أو يلتزم
ٍ
يقول فيخالفه �أو يتهرب منه وهكذا ،وقد يكون لذلك
�أ�سباب ترتبط ب�سوء التقدير �أو الإندفاع غير المح�سوب
�أو عدم معرفته بطبيع��ة الإلتزام والآثار المترتبة عليه،
وكل ذلك له نتائجه الم�س��يئة على القدوة ومن بعده
ّ
الأتباع.
3-3ال�س��لوك ال�س��يء ق��و ًال وفع� ًلا :ك�أن يك��ون الق��دوة كثير
المزاح �س��يء الطباع ي�س��تخدم بع�ض الألفاظ النابية �أو
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((( ال�صف .3

العبارات الم�س��يئة مم��ا يفقده احترامه وي�س��لبه موقعه.
4-4االنت�ص��ار للنف�س :وهو �أعدى �أعداء القدوة ،وذلك حينما
يتحول المو�ض��وع عند القدوة �إلى �ش�أن �شخ�صي وانتقام
للذات متنا�سياً �أولوية الر�سالة وقدا�سة الق�ضية.
و�أخير�أ من المنا�سب �أن ن�شير �إلى �أن تاريخنا الإ�سالمي �سواء
الما�ضي منه �أو الحا�ضر مليء بالقدوات والنماذج الفريدة من
ضال عن الأنبياء والأولياء
المجاهدين وال�شهداء وال�صديقين ف� ً
مما يفر�ض علينا لزاماً تعميم هذه النماذج وبيان ف�ضائلها ون�شر
مكارمها حتى يت�س��نى لل�س��الكين التم�سك بقيمهم ومبادئهم
ووحي اهلل الذي جرى على جوارحهم.
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املحا�ضرة الربعة

أسباب إنحراف
القدوات
ت�صدير المو�ضوع:

ق��ال تعال��ى:
ﰇ
ﰍ

}ﰄ ﰅ ﰆ

ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ
ﰎ

ﰏ

ﰐ{(((.

((( الأحقاف13 :

الهدف:

التنبيه �إلى �أهم الأ�س��باب التي ت�ص��يب �أبرز ال�شخ�ص��يات
وتحرفهم عن مواقعهم القيادية في قلوب النا�س.
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المقدمة

كثيراً ما نقر�أ في تاريخنا وحا�ض��رنا الإ�سالمي عن � ٍ
أ�شخا�ص
بلغ��وا مرات��ب عالية م��ن العلم والعم��ل والجهاد والت�ض��حية
وكانوا قدو ًة و�أ�س��و ًة لغيرهم من العباد الذين يت�أ�سون ب�أعمالهم
وي�ست�ش��هدون ب�أقواله��م ويتبعون �س��يرتهم كبع���ض الم�ؤمنين
والآب��اء والأمهات والمعلمين والم�ؤلفين ،ومنهم من ات�س��عت
رقع��ة محبيه وذاع �ص��يته في �أرج��اء المعمورة وكث��ر مريدوه
و�أتباعه ،وفي نف�س الوقت نجد �أن بع�ض ه�ؤالء قد �أ�صيب ب�سوء
العاقبة فتر ّدى عن عليائه و�س��اءت �سيرته و�أخالقه و�أ�صبح من
�أتب��اع الدنيا وطالبيها بعد �أن كان قدو ًة لأتباع الآخرة ومريديها
مما انعك�س �سلباً لي�س على �شخ�صه فح�سب بل على الكثيرين
مم��ن منحوه ثقتهم و�أوقاتهم وتتلم��ذوا على يديه ،لذلك كان
من ال�ض��روري التنبيه على هذه الم�ش��كلة والإ�ضاءة على �أهم
الأ�سباب التي ت�ؤدي �إلى �إنحراف القدوات عن م�سارهم.
حماور املو�ضوع
86

أسباب انحراف القدوات
1-1الإت��كال على ال�ش��هرة :ق��ال تعال��ى}:ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ

ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ{((( .فقد ي�ص��ل الإن�سان
�إل��ى مقام رفيع يح�س��ده عليه القا�ص��ي والداني ،بل وقد
ي�ص��ل �إلى هذا المقام بعد م�س��ير ٍة جهادية طويلة فيركن
�إلى هذا المقام وي�ست�أن�س به �إال �أنه يغفل في الوقت نف�سه
�أن الإن�س��ان كلما �أرتقى مقام��ه كلما وجب عليه مجاهدة
نف�س��ه �أكثر  ,وان المنا�ص��ب العليا تحت��اج �إلى مجاهدة
�أكبر  ,و�أن الإيمان يحتاج �إلى ٍ
تجديد م�ستمر وتنقيته من
�شوائب ما قد يعلق به ب�صور ٍة دائمة ،و�أن ترك النف�س على
هواها وعدم الت�شدد في مراقبتها يوقع الإن�سان من عليائه
مهما عال �ش���أنه وذاع �صيته ،و�أن �س��يرة الأنبياء والأولياء
�أكبر ٍ
�شاهد على ذلك.
2-2الخلود للراحة والإغترار بالما�ضي :قال تعالى} :ﭴ
ﭵ ﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿ
ﮀ ﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉ
((( الزمر3-2 :
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ﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑ{(((.
فهذا ال�شعور بالتثاقل يت�سلل �إلى قلب الإن�سان عندما ُي�شعر
نف�س��ه بحاجته للراحة و�أنه قد �أ ّدى ق�س��طه من العمل والجهاد
و�أنجز ما �أنجز من الأمور التي يجعلها ن�صب عينيه ويعكف على
الحديث عنها وهو يريد �أن يبرز ف�ض��ائله من خاللها ويغفل �أن
حد لعطاء الإن�سان فيها،
م�سيرة الجهاد م�س��يرة ال تتوقف ،وال ّ
ب��ل وعليه دائماً �أن ينظر �إلى الم�س��احة الت��ي ما زالت بحاجة
للجد والعمل وير�سم لها �أهدافاً كبيرة وي�سعى جاهداً لتحقيقها
دون كللٍ �أو تثاقل.
3-3الرك��ون �إل��ى الدني��ا :ق��ال تعال��ى }:ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

ﭕﭖﭗ ﭘﭙﭚﭛ ﭜﭝﭞ ﭟ

أعده لعباده
ﭠ{((( .فال مقارنة بين عطاء اهلل وثوابه وما � ّ
وبين حطام دنيا زائفة زائلة ،ولذلك �أ�شار ر�سول اهلل � Pإلى
خوفه من افتت��ان النا�س بمفاتن الدنيا بعد ظهور الإ�س�لام
وم��ا قد يفتح للنا�س من �ألوان المال والمن�ص��ب وال�ش��هرة
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((( التوبة 38
((( النحل36 :

وال�س��معة بقوله� :إن مما �أخاف عليكم م��ن بعدي ما ُيفتح
عليكم من زهرة الدنيا وزينتها(((.
وم��ن �أ�س��و�أ ما قد ي�ص��يب الم��رء �إعجابه بحي��اة الظالمين
وجمال �س��لطانهم في�س��عى للت�ش��به بهم والتحلل م��ن �أتباعه
و�أعوانه وطريقة حياتهم ،فيكون ظالماً لنف�س��ه ومف�سداً لآخرته.
قال تعالى} :ﮗﮘﮙ ﮚﮛ ﮜﮝ{(((.
4-4ول��وج ال�ش��بهات :ق��ال تعال��ى} :ﮣﮤﮥﮦ
ﮧﮨ{(((.
فالذي يكون في مواقع ال�س��لطة والقدوة تفتح له العديد من
الأبواب على خيرها و�ش��رها و�ش��بهاتها ،وال الق��دوة �أال يتهور
بولوج ال�ش��بهات و�إقحام نف�س��ه فيما ال ي�أمن منه على �س�لامة
دين��ه من الأمور التي قد تقوده �ش��يئاً ف�ش��يئاً �إلى الحرام مع ّزياً
نف�سه ب�أنه ممن ال ي�سقط في ال�شبهات و�أنه فوقها بكثير فيرتمي
في �أح�ض��انها وي�أن�س بلذائذها الزائفة وتكون �سبيله �شيئاً ف�شيئاً
�إلى الحرام.
((( �صحيح ابن حيان ،ج� ،8ص .22
((( هود113:
((( امل�ؤمنون51 :
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5-5الخ��وف م��ن الإ�س��تهداف :فالأع��داء يترب�ص��ون المكائ��د
وي�س��عون جاهدين للإيقاع ب�أي �شخ�ص��ي ٍة ر�سالية قيادية،
والتاريخ الما�ضي والحا�ضر �أدلّ دليل على ذلك ،والقدوة
ينبغي �أن يكون على ا�س��تعداد تام لنيل كرامة ال�ش��هادة
ولقاء اهلل ،و�أن الخوف �أو الجبن من �ش�أنه �أن يوقع �صاحبه
في التراخ��ي و�إظهار المرونة للأعداء ،ب��ل قد يوقعه في
�شباكهم فيخ�سر دنياه و�آخرته.
�6-6إغ��راءات الأعداء :ق��ال تعالى} :ﯟ ﯠ ﯡ
ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ

ﯬ{((( .وفي �سيرة ر�س��ول اهلل � Pأكبر �شاهد على
مك��ر قري���ش ومحاولتها �إحت��واء النب��ي  Pودعوته من
خالل ما عر�ضوه عليه من �ألوان الملك وال�شرف والمال
وال�س��يادة ،والن�س��اء و�س��وى ذلك ،وكلّ ذلك لإ�سقاط
�أهدافه وحرفه عن م�ساره الرباني.
هذه �أبرز ما ي�س��بب �إنحراف بع�ض الق��دوات عن مواقعهم
بالإ�ض��افة �إلى �أمور كثيرة �أخرى ال ي�س��ع المقام لذكرها كقلة
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((( اال�سراء74 -73 :

الن�صيحة له وعدم التوا�ص��ي بالحق وال�صبر وا�ستهانته ببع�ض
المنك��رات او انحراف بع�ض الأتباع والأن�ص��ار ممن هم حوله
وان�ش��غالهم بالدنيا و�إعجابه بنف�س��ه وفقدان الروحية الر�س��الية
وابت�لاءه برذائل الأخالق وحب الظه��ور حتى ولو من خالل
المخالف��ة والمعان��دة على الخط�أ ،وغير ذل��ك من الأمور التي
ينبغي �أن ُيبقيها القدوة ن�صب عينيه حتى ال ينحرف عن جادة
الهدى فيت�سبب ب�ضياعه و�ضياع الكثيرين معه.
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املحا�ضرة اخلام�سة

الفساد:
أسبابه وآثاره
ت�صدير المو�ضوع:
ق��ال تعال��ى} :ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ
ﰂﰃﰄﰅﰆﰇ

ﰈﰉﰊﰋﰌ{(((.

((( الروم 41

الهدف:

بيان وجهة النظر القر�آنية في مو�ض��وع ظهور الف�ساد و�أ�سبابه
و�أ�شكاله والتحذير من عواقبه.
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المقدمة

من الوا�ض��ح �أن اهلل تعالى يعتبر �أن ظهور الف�ساد في الأر�ض
وتف�شيه في كافة جوانب الحياة الع�صرية ،ال�سيا�سية واالجتماعية
واالقت�صادية والتربوية والثقافية والإدارية ليطغى على كل �شيء
كما ّعب��ر اهلل (في البر والبحر) �إنما هو بفعل الإن�س��ان وطغيانه
وابتعاده عن �سبيل الهدى وظلمه لنف�سه وللآخرين ،كما � َّأن اهلل
ويحول
�أو�ض��ح تماماً �أن الإن�سان �سيعاني من ظهور هذا الف�ساد ّ
جحيم وعذاب �ش��ديدين لعل ذلك يجعل الإن�سان
حياته �إلى ٍ
ي��درك تماماً �أن ال �س��بيل �إلى الحياة الكريم��ة والهانئة �إال في
ربوع الإيمان وطاعة اهلل فيرجع عن ّغيه وف�ساده.
حماور املو�ضوع
أسباب ظهور الفساد
ع��دم التكافل الإجتماعي :ق��ال تعالى} :ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ

ﯕ ﯖﯗﯘ{((( ،فالف�س��اد يع�ش��ع�ش في
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((( البقرة 251

المجتمعات التي ال تولي ال�ش�أن العام �أي �أهمية وتعتني بكل
ما هو فردي وخا�ص مما ُيفقد المجتمع �أي �ش��كل من �أ�شكال
الترابط والتالحم في�سهل الت�سلل �إلى عمقه والق�ضاء عليه.
�إتب��اع الهوى :قال تعال��ى} :ﯣﯤﯥﯦﯧ
ﯨﯩ{(((.
�أي �أن الإن�س��ان م��ا لم يكب��ح جماح �ش��هواته وغرائزه
كالأنانية والج�ش��ع والطمع وحب الت�س��لط وغيرها ،وي�ضع
حداً لنزواته وميوله النف�س��ية الطائ�ش��ة ف�إن النف�س تجمح
ّ
بالإن�سان وتقوده لى الف�ساد الذي قد يطغى على ال�سموات
والأر�ض.
�سيا�س��ية الظالمين :قال تعال��ى} :ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ
ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽ{((( ،ف�سيا�س��ة
الظالمي��ن قائم��ة عل��ى تبدي��ل المعايير ف��ي الحي��اة فالعزيز
عندهم هم المقربون �إليهم وحا�ش��يتهم والحامون ل�ض�لاالتهم
ونحرافاتهم حتى و�إن كانوا �أذل��ة ،و�أعزة النا�س الذين هم �أهل
((( امل�ؤمنون 71
((( النمل 34
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ال�ص�لاح والكلم��ة الجريئة وال��ر�أي الحر يعتر�ض��ون طريقهم
ويجعلونهم �أذلة.
الإبتعاد عن ال�ش��ريعة :قال تعالى} :ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ
ﯖ ﯗﯘﯙ{(((.
ق��ال تعال��ى} :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ{((( �أي �إن
يتوهمن �أن اهلل غافلٌ عنهم
�أعر�ض��وا عن دين اهلل و�أحكامه فال
ّ
بل �إن اهلل عليم بف�ساد المف�سدين الذين يعدلون عن الحق �إلى
الباطل �أي الذين يبتعدون عن الحق ويلج�أون �إلى الباطل.
ع��دم الإيمان :قال تعال��ى} :ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﰃ ﰄ
ﰅ ﰆ{(((.
ف�إن عدم الدين الحنيف والت�ش��كيك في��ه يعتبر مظهراً من
مظاهر الف�س��اد الدين��ي الذي واجهته الأمة ف��ي مطلع الدعوة
الإ�سالمية ،وهي تواجهه اليوم بل لقد تعددت �أ�شكال الف�ساد
وات�سع مداها و�أ�ص��بحت ت�شمل كل جوانب الحياة الأخالقية
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((( الأنفال 73
((( �آل عمران.63:
((( يون�س 40

وال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية والأ�سرية والدولية.
ظلم النا�س حقوقهم :قال تعالى} :ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ
ﰓ ﰔﰕﰖ ﰗ{((( .وهو من �أ�سو�أ �أ�شكال ف�ساد النف�س
الت��ي يقدم �ص��احبها على التج��ر�ؤ على اهلل ور�س��الته وعباده
فيظلمهم فيما يملكون ،هذا النوع من الف�س��اد الذي كان علي
 Qيقول فيه �أني لو �أعطيت الأقاليم ال�س��بع على �أن اع�صي
اهلل في نمل ٍة �أ�سلبها جلب �شعيرة ما فعلت(((.
عاقبة الفساد في الدنيا واآلخرة
بغ�ض اهلل للف�ساد :قال تعالى }ﰐ ﰑ ﰒ ﰓﰔ ﰕ

ﰖﰗﰘ{((( ،وعدم حبه للف�ساد ي�ستلزم بطبيعة الحال
عقابه عليه.
�إبطال مفاعيل الف�س��اد :ق��ال تعالى} :ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ
ﭲ ﭳ ﭴﭵ{((( .لأن الف�س��اد م�ص��يره �أن تنك�شف
(((
(((
(((
(((

ال�شعراء 83
اعيان ال�شيعة ،ال�سيد حم�سن املني ،ج� ،1ص .393
املائدة 64
يون�س 81
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حقيقة الفا�س��د �أم��ام النا�س وع��دم �ص�لاحيته و�أهليته لحياة
النا�س مما ي�سهم في ابتعاد النا�س عنه.
عاقبة ال�س��وء في الدني��ا :قال تعال��ى} :ﯫ ﯬ ﯭ
ﯮ ﯯ{((( .والتاري��خ القدي��م والحدي��ث يزخ��ر
بق�ص���ص الطواغيت والح��كام الظالمين و�أئم��ة الجور وكيف
كانت عاقبتهم ف��ي الدنيا ،وكيف لفظته��م النا�س و�ألقت بهم
على مزابل التاريخ.
حدثنا القر�آن الكريم ع��ن �أمم و�أقوام كُ ُثر كفرت ب�أنعم
وقد ّ
اهلل ف�أذاقها اهلل �صنوف العذاب ،واليوم نرى ب�أم العين �أي نهاية
�س��يئة و�صل �إليها حكام الف�ساد والجور �سواء من �أمة الإ�سالم
�أم غيرها.
عاقب��ة ال�س��وء في الآخ��رة :قال تعال��ى} :ﯧ ﯨ ﯩ
ﯪ ﯫﯬﯭﯮﯯﯰ ﯱﯲﯳﯴﯵ {(((.
وه��ذه الآي��ة �إذ ت�ؤك��د عل��ى �أن الفوز بالآخ��رة يتالزم
م��ع عدم �إرادة العلو الذي ي�س��تتبع الف�س��اد ،ف�إنها بطبيعة
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((( الأعراف 103
((( الق�ص�ص 83

الحال ت�ؤكد بال�ض��رورة �أن الذين يتو�سلون العلو وال�سلطة
والمنا�ص��ب والمقام��ات العالية في الدنيا ولو بالو�س��ائل
الفا�س��دة ويعملون بالف�س��اد من خالل مواقعهم ال�سلطوية
�سوف لن تكتب لهم النجاة في الآخرة.
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املحا�ضرة ال�ساد�سة

من مظاهر
وأشكال الفساد
ت�صدير المو�ضوع:

ق��ال تعال��ى:

}ﯧ ﯨ ﯩ

ﯪ ﯫﯬﯭﯮﯯﯰ ﯱ

ﯲﯳﯴﯵ{(((.

((( الق�ص�ص 83

الهدف:

التنبيه �إلى الأ�شكال المختلفة التي يت�شكل بها الف�ساد في
مجتمعاتنا والإ�شارة �إلى �ضرورة مواجهته بكافة الو�سائل.
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المقدمة

�إن الت�صدي للف�ساد �سواء كان حاالت فردية �أو ظاهرة اجتماعية
يعتب��ر حاجة دينية و�أخالقية و�إن�س��انية بل �ض��رورة من �ض��روريات
الحياة التي ال يمكن �أن ت�ستقيم دونها ،وهذا الأمر له و�سائله العلمية
التي تحتاج �إلى درا�س��ة �أي ظاه��رة وطبيتعها و�أ�س��بابها �أو دوافعها
ونوعها ومحركاتها و�إظهار �آثارها ال�س��لبية والمدمرة للمجتمع �أفراداً
وجماعات ،وخطرها على انهيار القيم والمثل والمعايير ،والتم�سك
بمب��ادىء الإ�س�لام بقيمه ومثل��ه ومعايي��ره و�أخالقيات��ه وقواعده
وف�ضائله خياراً وحيداً في بناء المجتمع ال�صالح والم�ؤمن ،فالإ�سالم
مدر�س��ة جامعة في الطهر والطهارة والعفة وال�صدق والأمانة ،ودعوة
للإ�ص�لاح والبناء وال�س��لوك القويم والبعد عن كل مظاهر الف�س��اد
الذي بات وبا ًء �شديد الوط�أة و�سريع االنت�شار في الوقت الراهن.
حماور املو�ضوع
من مظاهر وأشكال الفساد
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الف�س��اد الفك��ري� :أي ع��دم الإيمان باهلل ،ق��ال اهلل عز وجل

}ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﰃ ﰄ ﰅ ﰆ{
تعال��ى} :ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ
ﭫ ﭬ{(((.
فالف�س��اد نتيج��ة طبيعي��ة للإبتعاد عن اهلل لأن��ه على طرف
النقي���ض مع الإيم��ان ،وال ينبغي �أن نت�أمل الإ�ص�لاح من غير
�أهل ال�ص�لاح ،قال تعالى} :ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ
ﮄﮅ{(((.
الف�س��اد الإقت�ص��ادي} :ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ
ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ{((( ،فالغ���ش ف��ي الكي��ل �أو ف��ي
المي��زان وفي �س��ائر المعامالت الإقت�ص��ادية والمالي��ة وما له
عالق��ة بالأجور وال�ض��مانات والتقديمات ،ومعايير الم�س��اواة
والعدالة في التوزيع ،و�أخذ الر�ش��اوى وا�س��تغالل المنا�ص��ب
والتع��دي على المال الع��ام وغير ذلك من ال�س��لكيات التي
نه��ى عنها الإ�س�لام ف��ي الحقل التج��اري وفي �س��ائر حقول
(((

(((
(((
(((
(((

يون�س40:
�ص 28
حممد.22 :
هود58 :

ق��ال
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الحي��اة ،وكم نح��ن اليوم ب�أم���س الحاجة في ه��ذه الأيام �إلى
التم�سك ب�أخالقيات الإ�سالم وقيمه في تعامالتنا االقت�صادية.
وهذا النوع من الف�س��اد ي�ست�ش��ري اليوم في كافة المجتمعات
ي�شجع عليه ،بل ويجد فيه لذة ومتعة ومنفعة و�إ�شباعاً
وهناك من ّ
لأطماعه وحاجاته وغرائزه و�شهواته وعلله المر�ضية.
الف�س��اد ال�سيا�س��ي :ق��ال تعال��ى} :ﯚ ﯛ ﯜ
ﯝﯞﯟﯠ ﯡﯢ{(((.
يحذر الدين الإ�س�لامي من ممار�س��ة الف�س��اد على يد من
يتول��ون الحكم �أو الإدارة �أو ال�س��يطرة على المجتمع ،ويعطي
النموذج الفرعوني �ش��اهداً على ذل��ك ،وكما نالحظ اليوم �أن
بع�ض الأ�ش��خا�ص قد يظلون على قيم حتى �إذا ما تولوا ال�سلطة
تحولوا �إلى ظلم��ة وطغاة وجبابرة وعدوانيين و�س��ادهم الطمع
والج�ش��ع والغرور والتعالي حتى مع الذين �ساعدوهم في تولي
ال�سلطة.
ومن �أب�شع مظاهر الف�ساد ال�سيا�سي مواجهة الدعوة الإلهية
104

((( الق�ص�ص4 :

باعتبارها ف�س��اداً في الأر�ض ،قال تعالى حكاي ًة عن �أ�ص��حاب
فرع��ون} :ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ{((( ،وكم��ا
�صوروهم كخارجين
حدث مع الح�سين  Qو�أ�صحابه عندما ّ
عن الإ�س�لام وقال��وا تلك المقال��ة الزائفة ب�أن الح�س��ين قُتل
جده.
ب�سيف ّ
الف�س��اد الإجتماع��ي :قال تعالى }ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ
ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ{((( وذلك �إ�شارة �إلى �أن
الأر�ض مخلوقة بنظام تام ،يكفل لها �صالحها ،والإن�سان هو
الذي يف�س��دها ،كما يالحظ اليوم في م�شكلة تلويث البيئة
الطبيعية� ،إنما يحدث التلوث المائي �أو الهوائي �أو الأر�ضي
على يد الإن�سان المعا�صر بما يطلقه فيها من �سموم و�أبخرة
و�أتربة وغبار ودخان وغازات �س��امة وجراثيم وما يقوم به من
اعتداءات على البيئة في�ص��يبها بالت�صحر والجفاف ،ويقوم
بتجري��ف الأر�ض الزراعي��ة ،ويلقي بمخلفات��ه في مجاري
المياه العذبة.
((( الأعراف27:
((( الأعراف56 :
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ولعل من �أبرز �أ�ش��كال الف�س��اد الإجتماعي الق�ض��اء على
روحية الإن�س��ان وقيمه وتدمير ال��روح الإنتاجية والمعطاءة في
عبر اهلل تعالى بقوله} :ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
نف�س��ه كما ّ
ﮊﮋﮌ ﮍﮎﮏ{(((.
الف�س��اد الأخالق��ي :ق��ال تعال��ى }ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ
ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ{((( ،وال �ش��ك �أن
ه��ذا الن��وع م��ن الف�س��اد ي�أب��ى مرتكب��وه الإعتراف ب��ه ،بل
ي�ص��ورونه عل��ى �أنه �إ�ص�لاح وهدى م��ن باب الت�ض��ليل وقد
ّ
يتوه��م ذلك فع�ل ًا من جراء ق�ص��ر ب�ص��يرته ووعي��ه و�إدراكه.
كما �أن الف�ساد الأخالقي قد ال يقت�صر على المعا�صي كال�سرقة
والزن��ا وتف�ش��ي الرذيلة والفح�ش��اء في المجتمع ب��ل قد يقود
�إلى حدوث الفتن وال�ص��راعات والنزاع��ات العرقية والطائفية
والمذهبية فيعكر �ص��فاء الحياة وي�ص��بح نوعاً من �أنواع الف�ساد
ال�سيا�سي.

106

((( البقرة205 :
((( البقرة11 :

أسس عالج الفساد
التذكير بالآخرة :قال تعالى }ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ

ﮰﮱﯓ{((( فتربية الإن�س��ان على الإيمان باهلل وحده
وعلى رجاء الفوز باليوم الآخر ومخافته وخ�ش��ية ح�س��اب اهلل
في��ه وعقابه العا�ص��ين ،واعتب��ار � َّأن الفوز والخ�س��ران مرتبطان
بح�س��نات الإن�س��ان و�س��يئاته ،وتعزيز هذه الثقاف��ة يجعل من
المجتمع مجتمعاً م�ص��اناً من �أي تل��وث �أخالقي �أو تردي �إلى
الف�ساد والإنحطاط.
�إيقاظ ال�ضمير الأخالقي :فال�ضمير الأخالقي من �أهم عنا�صر
بناء ال�شخ�ص��ية في الإ�س�لام ،فه��و عبارة عن الق��وة الرادعة
داخل الإن�سان ،وهو م�ستودع القيم والمثل والمعايير والمبادئ
الأخالقية والمثالية والف�ض��ائل وال�س��مات الحميدة ،و�أف�ضل
ما يتك��ون عن طريق التربية الإ�س�لامية على حب قيم الحق
والخير والجمال والعفة والف�ض��يلة والتقوى والأمانة وال�صدق
وال��والء والكرم والجود ،وعن طريق ال�ض��مير الحي ي�س��تطيع
((( العنكبوت36 :
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الإن�س��ان �أن يميز بين ال�ص��واب والخط�أ بالن�س��بة ل�سلوكه كما
ي�س��تطيع �أن يميز الف�س��اد و�أهله من ال�ص�لاح و�أهله في الحياة
ببركة نعمة ال�ضمير الإلهية.
تصدي المجتمع

وهذا يتطلب �س��لوكين من العم��ل �أحدهما �إيجابي والآخر
�سلبي:
�أما ال�س��لوك الإيجابي فيتمثل بالتوعية على مواجهة الف�ساد
منذ ال�ص��غر ،والتن�ش��ئة الإ�س�لامية تتعهد الطف��ل منذ نعومة
�أظاف��ره وتغر�س فيه قيم الح��ق والعدل والم�س��اواة والواجب
وتحم��ل الم�س���ؤولية والإيمان ب��اهلل العظيم ور�س��وله الكريم
وبالآخ��رة ،وال�ص��دق والأمان��ة والعفة والتم�س��ك بال�ش��رف
وال�شجاعة والرجولة والكرم والجود والكفاح والن�ضال والجهاد
في �س��بيل �إعالء كلمة الحق ،والدفاع عن الأمة الإ�س�لامية،
وحب الإ�س�لام والتم�س��ك به قو ًال وفع ًال �أو عقيدة و�س��لوكاً.
و�أما ال�س��لوك ال�س��لبي فيعني معاقبة كل ما من �ش�أنه الإ�ضرار
 108بالمجتم��ع الذي له حق الحي��اة الكريمة وقمع كافة �أ�ش��كال

الف�ساد �سيما بعد ف�شل ال�سلوك الإيجابي ،ومن هنا كان ت�شريع
الحدود والديات والكفارات وال�س��جون و�سواها من العقوبات
التي تن�ش��ر الحياة بين النا�س ،قال تعالى} :ﯔ ﯕ ﯖ
ﯗ ﯘﯙ{(((.

((( البقرة .183
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املحا�ضرة ال�سابعة

بين رضا اهلل
ورضا الناس
ت�صدير المو�ضوع:

ع��ن الإم��ام علي  Qف��ي كتابه
لمحمد بن �أبي بكر حين و ّاله م�ص��ر:
«وال ُت�س��خط اهلل بر�ض��ى � ٍ
أح��د م��ن
َخلقه»(((.
((( و�سائل ال�شيعة ،ج � ،16ص .154

الهدف:

التنبي��ه �إلى �أن النا�س ق��د يحاولون الإيق��اع ب�أهل الإيمان
وجره��م �إلى دائرة م�ص��الحهم وت�س��خير الدين وف��ق �أهوائهم
ّ
وم�شتهياتهم.
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المقدمة

اعلم �أن البعثة بالنبوة �إنما بنيت على �أ�سا�س الهداية �إلى الحق
وبيانه واالنت�ص��ار ل��ه ،فعليهم � -أي الأنبي��اء � -أن يتجهزوا بالحق
في دعوتهم ،وينخلعوا عن الباطل ويتقوا �ش��بكات ال�ضالل �أ ّياً ما
كانت� ،سواء وافق ذلك ر�ضا النا�س �أو �سخطهم ،وا�ستعقب طوعهم
�أو كرههم ،ولقد ورد منه تعالى �أ�ش��د النهي في ذلك لأنبيائه و�أبلغ
التحذير حتى عن �إتباع الباطل قو ًال وفع ًال بغر�ض ن�صرة الحق ،ف�إنّ
الباطل باطل �س��واء وقع في طريق الحق �أو ل��م يقع ،والدعوة �إلى
الحق ال تجامع تجويز الباط��ل ولو في طريق الحق ،والحق الذي
يهدي �إليه الباطل وينتجه لي�س بحق من جميع جهاته .ولذلك قال
تعالى} :ﯣﯤ ﯥﯦﯧ{((( ،وقال تعالى} :ﯮ
ﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹ

ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ{((( فال
م�س��اهلة وال مالب�س��ة وال مداهن��ة في حق ،وال حرم��ة لباطل(((.
حماور املو�ضوع
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((( الكهف 51
((( الإ�سراء .76- 75
((( �سنن النبي  - Pال�سيد الطباطبائي � -ص 85 - 84

بركات تقديم رضا اهلل
�سلوك الأنبياء :قال تعالى}:ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ

ﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖ{.
وق��ال تعالى عن ل�س��ان نوح عندما عر�ض علي��ه �أهل الدنيا
(((
ا�ستبدال �أ�صحابه بهم }ﭝﭞﭟﭠﭡ{.
خير الدنيا والآخرة :كتب رجل �إلى الح�سين بن علي :Q
يا �س��يدي� ،أخبرني بخير الدنيا والآخرة .فكتب �إليه :ب�سم اهلل
الرحمن الرحيم� ،أما بعد ف�إنه من طلب ر�ضا اهلل ب�سخط النا�س
كفاه اهلل �أمور النا�س ،ومن طلب ر�ض��ا النا�س ب�س��خط اهلل و َكلَه
اهلل �إلى النا�س ،وال�سالم(((.
الرحمة الإلهي��ة :وقد وعد بها القر�آن الكريم من يعر�ض عن
النا�س في �س��بيل اهلل ،قال تعالى} :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜ{(((.

(((

(((
(((
(((
(((

االحزاب .38
هود .29
االمايل ،ال�صدوق� ،ص .268
اال�سراء .28
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صعوبة رضا الناس

فر�ض��ا النا�س غاية ال تدرك و�سبيل ال ُينجي بل �أكّ د القر�آن
الكريم في �أكثر من موقع �أن �أكثر النا�س ي�ض��لّونك عن �س��بيل
اهلل.
وعن علقمة قال :فقلت لل�صادق  :Qيا بن ر�سول اهلل� ،إن
النا�س ين�سبوننا �إلى عظائم الأمور ،وقد �ضاقت بذلك �صدورنا.
فق��ال  :Qيا علقمة� ،إن ر�ض��ا النا�س ال ُيملك ،و�أل�س��نتهم
ال ُت�ض��بط ،فكيف ت�سلمون مما لم ي�س��لم منه �أنبياء اهلل ور�سله
وحجج��ه  Q؟((( وعلي��ه فالرهان على ر�ض��ا النا�س من � ٍأي
ُ
ٍ
رهان خا�سر.
�شخ�ص كان مهما علت مكانته ٌ
آثار تقديم رضا الناس على رضا اهلل

الخ��روج من الدين :قال �أبو جعف��ر  :Qال دين لمن دان
بطاعة من ع�ص��ى اهلل ،وال دين لمن دان بفرية باطل على اهلل،
وال دين لمن دان بجحود �شيئٍ من �آيات اهلل(((.
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((( االمايل� ،ص .164
((( الكايف ،ج� ،2ص .273

ع��ن �أب��ي عب��د اهلل عن �أبي��ه  ،Qعن جابر ب��ن عبد اهلل
الأن�صاري قال :قال ر�سول اهلل « :Pمن �أر�ضى �سلطاناً ب�سخط
اهلل خرج من دين اهلل»(((.
يقدم المرء ر�ض��ا
وهذا �أمر طبيعي فالدين في جوهره هو �أن ّ
اهلل على م�صلحته وما ير�ضي النا�س.
النتائج المعاك�س��ة :عن �أبي جعفر  Qقال :قال ر�س��ول
امده
اهلل « :Pمن طلب مر�ضاة النا�س بما ي�سخط اهلل كان َح ُ
ذاماً ،ومن � َآثر طاعة اهلل بغ�ض��ب النا�س كفاه اهلل
من النا���س ّ
باغ ،وكان اهلل
وح�سد كلّ حا�سدَ ،وبغي كلّ ٍ
عداوة كلّ عدوَ ،
عز وجلّ له نا�صراً وظهيراً»(((.
ونف�س المعنى ورد عن �أبي عبد اهلل  Qقال :كتب رجل
�إلى الح�سين  :Pعظني بحرفين ،فكتب �إليه« :من حاول �أمراً
بمع�ص��ية اهلل كان �أفوت لما يرجو و�أ�سرع لمجيئ ما يحذر»(((.
�أي �أنه لن يفوز بما كان يرجوه ولن ي�سلم مما كان يفر منه.
((( الكايف ،ج� ،2ص .273
((( الكايف ،ج� ،2ص .273
((( الكايف ،ج� ،2ص .273
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وقال تعالى عن ل�س��ان نبي اهلل يو�س��ف } :Qﮉ ﮊ

ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ{((( ،فال�س��جن عل��ى مرارت��ه
ف�ضله على عر�ض المع�صية ،بل
وعذاباته نرى �أن يو�سف ّ Q
اعتبره محبباً ما دام في ر�ضا اهلل.
فال�س��جن لم يمنع يو�سف  Qمن الو�ص��ول الى ما ّقدره
اهلل له من ال�سلطة والمقام الرفيع بما ع�صم نف�سه عن المع�صية.
�س��وء العاقبة :في ٍ
حديث عن الإمام ال�ص��ادق  Qيعدد فيه
بع�ض �أ�ص��ناف ال�ض��الين المنحرفين الم ّتبعين لأهوائهم فيقول:
متقوي كلما ازداد عباد ًة ازداد
جاهلٌ متردي ٌ
معانق له��واه ،وعاب ٌد ّ
(((
عالم
وعالم يريد �أن يوط�أ عقباه ويحب محمدة النا�س � .أي ٌ
كبراًٌ ،
يعمل على ك�سب مودة النا�س على ح�ساب ر�ضا ربه ،ولذلك ورد
في الدعاء �أن من مكارم الأخالق« ..والقول بالحق و�إن ع ّز».
ومثل��ه ما روي عن ر�س��ول اهلل  :Pمن طل��ب العلم لأربع
دخل النار :ليباهي به العلماء� ،أو يماري به ال�سفهاء� ،أو لي�صرف
وجوه النا�س �إليه� ،أو ي�أخذ به من الأمراء(((.
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((( يو�سف .33
((( اخل�صال �ص .262
((( منية املريد ،ال�شهيد الثاين� ،ص .135

املحا�ضرة الثامنة

أثر العبادات الدينية
في حفظ النظام
ت�صدير المو�ضوع:

قال تعالى:

}ﮊﮋﮌ

ﮍﮎﮏﮐﮑﮒ{(((.

((( الرحمن 8-7

الهدف:

رب��ط المحافظة عل��ى النظام العام بروح ال�ش��ريعة و�أنها من
اللوازم الطبيعية للإلتزام والتدين.
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المقدمة

ال �ش��ك �أن �ض��رورة وجود النظام العام والإلتزام به م�س�ألة
بديهي��ة ال تحتاج �إلى دليل �أو برهان ،بل �أن الحياة الإن�س��انية
ونظراً لت�ش��ابك م�ص��الحها ال يمكن �أن يحيا الإن�س��ان بها دون
وجود الأنظمة العامة التي توفر له الحياة الكريمة� ،إال � ّإن المهم
اليوم في مجتمعاتنا هو �ضرورة بث هذه الثقافة التي تدفع النا�س
�إلى الإلتزام والتقيد بهذه القوانين وفهم �ض��روراتها والأخطار
الناجمة عن عدم التقيد بها ف�ض�ل ًا عن البعد ال�ش��رعي الذي
يزيد الإن�سان بالإ�ضافة �إلى مخالفته القانونية مخالفة �شرعية بل
حد الإ�ض��رار بحياة
وقد ي�ص��ل التعدي على هذه الأنظمة �إلى ّ
النا�س وبالتالي يتحول الإن�س��ان �إلى كائنٍ ظالم ومف�سد ينبغي
معاقبته.
حماور املو�ضوع
تعريف النظام العام
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النظام العام عب��ارة عن مجموعة القواعد وال�ض��وابط التي

يتو ّقف عليها ا�س��تقرار وتوازن الحياة الإن�س��انية على الأ�صعدة
االجتماعية وال�سيا�سية والأمنية واالقت�صادية كافة.
ومن الوا�ض��ح �أن نقي�ض النظام العام لي�س �س��وى الفو�ضى
والهرج والمرج وتف�ش��ي �ش��ريعة الغاب بكل ما ت�س��تتبعه من
ف�س��اد ورذيلة وفقدان التوازن و�ش��يوع الجريم��ة وغلبة الأقوى
وانعدام �أي �ش��كل من �أ�ش��كال العدالة و�إنحط��اط على كافة
الم�ستويات.
النظام الكوني العام

و�أدن��ى نظ��رة فاح�ص��ة لما حولنا من �س��ماء و�أر���ض وبحار
و�أنهار ..تح ّتم على الم��رء الإذعان ب� ّأن هذا الكون ُخلق ب�أبهى
�ص��ورة و�أح�س��ن نظام ،و�أنه لي�س بالإمكان �أبدع مما كان ،فال
خلل وال عيب وال ن�شوز
ففي خلق ال�س��ماء قال تعالى } :ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ
ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ

ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ
((( امللك .4-3

ﮄﮅ ﮆ{.

(((
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وق��ال تعال��ى:

}ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ

ﮏﮐﮑﮒﮓﮔ{(((.
وفي خلق الأر�ض قال تعالى} :ﮍﮎﮏﮐ
ﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗ{(((.
وف��ي خلق الإن�س��ان قال تعال��ى} :ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
ﭠ{(((.
وقال تعال��ى} :ﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴ
ﯵﯶﯷﯸ{(((.
�إن ه��ذا النظام الكون��ي الذي يجتاح الك��ون ب�أكمله دليل
على �أن حفظ النظام العام الذي نادت به ال�ش��رائع ال�س��ماوية
والأنظمة الو�ض��عية ب��ل حتى الأنظمة البدائية م��ا هو �إال داف ٌع
للإن�س��ان لكي يعي�ش من�س��جماً مع محيط��ه وعالمه بل وكونه
خروج �إلى الفو�ض��ى وال�ض��ياع
المنظم وان الخروج عن ذلك ٌ
والالم�س�ؤولية.
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(((
(((
(((
(((

امللك5 :
ق6 :
التني4 :
ف�صلت .53

العبادات وأثرها في حفظ النظام

�إن العبادات في جوهرها لي�س��ت تنظيم��اً لحياة الفرد مع ربه
فح�س��ب بل تتعدى ذل��ك �إلى تنظيم عالقة الإن�س��ان بمحيطه
ومجتمع��ه ،بل لعل الجان��ب الأهم في العبادات ه��و ما يرتبط
بالحياة العامة وتنظيمها ،وهو في الواقع يعتبر محور ال�شرائع وروح
العبادات وجوهر الإرتباط الحقيقي باهلل تعالى ،فال�ص�لاة التي
تمثل حالة عروج روحي �إلى اهلل ت�سهم في �إيجاد �ضابط �أخالقي
عن��د الم�ص�� ّلي يمنعه من االعتداء على حق��وق الآخرين ،قال
تعالى} :ﯣﯤﯥﯦﯧﯨ{(((.
وال�ص��وم �أي�ض��اً له بع��ده العام الذي ي�ش��ارك فيه ال�ص��ائم
الآخرين بم�ش��اعر الجوع والعط�ش فتخلق في��ه حافز المبادرة
�إلى ق�ض��اء حوائ��ج الآخرين� ،أم��ا الزكاة والخم�س وال�ص��دقة
والكفارات والهدية والفدية و�س��واها من العبادات المالية ف�إن
جوهره��ا الحقيقي حفظ النظام العام م��ن �أخطار الفقر والعوز
والجهل وما ت�ستتبعه هذه الظلمات من م� ٍآ�س وويالت.
((( العنكبوت45 :
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و�أما فري�ض��ة الح��ج فهي ال تنق��ل العبادة من دائ��رة الفرد
ال�ض��يقة �إلى دائرة المجتمع فح�سب بل ت�سمو به ليكون جزءاً
م��ن نظام الأمة وفاع ًال فيه وترقى به لي�ص��بح فرداً يحمل هموم
الأمة وي�س��عى لتحقيق �أهدافها ويبذل ما بو�س��عه ليخفف من
�آالمها ما �أمكنه.
اإلطار العام للعبادات

لعل من �أكبر ال�ش��واهد على البع��د العام للعبادات ما روي
عن ر�س��ول اهلل � :Pأن على كل م�س��لم في كل يوم �ص��دقة،
فقال رجل :ومن يطيق ذلك ؟ فقال � :Pإماطتك الأذى عن
الطريق �صدقة ،و�إر�شادك الرجل �إلى الطريق �صدقة ،وعيادتك
المري�ض �ص��دقة ،و�أمرك بالمعروف �صدقة ،ونهيك عن المنكر
�صدقة ،ور ّدك ال�سالم �صدقة(((.
وبالت�أم��ل في �ش��واهد ه��ذا الحديث والتي نج��د �أن البعد
الأ�سا�س��ي فيه له عالق��ة بتنظيم الحياة العام��ة و�إيجاد التوازن
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((( م�ستدرك الو�سائل ،ج� ،7ص .242

فيها ،فمفهوم ال�صدقة -كغيره من المفاهيم  -لم يعد �أمراً مالياً
فح�س��ب بل �أو�سع ر�سول اهلل  Pدائرتها لت�شمل كل العناوين
المرتبطة بالنظام العام و�أدرجها في دائرة العبادات.
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األبعاد األساسية للتربية
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املحا�ضرة الأوىل

فضل تربية األبناء

ت�صدير المو�ضوع:

عن �أمير الم�ؤمنين لولده الح�س��ن:
« ..ووجدتك بع�ضي بل وجدتك كلّي
وك�أن الذي �أ�ص��ابك �أ�ص��ابني ،وك�أن
الموت لو �أتاك �أتاني»(((.
((( نهج البالغة ،خطب الإمام علي ،ج� ،3ص.38

الهدف:

أعد اهلل تعالى من الف�ضل في الدنيا والآخرة للأهل
بيان ما � ّ
الذين يح�سنون تربية �أبناءهم.
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المقدمة

ال يخف��ى ما لتربي��ة الأبناء م��ن �أهمية عظيمة في �ص�لاح
المجتمع الم�س��لم و�صيانة الأمة ودفع �ش��تى �صنوف المكائد
والم�ؤامرات التي تحاك �ض��دها �سيما مع ازدياد حجم التحدي
الثقاف��ي وو�س��ائله و�أدوات��ه ومغرياته التي قد ت�ص��يب البع�ض
وت�س��يب من قبل
بالإحباط ف�ض�ل ًا ّ
عما نجده اليوم من �إهمال ّ
بع�ض الآباء والأمهات �إما لجهلهم و�إما الن�ش��غالهم عن �أبنائهم
جزء من عملهم و�ض��روريات
و�إ ّم��ا لأنهم ل��م يجعلوا تربيته��م ً
حياتهم ،و�إما ل�سوء �أخالقهم وع�صيانهم ،مع �أننا نقر�أ في ال�شرع
الحنيف �ضرورة تقديم التربية والتعليم على �أي عملٍ �آخر فهما
روح العبادة وهدف ال�ش��ريعة والغاي��ة من الفرائ�ض فثوابهما ال
يقارن بثواب وف�ضلهما �أ�سبق من كل ف�ضل.
حماور املو�ضوع
 -1لألهل أجر صالح أعمال األبناء

الَ ْج ِر
عن ر�س��ول اهلل َ « :Pم ْن َد َعا �إِ َلى ُه�� ًدى ك ََان َل ُه ِم ْن ْ أ
ِ 128م ْثلُ �أُ ُجو ِر َم ْن َت ِب َع ُه اَل َي ْن ُق ُ�ص َذ ِل َك ِم ْن �أُ ُجو ِر ِه ْم َ�ش ْ��ي ًئا َو َم ْن َد َعا

��ن َت ِب َع ُه اَل َي ْن ُق ُ�ص
�إِ َلى َ�ض�َللاَ َل ٍة ك ََان َعل َْي�� ِه ِم ْن ْ إِال ْث ِم ِم ْثلُ �آ َث ِام َم ْ
َذ ِل َك ِم ْن �آ َثا ِم ِه ْم َ�ش ْي ًئا»((( ،فالأهل ي�شاركون �أبناءهم في الثواب
والأجر والح�س��نات وله��م ما لأوالدهم من كل عملٍ �ص��الح
و�س�� ّن ٍة ح�س��نة وفعل خير كانوا يعلّمونه لهم ،وه��ذا من �أعظم
الف�ض��ل الذي يجده الإن�س��ان يوم القيام��ة ،وهذا الكالم كما
يقدم للأبناء معرفة �أو ن�صيحة
ي�شمل الأهل ف�إنه ي�شمل كل من ّ
�أو يهديه �إلى الخير.
 -2بقاء العمل بعد الموت

ات ْ إِ
النْ َ�سانُ انْ َقطَ َع عنه َع َم ُل ُه �إ اَِّل
عن ر�س��ول اهلل �« :Pإِذَا َم َ
ِم ْن َثلاَ ٍث َ�ص َد َق ٌة َجا ِر َي ٌة َو ِعل ٌْم ُي ْن َت َف ُع ِب ِه َو َو َل ٌد َ�صا ِل ٌح َي ْد ُعو َل ُه»(((.
ف��الأوالد بن���ص ه��ذا الحدي��ث م��ن �أعم��ال الإن�س��ان
الت��ي تبق��ى بع��د موت��ه ،والأعم��ال منه��ا م��ا ه��و �ص��الح
ي�ؤج��رون علي��ه ،ومنها م��ا هو دون ذل��ك� ،أال ت��رى �أن القر�آن
الكري��م ّعب��ر ع��ن اب��ن ن��وح بالعم��ل غي��ر ال�ص��الح �إذ قال
((( منية املريد� ،ص .102
((( امل�ستدرك ،ح4ـ �ص .612
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تعال��ى}:ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ

ﭙ ﭚ ﭛﭜ {(((.

 -3ثواب تربية البنت

َان َل ُه َثلاَ ُث َب َن ٍات َف َ�ص َب َر َعل َْي ِه َّن
عن ر�س��ول اهلل َ « :Pم ْن ك َ
َو�أَطْ َع َم ُه َّن َو َ�س َقا ُه َّن َوك ََ�سا ُه َّن ِم ْن ِج َد ِت ِه كُ َّن َل ُه ِح َجابًا ِم ْن ال َّنا ِر
َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة»((( ،وتخ�ص��ي�ص البنت �إ�شارة �إلى �ضرورة العناية
الالزمة كونها تتميز بالرقة وال�ض��عف وال تقوى على ما يقوى
عليه ال�ش��اب بالإ�ض��افة لى محاربة الع��ادات الجاهلية التي
كان��ت تحتقر البنت وتعتبرها عاراً يج��ب التخل�ص منه ،وفي
رواي ٍة �أخرىَ « :م ْن َعالَ َجا ِر َي َت ْينِ َح َّتى َت ْب ُل َغا َج َاء َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة �أَنَا
َو ُه َو َو َ�ض َّم �أَ َ�صا ِب َع ُه»((( .و«من عال» معناه من قام عليهما بالم�ؤنة
والتربي��ة والتعليم والوقوف �إلى جانبهما ف��ي كافة الأحوال،
وهذا الحديث �أكثر ف�ض�لا ف�صحبة النبي � Pأعلى منزلة من
مج��رد النجاة م��ن العذاب ،وكذلك هو �أو�س��ع معنى بحيث
ي�شمل من عال غير ابنتين ك�أن يكن �أختين �أو نحو ذلك.
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((( هود46/
((( كنز العمال ،ج� ،16ص .448
((( كنز العمال ،ج� ،16ص .448

��ي ٍء َف�أَ ْح َ�س َن �إِ َل ْي ِه َّن كُ َّن
وقال َ «:Pم ْن ْاب ُت ِل َي ِم ْن ال َْب َن ِات ِب َ�ش ْ
َل ُه ِ�س ْت ًرا ِم ْن ال َّنا ِر(((.
 -4التكريم في الدنيا بالذكر الحسن

ف���إن اهلل تعالى مدح َّنبيه �إ�س��ماعيل  Qف��ي كتابه فكان
من �أهم م��ا �أثنى به عليه �أنه كان مهتماً ب�أهله ي�أمرهم بال�ص�لاة
ويربيه��م على العبادة ،فقال �س��بحانه} :ﭮﭯﭰﭱ
ﭲﭳﭴﭵﭶ{(((.
وكرم لقمان فذكره با�س��مه في القر�آن ،مع �أنه لم يذكر كثيرا
ّ
من الأنبياء فيه ،وما ذلك �إال لو�ص��يته العظيمة البنه ولحر�صه
على تربيته على العقيدة ال�ص��حيحة والأخالق الفا�ض��لة ،قال
تعال��ى}:ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ
ﭲﭳﭴ{(((.
فه��ذا الجه��د المب��ارك ف��ي تربي��ة الأبن��اء كان م��ورد
ر�ض��ا وقب��ول اهلل تعال��ى ف���أورده ف��ي كتاب��ه ليك��ون �س�� ّنة
((( م�سند احمد ،ج� ،6ص .88
((( مرمي55:
((( لقمان13:
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دائم��ة يت�أ�س��ى به��ا العب��اد ال�ص��الحون ل��ى ي��وم القيام��ة.
 -5شرف عظيم يوم القيامة

وكل مكرم��ة يعلّمه��ا الأه��ل لأبنائه��م تزيد م��ن مقامهم
ودرجته��م يوم القيامة حتى يبلغ المرء بذلك �أعلى الدرجات،
ولما كان تعليم القر�آن �أف�ضل العلوم التي ال ُي�ستغنى عنها لكل
ّ
خ�ص هذه الف�ضيلة ببيان ثوابها الجزيل يوم
فرد م ّنا نرى �أن اهلل ّ
القيام��ة فقد ورد عن النبي ......«:Pو ُيك�س��ى والداه حلتان
ال يق��وم لهما �أهل الدنيا فيقوالن بما ك�س��ينا هذا فيقال ب�أخذ
ولدكما القر�آن»(((.
وفي المقابل ف�إن كل منق�ص�� ٍة يكت�س��بها الأبناء من �آباءهم
�س��تترك �إثمها وعاره��ا عليهم فقد ورد ع��ن النبي « :Pكفى
ي�ض��يع من يع��ول»((( ..ف�إن كان ف��ي تربيتهم
بالم��رء �إثم��اً �أن ّ
حفظه��م ورعايتهم الأج��ر والثواب وعالي الدرج��ات ف�إن في
�ضياعهم الإثم والعقاب والعذاب.
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((( كنز العمال ،ج� ،1ص .552
((( الكايف ،ج4ـ �ص .12

املحا�ضرة الثانية

وسائل التربية

ت�صدير المو�ضوع:

قال ر�سول اهلل �« :Pإن اهلل �سائل كل
�ضيعه،
راع عما ا�سترعاه� ،أحفظ ذلك �أم ّ
حتى ُي�س���أل الرجل عن �أهل بيته»(((.

((( ميزان احلكمة ،ج� ،2ص.1212

الهدف:

التعريف بالو�سائل المتعددة التي يمكن اعتمادها في مجال
تربية الأبناء و�ضرورة اتباعها.
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المقدمة

من المفيد الإ�ش��ارة �إلى �أن الو�سائل التي يمكن اتباعها في
تربي��ة الأبناء متع��ددة ومتنوعة ،وهي تختل��ف باختالف العمر
والبيئة والم�س��توى الثقافي ون�س��بة التجاوب وردود الفعل كما
من المفيد الإ�ش��ارة �إلى �أن اختيار الو�سيلة وت�شخي�صها � ٌأمر في
غاي��ة الدقة ،ولعل الع��دول عنها قد ي�ؤدي �إلى نتائج عك�س��ية،
ف�ض�ل ًا عن �ضرورة اختيار طريقة �إي�ص��ال الفكرة ب�شكل علمي
دقي��ق ،وهل ينبغي �أن تك��ون تلقينية �أو تعليمي��ة �أو �إيحائية �أو
حوارية ،وكلُّ ذلك من المهم مراعاته وعدم التهاون به �سيما �أننا
�أمام م�س�ؤولية كبرى وترتبط بدائرة عزيزة هي فلذات الأكباد.
حماور املو�ضوع
وهن��ا �سن�ش��ير �إل��ى �أهم الأن��واع والو�س��ائل الت��ي يمكن
الإ�س��تفادة منها ف��ي عملية التربية و�ض��رورة اتباعها بح�س��ب
الترتيب المدرج:
1-1التربي��ة بالقدوة :قال تعال��ى} :ﯯﯰﯱﯲﯳﯴ
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ﯵﯶ{((( .وهي �أفعل الو�سائل في الت�أثير والتغيير
و�أقربها �إلى بلوغ المراد ،وذلك لأن هذا النوع من التربية
لي���س �أمر�أ م�س��موعاً �أو مقروءاً لم يت��م تجربته واختباره،
بل هو ن��وع من التربية يعتمد على الم�ش��اهدة ب�أم العين
للمبادىء والقيم وكيفية تج�س��دها في الإن�سان وت�سييلها
بي��ن النا�س ،ومن هنا بعث اهلل محم��داً  Pليكون قدوة
للنا�س كافة.
فال بد �أن يرى الأبناء مكارم الأخالق في �آباءهم وحر�صهم
عل��ى امتثال �أوامر ال�ش��ريعة حتى يغر�س ف��ي قلب الإبن هذه
ضال عن لومه وتوبيخه ،والولد
الف�ض��ائل قبل تعليمه وتلقينه ف� ً
الذى يق�سو عليه �أبوه ال يمكن �أن يتعلم الرحمة والتعاون.
2-2التربية بالوعظ :قال تعالى} :ﯠﯡﯢﯣﯤ
ﯥﯦ{(((.
وقال تعال��ى} :ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ
ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ

ﯲ ﯳ{(((.
((( الأحزاب21 :
((( الغا�شية .22
((( �سورة الن�ساء 58
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فالإن�سان بحاجة دائمة �إلى التذكير والتنبيه حتى لو كان
م��دركاً لما تنبهه �إليه لما يطر�أ عل��ى النف�س من �أمو ٍر كثير ٍة
تجعلها تن�سى �أو تغفل �أو تت�ساهل في القرار الأ�صوب ،ولما
للنف�س من ا�ستعداد للت�أثر بما يلقى �إليها من كالم �أحياناً.
3-3التربية بالق�ص��ة :قال تعالى :قال تعالى} :ﯫﯬﯭ
ﯮﯯﯰﯱﯲ{(((.
وه��ذا النوع من التربية له �س��حره الخا���ص وت�أثيره الكبير،
فترى النا�س ين�سجمون مع حديث الق�ص�ص ويحفظونه ويرددونه
وي�س��تفيدون منه ال �سيما الق�ص�ص الق�ص��ة التاريخية الواقعية
المعروفة ب�أماكنها و�أ�شخا�صها وحوادثها .والق�صة الواقعية تتميز
كثيراً عن الق�ص���ص التمثيلية وما يعر�ض على �شا�شات التلفزة
وذلك لأن الأوالد يدركون بالفطرة �أن ما ُيمثل لي�س بال�ضرورة
كونه �صحيحاً �أو هادفاً.
«غيروا العادات ت�س��هل
4-4التربية بالعادة :عن علي ّ :Q
عليكم الطاعات»(((.
((( يو�سف 111
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((( عيون احلكم واملواعظ� ،ص.347

وهذه �إ�ش��ارة وا�ضحة �إلى �ض��رورة تغيير العادات وذلك من
خالل تدريب الأبناء على تغيير العادات ال�س��يئة وا�س��تبدالها
ٍ
بعادات ح�س��نة وفا�ض��لة ت���ؤدي �إلى تغيير في �س��لوكهم ،لأن
تغيير العادة هو في جوهره تغيير في منظومة القيم التي يعطيها
الإن�س��ان �أولوية ف��ي حياته فتنقله من البخ��ل �إلى الكرم ومن
الحقد �إلى المودة ومن الت��واكل �إلى المبادرة ومن الالمباالة
�إلى الم�س�ؤولية وهكذا...
5-5م��لء الف��راغ :عن علي �« :Qإذا كان ال�ش��غل مجهدة
فات�صال الفراغ مف�سدة»(((.
فالفراغ من �أ�ش��د الأمور التي تقتل في نف�س الإن�س��ان روح
الت�ضحية والعمل والإنتاجية وتجعل منه �إن�ساناً هام�شياً ،والأ�شد
خطورة من ذلك �أن يملأ الأبناء �أوقاتهم بما ي�ض��ييعها كالكثير
من البرامج وال�ص��فحات الإلكترونية التي ال جدوى وال طائل
منه��ا والتي ال ت�س��تهدف �إال قت��ل روحية ال�ش��باب و�إيمانهم
وجرهم �إلى م�ستنقعات الف�ساد والرذيلة.
ّ
وهذه اليوم من �أكبر المه��ام الملقاة على عاتق الأهل وهم
((( ميزان احلكمة ،ج� ،3ص.2412
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ي��رون �أعدائنا قد �س��بقونا لملء فراغ �أبنائنا بما ال ين�س��جم مع
ثقافتنا وديننا وقيمنا الدينية بل والعرفية كذلك.
6-6التربي��ة بالأحداث :قال تعال��ى} :ﭩﭪﭫﭬﭭ
ﭮﭯﭰﭱﭲ{(((.
فم��ا �أكث��ر الأح��داث المت�ض��منة للعب��ر الت��ي تجري من
حولنا ،من وفاة ومر�ض وف�ش��ل ونجاح وارتقاء منا�صب و�سقوط
�أ�ش��خا�ص و�ض��ياع �آخرين وفقر وغنى وجه��اد وقتل ......كلّ
ذلك مما يمكن ت�س��خيره لم�ص��لحة التربية ب��ل من الخط�أ �أن
نترك الأحداث تذهب �سدى بغير عبرة وبغير توجيه ,و�إنما من
المفيد ا�ستغاللها لتربية النفو�س و�صقلها وتهذيبها لما لها �أثرها
الفاعل في النف�س الإن�سانية.
7-7التربية بالعقوبة :ق��ال تعالى .....} :ﮊ ﮋ ﮌ
ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ

ﮙ ﮚﮛ{(((.
والعقوب��ة م��ن القوانين الت��ي اعتمدها اهلل تعالى للع�ص��اة
والمعاندي��ن الذي��ن يتنكب��ون ج��ادة اله��دى ،وله��ا �أثره��ا
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((( ال عمران .137
((( �سورة ف�صلت34 – 33 :

البال��غ ف��ي تربي��ة النفو�س ،كم��ا لها �أثره��ا في تربي��ة الأبناء.
�إال �أنه من الطبيعي الإ�شارة �إلى �أنه لي�س المراد من العقوبة
ال�ض��رب �أو �إلحاق الأذى �أو �س��واهما من ال�ش��تم والإهانة وما
�ش��اكل بل المراد هو الت�ض��ييق على الأبناء و�إ�ش��عارهم بعدم
الر�ضا وحرمانهم من بع�ض ما يرغبون وي�شتهون وما �شاكل.
كم��ا ال يخف��ى �أن التربية بالقدوة هي �آخ��ر العالجات بعد
ا�س��تنفاذ كافة الو�س��ائل الأخرى وعدم الج��دوى من تكرارها
فت�أتي العقوبة ٍ
حينئذ كعالج حا�س��م ي�ض��ع الأمور فى و�ضعها
ال�صحيح.
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املحا�ضرة الثالثة

توجيهات تربوية
لألباء واألمهات
ت�صدير المو�ضوع:

راع وكلّك��م م�س���ؤولٌ
«�أال كلّك��م ٍ
رعيته ،فالأمي��ر الذي على النا�س
عن ّ
راع وهو م�س���ؤول عن رعيته ،والرجل
ٍ
راع عل��ى �أه��ل بيت��ه وه��و م�س���ؤول
ٍ
عنهم.(((»....
((( ميزان احلكمة ،ج� ،2ص .1212

الهدف:

�إر�شاد الأهل �إلى مجموعة من الن�صائح والتوجيهات الهامة
في عملية تربية الأبناء.
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المقدمة

التربية هي العمل بمختلف الأ�ساليب والو�سائل ال�شرعية
على رعاية الإن�سان بما ّيج�سد فية مفهوم الخالفة هلل والعبودية
له دون �س��واه وه��ي �أداة التغيير االأول��ى و�أثرها عظيم ،وهي
الخ�صي�ص��ة المثلى للأبوين في حقهم��ا على الولد كما قال
اهلل تعالى ........} :ﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙ
ﯚﯛﯜﯝﯞ{((( .فكلم��ا ازدادت التربية ازداد
الحق ،وكذلك من تولى تربية الإن�سان في دينه ودنياه ،تربية
�صالحة غير الأبوين ،ف�إن له على من رباه حق التربية ،فالتربية
ال ي�ستغني عنها الأبوان المريدان �صالح الأبناء ،و�أن التق�صير
توعد اهلل عليها بالنار ففي الحديث
في ذلك من الكبائر التي ّ
عن ر�سول اهلل « :Pما من عبد ي�سترعيه اهلل رعية يموت يوم
حرم اهلل عليه الجنة»(((.
يموت وهو غا�ش لرعيته �إال َّ
حماور املو�ضوع
1-1اال�س��تعانة باهلل في تربيتهم :قال تعالى} :ﮣ ﮤ
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((( الإ�سراء.24-23 :
((( الفرقان.74:

ﮥ ﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭ

ﮮ ﮯ{((( فعملية التربية من الأمور التي تحتاج
�إلى �إعانة وتوفيق من اهلل.
2-2وعي عظي��م الم�س���ؤولية :فيب��ادر �إلى توفير م��ا يحتاجونه
ح�س��ب الم�ستطاع ون�صحهم و�إر�ش��ادهم وو�صيتهم بفعل
الخي��ر ومالحظتهم ومراقبتهم وتقويم �س��لوكهم ويتدارك
�أخطاءهم قبل �أن تتقوى وت�ستفحل.
�3-3إيالء كل مرحلة حقها من التوجيهات والن�صائح.
وهي عبارة عن ثالث مراحل:
المرحل��ة الأول��ى :ه��ي مرحلة الطفول��ة دون �س��ن التمييز
وهي غالباً ما دون ال�س��ابعة و�ض��ابطها �أن ال يح�سن فهم و�أبعاد
التوجيهات والرد عليها.
المرحلة الثانية :وهي مرحلة الطفولة في �س��ن التمييز وهي
ما دون البلوغ و�ضابطها �أن يح�سن فهم و�أبعاد التوجيهات والرد
عليها.
المرحلة الثالثة :هي مرحل��ة بلوغ الحلم من خالل العالمات
(((

143

ال�شرعية ،وفي هذه المرحلة من ح ّقه توجيهه بالإر�شادات التالية:
�أوالً :حثّه على العبادات والريا�ضات الروحية
ثانياً :بيان الموقف ال�شرعي وا�ضحاً من الكتاب وال�سنّة.
ثالثاً :الحوار والإقناع.
رابعاً :الوعظ مع بيان العلّة والحكمة.
خام�ساً :االقتراب والم�صادقة بحيث تكون العالقة قائمة على
االحترام والتقدير.
�ساد�س��اً :تنظيم دورة له في الطهارة تكون في الم�سجد �أو غير
الم�سجد للبالغين لأن الفتى والفتاة يحتاجان �إلى حديث
خا�ص عن �أحكام الطهارة.
�سابعاً :الرفق والرحمة وعدم الإثقال في التعليم.
ثامن��اً� :إدخاله في مجتمع الرجال ،فببلوغه �صار رج ًال فينبغي
�أن يُقب��ل في مجتمع الرج��ال �أو يخاطب مخاطبة الرجال
وكذلك الفتيات يدخلن مجتمع الن�ساء.
تا�سعاً :الإ�شراك الفعلي في تحمّ ل الم�س�ؤولية.
عا�ش��راً :مراع��اة الرغب��ة والإقب��ال ف��ي التوجيه �إل��ى العلم
والمعارف والمهن.
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مبادئ تربوية عامة

1-1مب��د�أ الثواب والعقاب :وهو �أ�س��لوب ديني يعني الترغيب
والترهي��ب ،و�أن يكون الثواب والعق��اب لكل فئة عمرية
بح�س��بها وي ّتبع ف��ي ذلك الأ�س��اليب التربوي��ة والتي ال
تتعار�ض مع ال�ش��رع الحنيف فيترفّع عن اللعن �أو التقبيح
�أو �ضرب الوجه �أو الألفاظ البذيئة لقول النبي  :Pلي�س
(((
الم�ؤمن بالطعان وال اللعان ،وال الفاح�ش ،وال البذيء»
وقول��ه « :Pالحي��اء من الإيم��ان والإيمان ف��ي الجنة،
والبذاءة من الجفاء ،والجفاء في النار(((.
�2-2ص��يانة الجوارح� :أن يحفظ �س��معهم و�أب�صارهم و�أل�سنتهم
م�ضيعاً لهم.
وجميع جوارحهم من كل �سوء و�إال كان ّ
3-3التقارب بين الأبوين :وخا�صة في ح�ضرة الأبناء
�4-4أن يظهر الأبوان حبهما لأبنائهما من غير مبالغة :فال �شك �أن
الأبناء لهم حب في قلبي �أبويهما ،وال ينبغي �إخفاء ذلك
الحب بل ينبغي �أن ي�شعر به الأبناء ،حتى يبادلوا �أبويهما
ذلك ال�ش��عور ،ولكن ذلك باعت��دال من غير �إفراط ،لأن
الإفراط في الحب يعمي �صاحبه ويحول بينه وبين التربية
((( كنز العمال ،ج� ،1ص .146
((( حتف العقول� ،ص .349

145

146

ال�ص��حيحة ،ولذلك � ٌأثر �س��يئ على الأبن��اء حيث يبعث
فيهم الالمباالة وكذا �ض��عف الهيبة للأبوين ولأوامرهما،
بل قد يبلغ الأمر �إلى فر�ض �أوامرهم عليهما.
5-5الإحت��رام والتقدير لهم :ويمكن ذل��ك من خالل الأمور
التالية:
�أوالً :احترامهم وتوقيرهم وعلى وجه الخ�ص��و�ص في ح�ضرة
غيرهم.
ثانياً :ال�سالم عليهم �إذا دخل وهم جلو�س.
ثالثاً :بذل الهدية لهم وتت�أكد �إذا ات�ص��لت بمنا�س��بة لمجيء
من �سفر �أو نجاح �أو نحو ذلك.
رابع��اً :الثناء عليهم فيما فعلوا من �أم��ر معروف وخير ويكون
عند الأ�س��رة وكذلك عند �أ�صحابهم لأن الثناء له �أثر على
النفو�س �إذا كان حقاً.
خام�ساً :تفقّد �أحوالهم و�صحتهم ومتابعة عالجهم �إذا مر�ضوا.
�ساد�ساً :ا�صطحابهم للنزهة والمنا�سبات والجمع والأعياد وفي
ال�صلوات.
�سابعاً :االعتناء بم�صالحهم و�إقناعهم بها.
ثامناً� :إ�شراكهم في الم�شاريع الأ�سرية.

6-6منح الآباء الأوالد الثقة :وهذا ي�ساعد في اكت�شاف مهارات
وقدرات �أوالدهم فمن ال�ضروري تكليفهم ببع�ض المهام
العمرية ،وبح�سب جن�سهم ذكوراً
أ�سرية بح�سب فئاتهم ّ
ال ّ
�أو �إناثاً ،وال ي�ستعجل كل من الأبوين النتائج ال�سليمة في
بداية خطوات منح الثقة بل يجعالنهم يت�صرفون بح�سب
عقولهم بعد تو�ض��يح المهمة والفكرة والعمل لهم ،ومن
أولية في الغال��ب متدنية
الطبيع��ي �أن تك��ون النتائ��ج ال ّ
ولكن بالت�ش��جيع وتجدد الثقة تتحول النتائج �إلى مقبولة
ثم تكون نتائج مر�ضية.
7-7دفعه��م �إل��ى المخالط��ة باعت��دال ومنعه��م العزل��ة التام��ة:
فالمخالطة حاجة اجتماعية �ضرورية للأوالد ال ي�ستغنون
عنها في الحي في ال�ش��ارع وفي المدر�سة وفي الم�سجد
ومنعه��م من ذلك له �آثار �س��لبية �س��يئة من عقد نف�س��ية
وانطواء وعزل��ة عن النا�س وال يعني ممار�س��ة هذا الحق
له��م تركهم من غير مالحظ��ة ومراقبة وتوجيه بل يتطلب
هذا الأمر جهداً كبيراً.
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املحا�ضرة الرابعة

تحذيرات
القرآن في األوالد
ت�صدير المو�ضوع:
ق��ال تعال��ى } :ﭑ ﭒ ﭓ

ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ

ﭚ ﭛﭜﭝﭞ{(((.

((( الكهف .46

الهدف:

التنبيه �إلى �أهم ال�ص��فات التي و�ص��ف القر�آن الكريم فيها
الأوالد وبيان التحذيرات في التعامل مع الأبناء.
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المقدمة

أ�ش��د الغرائز عند الإن�س��ان،
لع��ل غريزة حب الأبن��اء من � ّ
ي�س��خر جلّ حياته في �سبيل �سعادتهم و�صالحهم
ولذلك تراه ّ
وتربيتهم وتعليمهم و�سوى ذلك من مختلف �ش�ؤونهم الحياتية،
كما وترى الإن�س��ان ينتف�ض لأي �س��وء �أو �أذى ي�صيبهم ويت�ألم
لأي مك��روه ينتابه��م وهذا ما ّعب��ر عنه �أمي��ر الم�ؤمنين لولده
الح�س��ن بقوله « ..ووجدتك بع�ض��ي بل وجدت��ك كلّي وك�أن
الذي �أ�ص��ابك �أ�ص��ابني ،وك�أن الموت لو �أتاك �أتاني»((( �إال �أن
ه��ذا الحب الفطري وخ�ش��ية �أن يطغى على الإن�س��ان نرى �أن
الق��ر�آن الكريم �أ�ش��ار �إلى بع���ض التحذيرات الت��ي ينبغي �أن
ي�ضعها الإن�س��ان ن�ص��ب عينيه في تعامله مع �أبنائه حتى تبقى
ه��ذه العالقة على الجادة ال�ص��واب فال تجمح ب�ص��احبها �إلى
الإفراط �أو التفريط المهلكين.
حماور املو�ضوع
�أ�	-أنهم فتنة :قال تعالى} :ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ
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((( نهج البالغة ،خطب الإمام علي ،ج� ،3ص.38

ﭵﭶﭷ ﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾ
ﭿ ﮀ ﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇ

ﮈ ﮉﮊﮋﮌﮍﮎ{(((.
�ش��دة التعل��ق بالأبناء تجعل الأهل يفكرون
والمراد هنا �أن ّ
بم�ص��الح �أبنائهم الدنيوي��ة ويغفلون عن واجباته��م الأخروية،
فب��دل �أن يكون الإبن ج�س��راً لعبور الأهل �إلى الجنة ي�ص��بح
فتنة تعمي عليهم الجادة ال�صواب وهم يح�سبون �أنهم يح�سنون
�ص��نعا .فالأبناء كم��ا في الق��ر�آن زينة لقول��ه تعالى } :ﭑ
ﭒﭓﭔﭕ{((( ،والزين��ة فتنة وابتالء للإن�س��ان
لقوله تعالى} :ﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷ{(((.
ب�	-أن منه��م عدو ًا :ق��ال تعالى} :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ
ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ

ﮖﮗ ﮘﮙﮚﮛ{(((.
والقر�آن �صريح في التحذير من بع�ض الأوالد الذين تنطبق
عليهم �ص��فة العداوة ،ك�أن ينجرف ه���ؤالء الأبناء في متاهات
(((
(((
(((
(((

�سورة الأنفال 29 -28
الكهف .46
الكهف .8
�سورة التغابن14
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ال�ض�لالة ،وقد يقترفون �أحياناً بع�ض الكبائ��ر الموبقات فيقوم
الأه��ل بالوق��وف �إل��ى جانبهم والدف��اع عنهم و�إظهار الر�ض��ا
ب�أعمالهم ،ومن المعروف �أن من ر�ض��ي بفعل قومهم �ش��اركهم
في الإثم وا�ستحق العقاب معهم.
ج�	-أنهم قد يلهون عن ذكر اهلل :قال تعالى} :ﮝ ﮞ ﮟ

ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ

ﮫﮬﮭﮮ{(((.
وف��ي الآية داللة وا�ض��حة على �أن الهدف الأ�س��مى الذي
و�ض��عه اهلل للإن�سان هو �أن يبقى ذاكراً هلل تعالى على اختالف
�ص��نوف الذكر ،ويجب �أن نحذر م��ن �أن يحيد بنا حبنا لأبنائنا
عن هذا الهدف لت�صبح محبتهم هدفاً م�ستق ًال في قبال الهدف
الإلهي.
د�	-إنه��م ال يقربونك عند اهلل زلفا  :قال تعالى} :ﮭ ﮮ
ﮯﮰﮱﯓ ﯔ ﯕﯖﯗﯘﯙﯚ

ﯛﯜ ﯝﯞ ﯟﯠﯡﯢﯣﯤ{(((.
هـ�	-إنه��م ل��ن ينفعوك ي��وم القيامة :ق��ال تعالى} :ﮓ ﮔ
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((( �سورة املنافقون 9
((( �سورة �سب�أ .37

ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ

ﮡ{(((.
وقال تعالى} :ﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬ{(((.
وهذه الآية تحذر الإن�سان من الرهان على �أوالده في النجاة
في الآخرة ،فيوم القيامة يوم ال ينفع المرء ح�سبه وال ن�سبه وال
عائلته وال قرابته و�إنما يح�شر مع عمله وال �شيء �سواه ،وفي قوله
(يف�ص��ل بينكم) �إ�ش��ارة هامة �إلى �ض��رورة هذا ف�صل الإن�سان
لآخرته عن �آخرة �أبنائه ،و�أن هذا الف�ص��ل ينبغي �أن يعمل عليه
من الدار الدنيا.
و	-ال ي�صرفون العذاب :قال تعالى} :ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ
ﮚﮛﮜﮝﮞ ﮟﮠﮡﮢﮣﮤ ﮥ

ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ{(((.
�إن ب�سط الرزق من المال والولد �إنما يجري بين العباد وفق
م�ش��يئ ٍة �إلهية ال يعلمها �إال اهلل وال عالقة لهما ب�صرف العذاب
يعد منقب ًة
عن الإن�س��ان ،فال قلة الأوالد وال كثرتها وال عدمها ّ
((( �سورة املمتحنة 3
((( امل�ؤمنون .101
((( �سب�أ .35
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للمرء �أو ماد ًة للتفاخر �أو �س��بباً لتخفيف عقاب اهلل �أو ا�س��تزادة
في الثواب.
ز�	-إن��ه لي�س من �أهل��ك :وهذا ما ّعبر اهلل به ع��ن ابن نبي اهلل
ن��وح �إذ قال تعال��ى } :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ
ﭚﭛﭜ {(((.
والمروي في التفا�س��ير �أن اهلل ل��م ِ
ينف بنوة ابن نوح له بل
اعتب��ره لي�س من �أهله الذين كُ تب��ت لهم النجاة ،مما يعني �أن
�أهل المرء الذين ي�س��عى لمودتهم ونجاته��م هم �أهل عقيدته
وفكره ال �أهله ن�س��باً و�إن كانوا كف��اراً ،وي�ؤيد ذلك قوله تعالى:
}ﯡﯢﯣ ﯤﯥﯦ{(((.
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((( هود .46
((( ال عمران .68

املحا�ضرة اخلام�سة

األبعاد
األساسية للتربية
ت�صدير المو�ضوع:

ق��ال

تعال��ى}:ﯛ ﯜ ﯝ

ﯞﯟ ﯠ ﯡﯢﯣ

ﯤ{(((.

((( �سورة التحرمي 6

الهدف:

بيان �أهم الميادين التربوية التي يجب على الأهل الت�ش��دد
في تربية وت�أهيل �شخ�صية �أبناءهم عليها.
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المقدمة

تعتبر تربية الأبناء من العلوم الإن�سانية التي يجب على كافة
الأهل بل وحتى المقبلين على الزواج �أن يمتلكوا ثقافة تربوية
عالية ت�س��اهم في �ص�لاح �أبناءهم وعدم انجرافهم في متاهات
ال�ضياع� ،سيما و�أن مو�ضوع التربية من المو�ضوعات الح�سا�سة
والت��ي تتبدل فيها القواع��د التربوية وفق الظ��روف والأحوال
والبيئ��ة والمناط��ق والأعمار والم�س��تويات الثقافية والو�ض��ع
الديني ب��ل وتت�أثر بالظروف الحياتية والمعي�ش��ية وال�سيا�س��ية
والإقت�ص��ادية والإجتماعي��ة الت��ي تمر بها الب�لاد ،وكلّ ذلك
من �ش���أنه �أن يجعل الم�س���ؤولية �أكثر تعقيداً و�ضرورة الإطالع
أ�ش��د وجوباً ولزاماً والتفريط �أو التق�ص��ير بها من �أكبر
والمعرفة � ّ
الكبائر والموبقات عند اهلل تعالى.
حماور املو�ضوع
ويمكن الوقوف على ثالثة جوانب �أ�سا�س��ية تعتبر م�س�ؤولية
واجبة تجاه الأبناء:
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األول :ترسيخ العقيدة وتحقيق العبودية

ويتجلى ذلك من خالل تربيته��م على التوحيد وحمايتهم
من ال�شرك ،قال تعالى}:ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
ﭮﭯﭰﭱﭲ ﭳﭴ{(((.
تقوي في نفو�س الأبناء
وه��ذا من �أولى الأمور التربوية التي ّ
روح العبودي��ة هلل تعال��ى من خالل تعريفهم على �ص��فات اهلل
و�أ�س��مائه ومظاه��ر الرحمة الإلهية وار�س��ال الأنبياء والر�س��ل
من
والتعريف ب�ص��فاتهم و�صفات الأولياء والأئمة والنعم التي ّ
اهلل بها عل��ى الخلق والإيمان باليوم الآخر الذي يعزز المراقبة
الداخلية في نف�سه،
ق��ال تعال��ى}:ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ
ﯔﯕ ﯖﯗﯘ ﯙﯚﯛ ﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢ{(((.
وهناك عدة و�سائل لتحقيق وغر�س العقيدة وهي:
1-1تر�س��يخ العقي��دة ال�ص��حيحة ع��ن طري��ق التلقي��ن:
�أي التدري���س والإم�لاء و�إ�ش��راكهم بحلق��ات
((( لثمان .13
((( لثمان .16
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درا�س��ية وحثه��م عل��ى ارتي��اد الم�س��اجد والمطالع��ة.
2-2تر�سيخ العقيدة عن طريق تعليمه الأذكار� :أي تعليمه �أذكار
الأحوال والمنا�س��بات من �أكل و�ش��رب ونوم ويقظة ،بل
يعلم��ه الدع��اء وطلب الحاجة م��ن اهلل ،و�إذا م�ش��ى في
الظ�لام ع ِّلمه ذكر اهلل واال�س��تئنا�س به ،والت�س��مية عند
الف��زع ،والدعاء عن��د المر�ض والت��وكل على اهلل وطلب
الحاجة منه وحده.
3-3تر�س��يخ العقي��دة عن طريق التدبر :ب���أن يلفت نظر الطفل
�إلى مظاهر جمال الكون وعظمة الطبيعة ونظامها وارتباطها
بالتوحيد.
الثاني :تربيتهم على العبادات

ق��ال

تعال��ى }:ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ

ﯫ ﯬﯭﯮﯯﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ{(((.
وق��ال تعال��ى}:ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ
ﭪﭫﭬﭭﭮﭯ ﭰﭱ ﭲﭳﭴﭵ

ﭶ{(((.
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((( لثمان .17
((( مرمي .55

وال�ص�لاة من �أه��م العبادات الت��ي ينبغي تعليمه��ا وتربية
الأبناء على �إقامتها ومراقبتهم لأدائها ولو على �سبيل العادة في
البداية حفظاً لهم من �أي انحراف فمن الخط�أ �أن نهمل الطفل
ثم نلزمه بالتكاليف ال�شرعية بعد بلوغه.
وعل��ى الأب �أن ي�أم��ر �أوالده بال�ص�لاة �إذا دخ��ل وقته��ا،
ويذكره��م باهلل ويرغَبهم ويخوفهم ويحثه��م عليها وال يمنع من
تحفيزه��م مادي��اً ومعنوياً عل��ى �أن يبقى الث��واب الأخروي هو
الهدف الأ�سا�س ،كما ينبغي �أن يعلمهم الو�ضوء وي�أخذهم معه
�إلى الم�سجد لأدائها جماع ًة ،ويجب �أن يلزمهم بكل ما ُي�شترط
ل�ص��حة ال�ص�لاة من طهارة وخ�شوع و�س��تر عورة وغيرها ،ومن
يكره الأهل �أبناءهم ال�ص�لاة ،كم��ا عليه �أن يعودهم
الخط�أ �أن ِّ
على بقية العبادات و�أحكامها.
الثالث :تربيتهم على القيم واألخالق اإلسالمية

والتربي��ة على الأخالق الفا�ض��لة عنوان �ص��حيفة الم�س��لم
وانعكا���س لمدى تدينه والتزامه و�س��عيه ابتغ��اء الجزاء من اهلل
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عد القر�آن الكريم نماذج كثيرة في هذا الم�ضمار منها:
تعالى وقد ّ
تربيته��م عل��ى التوا�ض��ع وخف���ض الجناح :ق��ال تعالى}:ﯷ

ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ

ﰇ{(((.
وق��ال تعال��ى }:ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎﰏ ﰐ ﰑ
ﰒﰓﰔ{(((.
تربيتهم على البر بالوالدين :قال تعالى} :ﭶ ﭷ

ﭸﭹﭺ ﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂ ﮃ

ﮄ ﮅﮆ{(((.
ق��ال تعال��ى}:ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ
ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮚ ﮛ ﮜ ﮝ

ﮞﮟﮠﮡﮢ ﮣﮤ ﮥﮦ ﮧ{(((.
ب��د �أن تالحظ جوانب
والتربي��ة على القيم والأخ�لاق ال َّ
ثالث:
1-1غر�س الع��ادات في مرحلة مبكرة :ف���إن الطفل من خالل
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(((
(((
(((
(((

لثمان 18
لقمان .19
لقمان .14
لقمان .15

تعويده م�س��اعدة الفقراء والرحم��ة بالآخرين و�أن يبقى
هادئاً متزناً خاف�ضاً �صوته محباً لق�ضاء حوائج النا�س حراً
في ت�صرفاته بعيداً عن التهور والخ ّفة والغ�ضب واللجاج
والحدة وما �شاكل.
والطي�ش ّ
�2-2إلزامه الأحكام والآداب ال�ش��رعية :ك�آداب الطعام واللبا�س
واال�س��تئذان والنوم وكافة الآداب الأخ��رى ويمنعه من
مف�سدات الأخالق والمعا�صي ،ك�أ�شعار الغزل والأغاني
تبذر فيه بذرة الف�س��اد ،و ُيلحق بها الروايات والق�ص�ص
�إذ ُ
الغرامية والأفالم المف�س��دة ،ويجب �أن يحر�ص الوالدان
�س��واء في
عل��ى حماية �أبنائهم من ر�ؤية ما يخد�ش الحياء ً
و�سائل الإعالم �أو في البيت.
الحلي �أو طريقة
�3-3إلفات��ه �إل��ى ما ُيحرم عليه :من الثي��اب �أو ُ
ق�ص��ه لل�ش��عر �أو مقتنياته من كتب �أو �ألعاب �أو �ص��ور �أو
ّ
ق�ض��ائه لوقته وكل ما من �ش���أنه �أن ُي�س�� ّهل عليه ارتكاب
المعا�صي والتجر�ؤ على اهلل تعالى.
4-4حث��ه عل��ى م��كارم الأخ�لاق :م��ع اهلل �أو ًال ،ثم م��ع النا�س
والحيوان والجماد ،لأن الأخالق ت�شمل ذلك كله ،وهذا
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الح��ث يجب �أن يك��ون بالتوعية وتكوي��ن العاطفة التي
تدفعه �إلى التطبيق ابتغاء الأجر ،وتقوية �إرادته ليقدر على
قهر الهوى و�ض��بط النف�س و ُيحكى له ق�ص�ص ال�صادقين
وجزاءهم في الدنيا.
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الباب اخلام�س

خوة اإلسالم
أُ ّ

حق المسلم على المسلم
أسباب النزاعات والتفرقة بين المسلمين
نتائج التنازع والتفرقة بين المسلمين
آليات تفعيل الوحدة بين المسلمين
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املحا�ضرة الأوىل

حق المسلم
على المسلم
ت�صدير المو�ضوع:

ق��ال تعال��ى:

}ﭝ ﭞ

ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ

ﭤ{(((.

((( االنبياء .96

الهدف:

التذكي��ر ب�أهم الواجب��ات والمحرمات التي تق��ع في دائرة
عالقة الم�سلم تجاه �أخيه الم�سلم.
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المقدمة

�إن من المرتكزات الأ�سا�س��ية لبناء �أمة الإ�سالم �أم ًة واحدة
ت�ؤدي دورها في �إر�س��اء العبودية هلل تعالى يرتبط بعمق العالقة
بين �أفراد هذه الأمة وقوتها ولذلك رفعت ال�ش��ريعة من القيمة
الإن�سانية للم�س��لم معتبر ًة �إياها مو�صول ًة بالذات المقد�سة و�أن
تجر�ؤٌ على اهلل تعالى ،فكرامة الم�سلم من كرامة
الم�س��ا�س بها ّ
أ�ش��د عل��ى اهلل من هدم الكعبة ،و�إهانت��ه �أو �إخافته
اهلل و�أذيته � ّ
كمن �أر�ص��د حرباً مع اهللِ ،وغيبته م��ن الموبقات التي ُتدخل
النار ،كما �أن �إعانته وق�ضاء حوائجه وم�ساعدته و�إدخال ال�سرور
وجزاء في
�إلى نف�س��ه من �أف�ض��ل الأعمال عند اهلل ثواباً و�أجراً ً
الآخرة.
حماور املو�ضوع
عن ر�س��ول اهلل Pفي حجة الوداع� « :أيها النا�س� ،إن ربكم
واحد ،و�إن �أباكم واحد .كلكم لآدم ،و�آدم من تراب� « .إن �أكرمكم
عند اهلل �أتقاكم « ولي�س لعربي على عجمي ف�ضل �إال بالتقوى.
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�أال ه��ل بلغت ؟ قال��وا :نعم .قال :فليبلغ ال�ش��اهد الغائب (((.
�شاهد
وت�أكيد النبي  Pعلى هذه المفاهيم في حجة الوداع ٌ
على �أهمية تر�سيخ هذه المبادىء وخطورة الحياد عنها.
تعريف المسلم في الروايات

عن ر�سول اهلل � « :Pإن اهلل  -تعالى  -جعل الإ�سالم دينه،
وجعل كلمة الإخال�ص ح�ص��ناً له ،فمن ا�ستقبل قبلتنا ،و�شهد
�شهادتنا ،و�أحلَّ ذبيحتنا فهو م�سلم ،له ما لنا وعليه ما علينا(((.
وعن �أمير الم�ؤمنين  ،Qقال« :من ا�ستقبل قبلتنا ،و�أكل
ذبيحتنا ،و�آمن بنبينا ،و�ش��هد �ش��هادتنا دخل في ديننا؛ �أجرينا
علي��ه حكم القر�آن ،وحدود الإ�س�لام ،لي���س لأحد على �أحد
ف�ض��ل �إال بالتقوى� .أال و�إن للمتقين عند اهلل �أف�ض��ل الثواب،
و�أح�سن الجزاء والم�آب»(((.

((( حتف العقول� ،ص .34
((( بحار االنوار ،ج� ،65ص.288
((( بحار االنوار ،ج� ،65ص .715

167

حق المسلم على أخيه المسلم

حرمت
التعامل الأخالقي :وهذه نم��اذج من الروايات التي ّ
�أي �ش��كل من �أ�ش��كال التعامل غير الأخالقي :عن �أبي عبد
اهلل « :Qالم�ؤم��ن �أخو الم�ؤمن ،عين��ه ودليله ،ال يخونه وال
يغ�شه وال َي ِعده عدة فيخلفه»(((.
يظلمه وال ّ
وفي رواية الف�ضل بن ي�سار ،قال� :سمعت �أبا عبد اهلل Q
يقول« :الم�س��لم �أخو الم�س��لم ،ال يظلمه وال يخذله وال يغتابه
وال يخونه وال يحرمه»(((.
وف��ي خبر الح��ارث بن المغي��رة ،قال �أب��و عبد اهلل :Q
«الم�س��لم �أخو الم�س��لم ،هو عينه ومر�آت��ه ،ودليله ال يخونه وال
يخدعه وال يظلمه وال يكذبه وال يغتابه»(((.
وعن ر�س��ول اهلل � Pأي�ض��ا في حجة الوداع�« :أيها النا�س،
تعلمن �أن كل م�سلم �أخ للم�سلم ،و�أن
ا�س��معوا قولي واعقلوهّ ،
الم�س��لمين �إخ��وة فال يحل المرئ من �أخي��ه �إال ما �أعطاه عن
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((( الكايف ،ج� ،2ص .166
((( الكايف ،ج� ،2ص .166
((( الكايف ،ج� ،2ص .166

طيب نف�س منه ،فال تظلمن �أنف�سكم ،اللهم هل بلغت؟»(((.
التكاف��ل الإجتماعي :وعن ال�ص��ادق  « :Qالم�س��لم �أخو
الم�س��لم .وحق الم�سلم على �أخيه الم�سلم �أن ال ي�شبع ويجوع
�أخوه ،وال ُير َوى ويعط�ش �أخوه ،وال يكت�س��ي و ُيعرى �أخوه ،فما
�أعظم حق الم�سلم على �أخيه الم�سلم»(((.
الإهتم��ام ب�أموره :عن �أبي عبد اهلل � Qأن النبي :P
قال« :من �أ�ص��بح ال يهتم ب�أمور الم�س��لمين فلي�س منهم.
ومن �س��مع رجال ينادي يا للم�س��لمين فل��م يجبه فلي�س
بم�سلم»(((.
التوا�ص��ل والتع��اون :ع��ن �أبي عبد اهلل  ،Qق��ال« :يحق
عل��ى الم�س��لمين االجته��اد ف��ي التوا�ص��ل والتع��اون على
التعاط��ف والموا�س��اة لأهل الحاج��ة وتعاطف بع�ض��هم على
بع���ض حتى تكون��وا كما �أمرك��م اهلل  -عز وج��ل « :-رحماء
بينه��م» متراحمين ،مغتمين لما غ��اب عنكم من �أمرهم ،على
((( �سرية ابن ه�شام ،ج� ،4ص .714
((( الكايف ،ج� ،2ص .170
((( الكايف ،ج� ،2ص .164
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ما م�ض��ى عليه مع�ش��ر الأن�صار على عهد ر�س��ول اهلل .(((»P
الن�صرة والت�أييد :في رواية عنه « :Pالم�ؤمنون �إخوة تتكافئ
دما�ؤهم ،وهم يد على من �سواهم ي�سعى بذمتهم �أدناهم»(((.
يفرق الإ�س�لام بين دم م�س��لم و�آخر فدم��اء الجميع
ف�لا ّ
متكافئة غنياً كان �أم فقيراًّ � ،أمياً كان �أم متعلماً وجيهاً في قومه
�أم عادياً ،م�ش��هوراً �أم مغموراً� ،إل��ى غير ذلك من الإعتبارات
الت��ي ق��د يكون له��ا حيثية في م��كان �أخر غير م��كان الدم
والتعدي على الم�سلم.
الت�أث��ر بم�ص��ابه :وفي �صحيحة �أبي ب�ص��ير ،قال� :سمعت �أبا
عبد اهلل  Qيقول« :الم�ؤمن �أخو الم�ؤمن كالج�س��د الواحد،
�إن ا�شتكى �شيئا منه وجد �ألم ذلك في �سائر ج�سده ،و�أرواحهما
من روح واحدة .و�إن روح الم�ؤمن لأ�ش��د ات�صاال بروح اهلل من
ات�صال �شعاع ال�شم�س بها»(((.
وفي ٍ
ي�ص��ور ه��ذا التفاعل
حديث �آخر عن ر�س��ول اهلل ّ P
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((( الكايف ،ج� ،2ص .175
((( بحار االنوار ،ج� ،2ص .148
((( الكايف ،ج� ،2ص .166

مع الم�س��لم بالتداع��ي الذي ال ينتظر من يدع��وه ،بل يتحرك
نحو �إعانته تحركاً عفوياً« :مثل الم�ؤمنين في توادهم وتعاطفهم
وتراحمهم مثل الج�س��د� ،إذا ا�شتكى منه �شيء تداعى له �سائر
الج�سد بال�سهر والحمى»(((.
وفي خبر مف�ض��ل بن عم��ر ،قال �أبو عب��د اهلل �« :Qإنما
الم�ؤمنون �إخوة بنو �أب و�أم ،و�إذا �ض��رب على رجل منهم عرق
�سهر له الآخرون»(((.

((( ميزان احلكمة ،ج� ،4ص .2837
((( الكايف ،ج� ،2ص .165
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املحا�ضرة الثانية

أسباب النزاعات
والتفرقة بين المسلمين
ت�صدير المو�ضوع:
ق��ال تعال��ى} :ﮀ ﮁ ﮂ

ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ

ﮍﮎ ﮏ ﮐﮑ{(((.

((( الإ�سراء 54

الهدف:

بيان �أهم و�أبرز العقبات التي ت�س��اهم في زعزعة بنيان الأمة
وزرع بذور التنازع في داخلها.
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المقدمة

ال يخف��ى �أن زرع ب��ذور الإخت�لاف والتن��ازع بي��ن
الم�سلمين ومحاولة تفريقهم وتمزيقهم �إلى كيانات متقاتلة
ومت�ص��ارعة عمل عليها الإ�ستعمار الغربي في بالدنا وقام
بتق�سيمه �إلى دول تحكمها �أنظمة مختلفة منها ما هو قبلي
ومنها ما هو علماني ومنها ما هو ديكتاتوري و�س��وى ذلك
من �أنظم ٍة ال تمت �إلى روح ال�ش��ريعة ب�ص��لة� ،إال �أن ذلك
لم يكن ليتم لوال �أن ر�أى الغرب في بالدنا قابلية التمزق
وعدم الإن�صهار بالمبادىء الإ�س�لامية الأ�صيلة والجهل
ب�أحكام الإ�سالم والإبتعاد عن �أهدافه ال�سامية مما جعلها
مرهونة له في كل قراراتها ومواقفها و�أ�سيرة له في �أي تطور
�أو ترقي.
حماور املو�ضوع
الإنحراف الفردي ع��ن الإيمان :قال تعالى } :ﭚ ﭛ

ﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢ ﭣ{((( ،فالوحدة
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((( املائدة 77

بين الم�س��لمين تحتاج لأم��ة واعية تدرك �أخطاره��ا و�أهدافها
و�شرها وتعي
وتعرف �أ�ص��دقاءها و�أعداءها وتميز بين �ص��الحها ّ
الأه��داف الإلهي��ة وكيفية الو�ص��ول �إليها وهذا م��ا يعجز عنه
�ض��عاف النفو�س والأ�ش��خا�ص غير الم�ؤمنين بق�ضية الإ�سالم
ور�س��الته المباركة ،ف�إن الإنحراف عن هذه الجادة �إلى ظلمات
التيه وال�ضالل والهوى والم�صالح ال�شخ�صية والمنافع الدنيوية
الآني��ة من الطبيعي �أن ُيفقد الأمة توازنها وا�س��تقرارها ويزيد ن
احتمال زعزعتها.
مبيناً التفرقة التي ح�ص��لت بين يو�س��ف و�أخوته
قال تعالى ّ
ج��راء فعل ال�ش��يطان والإنحراف ع��ن الإيمان} :ﭻ
من ّ
ﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄ ﮅ ﮆﮇ
ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ

ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ
ﮣﮤﮥﮦ ﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯ

ﮰﮱﯓ ﯔﯕﯖ ﯗﯘﯙﯚ ﯛ ﯜ{(((.
((( يو�سف .101 -99
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�إ�ش��اعة التفرق��ة والخ�لاف :قال تعال��ى} :ﮌﮍﮎﮏ

ﮐﮑ{(((.
ف���إن �آفة الدين التع�ص��ب الأعمى و�إمات��ة دور العقل وعدم
�إط�لاق الحرية الفكرية في �إطارها الديني بل ب�إ�ص��دار �أحكام
م�س��بقة تجاه الآخر والحكم عليه ،دون مراجعة �آرائه حتى من
خالل كتبه ،ون�شاهد اليوم ون�س��مع بع�ض الأمور التي يل�صقها
�أح��د المذاهب بالمذهب الآخر وهي مم��ا قام الإجماع على
خالفه ،و�إذكاء البحث في الق�ض��ايا الخالفية و�إعطاءها عناوين
�أكب��ر م��ن حجمه��ا كالإختالف في بع���ض الفت��اوى الفقهية
�أو الآراء ال�ش��رعية حول ق�ض��ية حياتية �ص��غيرة فيقوم البع�ض
وكفر باهلل العظيم ،وهو
بت�صويرها على �أنها خروج من المذهب ٌ
ما يحدث عند �أتباع المذهب الواحد.
�س��ب الفريق
الإحتق��ان المذهبي :ب���أن يعمد كل فريق �إلى ّ
الآخر و�ش��تمه ولعنه وقد ي�ص��ل الح��ال �إلى تكفي��ره و�إباحة
دمه كما ن�ش��اهد اليوم على �شا�ش��ات التلف��زة وبع�ض القنوات
176

((( ال�شورى 13

الف�ض��ائية الم�أجورة التي تعمل لح�س��اب الح��كام الظالمين
وما ي�ص��در عن بع�ض القيادات الدينية م��ن فتاوى تجعل من
�أخيه الم�س��لم عدواً له قبل الع��دو الحقيقي المتمثل بالكيان
الغا�صب و�أمريكا والغرب الم�ستعمر ،وفبركة بع�ض الأحاديث
�أو ت�أويل بع�ض��ها و�إل�ص��اقها بالطرف الآخر والإنجرار لح�ساب
ت�س��خر هذا الإحتقان لم�ص��لحة
بع�ض القوى ال�سيا�س��ية التي ّ
�أهدافها ال�سيا�س��ية بعيداً عن الدين والر�س��الة ،وهذا كلّه يعتبر
الي��وم من �أكب��ر التحديات الت��ي يواجهها عالمنا الإ�س�لامي
والتي يجب �أن يوظّ ف لها كل �إمكانياته للتغلب عليها.
ف�س��اد الأنظم��ة ال�سيا�س��ية الحاكمة :التي تجد ف��ي النعرات
الطائفية والفتنة المذهبية حاجة ملحة لبقائها وا�ستمرار �سلطتها
ف�ض�ل ًا عن حاج��ات من يقف خلف هذه الأنظمة �إلى �إر�س��اء
قواع��د خالفي��ة ثابت��ة وحواجز ال يمك��ن تخطيها ت�س��هم في
تفتتيت دولة الإ�س�لام �إلى دويالت يكفر بع�ضها بع�ضاً ويغدق
الجميع كافة �إمكانياته لإ�س��قاط الآخر ،ولو �أنفق حكام العالم
الإ�س�لامي على رفاهية �شعوبهم ع�ش��ر ما ينفقونه على ت�سعير
177

الخالفات والترب�ص ببع�ض��هم البع�ض لعا�شت �شعوب منطقتنا
ب�أمن و�س��عادة و�س�لام ولتخطت كافة م�ش��اكلها وظهرت على
�شعوب الأر�ض كاف ًة.
الرغبة ف��ي ال�س��يطرة :قال تعال��ى} :ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ
ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ
ﯗ ﯘ ﯙﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ

ﯣﯤ{(((.
يغير ما بنف�سه
فالوحدة تبد�أ من داخل الإن�س��ان الذي ما لم ّ
يغير ما بواقع��ه ،وما لم يترفع الإن�س��ان عن �أنانياته
ف���إن اهلل لن ّ
ورغباته ونزواته في حب الت�س��لط والتملك والتحكم بم�ص��ائر
النا���س وا�س��تعبادهم ف�إن م�ص��ير الوحدة وتما�س��ك المجتمع
�س��يبقى مه��دداً ،لأن مجتمع الوح��دة مجتمع ت�س��وده القيم
والمب��ادىء والف�ض��ائل وتحكمه الأخالق ال�س��امية ،ولذلك
ّعب��ر القر�آن الكرين بقول��ه (بغياً بينهم) فهم يظلمون بع�ض��هم
البع���ض من �أج��ل الحكم وال�س��يطرة وهم يعلم��ون �أن ذلك
مخالف لكتاب اهلل و�س�� ّنة ر�س��ول اهلل  ،Pفم��ا �أحوجنا اليوم
ٌ
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((( ال عمران .19

�إلى الرج��وع �إلى قوله تعال��ى} :ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ
ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ

ﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔ{(((.

((( �آل عمران 103
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املحا�ضرة الثالثة

نتائج التنازع والتفرقة
بين المسلمين
ت�صدير المو�ضوع:
ق��ال تعال��ى} :ﮦ ﮧ ﮨ

ﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯ

ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ {(((.

((( �آل عمران.105 ،

الهدف:

بيان للأثار الدنيوية والأخروية الخطيرة التي ي�سببها �إنق�سام
الأمة وتمزقها في الدنيا.
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المقدمة

�إن المت�أمل في كتاب اهلل يرى ربطاً قوياً بين التنازع والتفرقة
من جهة والكفر من جه ٍة �أخرى كما يرى ربطاً قوياً بين الوحدة
من جهة والإ�س�لام والإيمان من جه ٍة �أخرى ،فالقر�آن عندما
يق��ول } :ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ
ﭯ{((( ،ثم يجيب القر�آن عن كيفية موت المرء م�س��لماً
بقول��ه} :ﭱﭲﭳﭴﭵﭶ{((( ،وك�أن
مقام
الم��وت على الفرقة نقي�ض الموت على الإ�س�لام ،وفي ٍ
�آخر يقول تعالى} :ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ
ﮮﮯﮰ.........ﯡﯢﯣ {((( فاعتب��ر �أن التفرقة
والإختالف بمثابة الكفر بدين اهلل.
حماور املو�ضوع
أخطار التفرقة في اآلخرة

براءة النبي منهم :وهذا يعني براءته منهم في الدنيا والآخرة،
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((( ال عمرن .102
((( ال عمران .105
((( الأنعام159 ،

قال تعالى} :ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ

ﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋ ﮌ{(((.
الع��ذاب ف��ي الآخرة :ف�إن م��ن �أكبر الكبائر تف��رق الأمة من
البينات ،قال تعالى } :ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
و�ضوح ّ
ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ
ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ

ﯓﯔﯕ{(((.
ق��ال تعال��ى} :ﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭ
ﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕ{(((.
أخطار التفرقة في الدنيا

مجم��ع الرذائ��ل :فالتفرقة والإخت�لاف يقودان الم��رء �إلى
الرذيل��ة والف�س��اد ومحق الدين ،فعن الإمام ال�ص��ادق :Q
�إياك��م والخ�ص��ومة في الدين ف�إنها ت�ش��غل القلب عن ذكر اهلل
عزوجل وتورث النفاق وتك�سب ال�ضغائن وت�ستجير الكذب(((.
(((
((( ال عمران .105-104
((( ال عمران .108
((( بحار االنوار ،ج� ،2ص .128
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وعن علي � :Qإنما �أنت��م على دين واحد ،ما ّفرق بينكم
�إال خبث ال�سرائر و�سوء ال�ضمائر فال توازرون وال تنا�صحون وال
تباذلون وال توا ّدون(((.
وبالتالي ف�إن الأمة التي تتف�شى فيها الخ�صومات والنزاعات
في الدي��ن تكثر فيها الأحقاد وال�ض��غائن وتب��ادل الإتهامات
والإفتراءات مما يفقدها معايير الأمة التي دعى �إليها الإ�س�لام
و�ضحى من �أجلها الأئمة الأطهار.
و�أ�س�سها ر�سول اهللّ P
وهن الأمة وو�ض��عفها :ق��ال تعالى} :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ﭕﭖﭗﭘﭙ ﭚﭛﭜ ﭝﭞﭟ{(((.
و�إن م��ن �أكبر التن��ازع تقديم الأع��راق والقوميات والقبلية
وال�شخ�ص��انيات على �أخوة الدين ،فن��رى اليوم النعرات التي
وحولها
عمل �أعداء الأمة على �ش��ق �ص��فها
ّ
وت�ص��دع بنيانه��ا ّ
تميز بي��ن العربي والفار�س��ي والتركي والكردي
�إل��ى كيانات ّ
وبين قبيلة و�أخرى و�أ�ص��ول �آرية �أو �س��امية وبين �أقوام بدوية �أو
ح�ض��رية و�أتباع لذلك الزعيم �أو لآخر ،والكل ينادي بمناقب
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((( مو�سوعة احاديث اهل البيت ،Rج� ،12ص.134
((( الأنفال 46

قومه ويتع�ص��ب له��م و�إن كانوا على الباط��ل ،والحال �إن هذه
الإختالف��ات �أمور تكويني��ة ال يمكن �إلغا�ؤها �إال �أنها لي�س��ت
معياراً في تقدم �ش��عب �أو رقيه �أو بعده وقربه من اهلل ،وك�أننا لم
ن�سمع قوله تعالى} :ﮁ ﮂﮃﮄﮅﮆ{(((.
بل �إن تفرق الأمة �إلى ِ�ش َ��يع لي�س مقدم ًة للعذاب فح�س��ب
بل هو الع��ذاب بعينه وقد ّعبر الق��ر�آن الكريم عن ذلك بقوله
تعال��ى} :ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ
ﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚ ﯛﯜ{(((.
طم��ع الأعداء بالأمة :عن ر�س��ول اهلل  :Pيو�ش��ك تداعى
الأم��م عليكم تداع��ي الأكلة على ق�ص��عتها� ،أوم��ن قل ٍة نحن
ٍ
يومئ��ذ؟ فقال :ب��ل �أنتم كثي��ر ،ولكنكم غثاء كغثاء ال�س��يل،
وليقذفن في
ولينزع��ن اهلل من �ص��دور عدوكم المهابة منك��م
ّ
َّ
قلوبكم الوهن ،قالوا :يا ر�سول اهلل :ما الوهن؟ قال :حب الدنيا
وكراهية الموت(((.
((( احلجرات .16
((( الأنعام 65
((( ميزان احلكمة ،ج� ،1ص .110
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فطمع الأعداء لي�س نا�شئاً من م�شكل ٍة في العدد والكم ،وهم
الأمة التي تفوق �سواها من الأمم عدداً كما �أنها لي�ست م�شكل ًة
في النوع فهي الأمة التي توزع خبراتها وعقولها وكفاءاتها على
معظم �ش��عوب الأر�ض ،لكن الم�شكلة في الق�ضية التي تجمع
فلما تفرقت الأمة
هذه الأمة والتي ّ
ي�ض��حي من �أجلها الجميعّ ،
غابت ق�ض��يتها المقد�س��ة فلم يعد ما ي�شجعها للقتل وال�شهادة
«حب
وتعلق��ت القلوب بالدنيا ،وهذا ما ّعبر عنه ر�س��ول اهلل بـ ّ
الدنيا وكراهية الموت».
ظهور �أهل الباطل :عن ر�س��ول اهلل « :Pما اختلفت �أم ٌة بعد
نبيها �إال ظهر �أهل باطلها على �أهل حقها»(((.
وهذه نتيجة طبيعي��ة البتعاد الأمة عن دينها واختالفها فيما
بينها والتجربة التي خا�ضها الم�سلمون مع بدايات الدعوة خير
�شاهد على ذلك ،لأن المحور الوحيد الذي يت�صف بالقدا�سة
وبالتال��ي الم�ؤهل لجمع الأمة وتوحيدها هو الدين والر�س��الة،
وغي��ره من المحاور مهما عال �ش���أنها ف�إنها ال تحظى بالقدا�س��ة
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((( ميزان احلكمة ،ج� ،1ص .764

في نفو�س النا�س وال تملك قوة الجذب التي يملكها الإ�سالم
و�س��رعان ما تتجافى النا�س عنه وتبتع��د عن �أي محو ٍر يجمعها
ليحل مكانه محاور الباطل والف�ساد ليجمع النا�س بالقوة ويقمع
�أي تمرد �أو ع�ص��يان �أو عدم ا�س��تجابة له ،فتبتلى الأمة بالذل
أمرن بالمعروف
والهوان ،وهذا معنى قول ر�س��ول اهلل « :Pلت� ّ
لي�س��تعملن عليكم �ش��راركم فيدعو
ولتنه��ن ع��ن المنك��ر �أو
ّ
خياركم فال ي�ستجاب لهم»(((.

((( الكايف ،ج� ،5ص .56
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املحا�ضرة الرابعة

آليات تفعيل الوحدة
بين المسلمين
ت�صدير المو�ضوع:
قال تعالى } :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ

ﭨﭩﭪﭫﭬﭭ

ﭮﭯﭰ{(((.

((( الأنفال 63

الهدف:

ا�ستعرا�ض نقاط القوة التي تمكننا من نبذ الخالفات وتقوية
روح الت�آخي بين الم�سلمين.
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المقدمة

بالنظ��ر في الآية المتقدمة (لو �أنفقت ).......نجد �أن الغاية
التي ين�ش��دها القر�آن الكريم هي الت�آلف بين قلوب الم�سلمين
بمعنى وحدتهم الروحية وال�سيا�س��ية التي تف�شل بغي الأعداء
وكيدهم �ض��د �أمة الإ�س�لام وتجع��ل قلوبهم بنياناً مر�صو�ص��اً
في وجه الكف��ار والمنافقين ،وهذا ال ينف��ي التفاوت الفكري
والتغاير الإعتقادي والإختالف الثقافي بينهم ،بل لعل الآيات
لم تن�شده غاي ًة لعدم �إمكانية ذلك ،وي�ؤيد �أن هذه اللحمة ينبغي
�أن تك��ون قلبية قائم��ة على الوعي والقناع��ة والإلتزام قوله �أن
ذلك ال يمكن �أن يت�أتى بالمال حتى لو كان هذا المال كلَّ ما
في الأر�ض ،لأن المال با�ستطاعته �أن يوجد لحمة �شكلية لكن
لي�س بامكانه �أن يوجد لحمة قلبية.
حماور املو�ضوع

190

الإ�ص�لاح ال�سيا�س��ي :والذي يتمثل بمواجهة كافة المذاهب
والطوائف للم�ش��روع الإ�ستعماري القا�ض��ي �إلى تمزيق الأمة
وتق�س��يمها �إلى دويالت و�إيج��اد الحواجز الفكرية والنف�س��ية

والروحية �إ�ضاف ًة �إلى الموانع الطبيعية والجغرافية.
�إن الإ�صالح ال�سيا�سي يعني تحرير الأمة من نير الإ�ستعمار
ف��ي كافة �ش���ؤونها ال�سيا�س��ية والدينية والإقت�ص��ادية والثقافية
و�سوى ذلك.
ومما زاد الطين بلة �أن بع�ض الحكام الذين ي�سيطرون على
مق��درات الأم��ة ويهبونها للغ��رب مجاناً قد تجلبب��وا بجلباب
الدين فهم ي�ش��وهون الدين وي�ص��ورونه على غير م��ا �أنزله اهلل
ف�ض�ل ًا عن �س��وء ما تقترفه �أيديهم ،فينبغي تعريتهم وف�ضحهم
والبراءة منهم.
التح��رر من �س��لبيات التاريخ :ونب��ذ الموروث��ات الدينية غير
المحقق��ة من كافة الأطراف ،فهناك الثي��ر مما يزخر به التاريخ
بوحي من الحكام وال�سالطين ،ولم�آرب
الإ�سالمي الذي كُ تب ٍ
�سيا�س��ية و�سلطوية وا�ضحة ،ومع الأ�س��ف نجد البع�ض ي�أخذها
�أخذ الم�س��لّمات مع �أن ذلك يخالف روح ال�ش��ريعة و�أهدافها،
بل �إن الأحاديث المو�ضوعة والمفبركة والم�صنعة والمد�سو�سة
توازي �أ�ضعاف م�ض��اعفة من الأحاديث ال�صحيحة والموثوقة،
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وه��ذا بحد ذاته م�س���ؤولية خطيرة تقع على عاتق المت�ص��دين
للخط��اب الدين��ي �أن ال ينزلقوا في ح�س��ابات المذهب على
ح�سابات الدين.
�إطالق الحوار :قال تعالى} :ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ

ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ

ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ{((( ،فالح��وار
واق��ع ال بديل عنه ،ف�إذا كان دم الم�س��لم على الم�س��لم حرام
فمعنى ذلك بال�ض��رورة �أن �أي خالف �أو تنازع بين الم�سلمين
ال ينبغي �أن يتعدى �س��قف الح��وار ،بل ال بد من تفعيل حالة
الحوار ب�شكلٍ دائم وم�ستمر ايتم تناول كافة المو�ضوعات حتى
ل��و لم يتم لتو�ص��ل �إلى نتائج موحدة ،فالخ�لاف في وجهات
النظ��ر كما هو قائ��م بين المذهبين قائم بي��ن �أقطاب المذهب
الواحد ،وال ي�شكل �أي �سبباً للتنازع و�شق ال�صف.
مواجه��ة الأم��ة لواقعها :قال تعال��ى} :ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ
ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ{(((،
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((( الن�ساء 59
((( البقرة 141

ف���إن من �أب�ش��ع الواقع الذي نراه اليوم هو ا�ستح�ض��ار خالفات
الما�ض��ي لتق�س��يم الأمة و�إ�ض��عافها في الحا�ض��ر والم�ستقبل
فترى البع�ض يتله��ى بخالفات على قيادات وزعامات تاريخية
ي�ص��وب �س��هماً �إلى
فيجعلها �س��بباً في خالفات اليوم بينما ال ّ
�أع��داء الحا�ض��ر وال يج ّهز غازي��اً لأعداء الأم��ة الذين يعيثون
فيها ف�س��اداً اليوم ،ففي الما�ض��ي �أم ٌة لها ما ك�س��بت وعليها ما
اكت�س��بت وغداً �س��تقف بين يدي اهلل تعالى للح�ساب الأكبر
والي��وم هناك تحدي��ات وعتاة وظالمون م��ن الداخل والخارج
كذلك يواجهون هذه الأمة ،ومن واجب الأمة �أن تن�صرف �إلى
ما �سوف ُت�س�أل عنه يوم القيامة ال �أن تتلهى بما لم تكن �شريكاً
ال في وجوده وال في عدمه.
الإ�صالح الداخلي ومواجهة الفتن :قال تعالى} :ﮙ ﮚ
ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ
ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ

ﯕﯖﯗﯘﯙﯚ{(((.
وق��ال تعالى} :ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ
((( احلجرات .11
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ﯤ ﯥﯦ{(((.
فالإ�ص�لاح بكاف��ة �أ�ش��كاله حاج��ة ملح��ة لأن المجتم��ع
الإ�سالمي ال يخلو من �ض��عاف النفو�س الذين يتم ا�ستغاللها
لم�آرب �سيا�سية خارجية �أو حتى داخلية ،ومن هنا كان ال بد من
الت�صدي لذلك من خالل كيانات وحدوية و�أطر علمية موحدة
تق��ع مهمته��ا بالدرجة الأولى عل��ى عاتق العلماء الر�س��اليين
والنخب المثقفة والطبقة الواعية من ال�سيا�سيين.
التع��اون والت�آزر :قال تعال��ى } :ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ
ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ

ﯿ{(((.
فم�ؤازرة الأخ لأخيه في محنته واجب �شرعي وتكليف �إلهي
تجع��ل لهما كياناً قوياً ّعبر عنه القر�آن الكريم بال�س��لطان الذي
يمنع الو�صول �إلى �أتباعه ووعدهم بعد ذلك بالن�صر والغلبة.
الإبتعاد عن الخطاب الع�صبي :قال تعالى :قال تعالى} :ﮦ
ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ
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((( احلجرات .10
((( الق�ص�ص .38

ﮱﯓ {((( فالدعوة التي فر�ض��ها اهلل بالح�سنى فر�ض الجدال
مع الآخر بالأح�سن ،وذلك باعتماد �سيا�سات وا�ضحة تبتعد عن
نقاط الخالف والتوتر والم�س بالمقد�س��ات والرموز الإ�سالمية
الت��ي هي محل احترام الآخر ،وع��دم تبني �أي ر�أي من الآراء
المت�ش��ددة من �أي جه ٍة كانت �أو محاولة توظيفه لك�س��ب مودة
النا�س وتعاطفهم.

((( النحل125 ،

195

الباب ال�ساد�س

التكامل اإلجتماعي
في اإلسالم

التكافل اإلجتماعي في اإلسالم
أنواع التكافل اإلجتماعي
موارد التكافل اإلجتماعي في اإلسالم
وسائل تحقيق التكافل اإلجتماعي
وادعاء الفقر
التمسكن ّ
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املحا�ضرة الأوىل

التكافل االجتماعي
في اإلسالم
ت�صدير المو�ضوع:

ق��ال تعال��ى:

}ﯭﯮﯯ

ﯰﯱﯲﯳ ﯴﯵ ﯶﯷ {(((.

((( املائدة .2

الهدف:

التعريف ب�أهمية مفهموم التكافل االجتماعي في الإ�س�لام
وحث النا�س على التفاعل فيما بينهم.
199

المقدمة

�إهتم الإ�سالم ببناء المجتمع المتكامل ليكون مجتمعاً قوياً
منيع��اً قادراً على مواجهة التحديات كافة ،وح�ش��د في �س��بيل
ذلك جملة من الن�ص��و�ص والأح��كام لإخراج المجتمع بنياناً
و�سداً منيعاً في وجه �شتى �أنواع الم�ؤامرات ،والتكافل
مر�صو�صاً ّ
االجتماعي في الإ�س�لام لي�س مق�ص��ورا عل��ى النفع المادي
بل يتجاوزه �إل��ى جميع حاجات المجتمع �أف��رادا وجماعات،
مادية كانت تلك الحاجة �أو معنوية �أو فكرية على �أو�س��ع مدى
لهذه المفاهيم ،فهي بذلك تت�ض��من جميع الحقوق الأ�سا�سية
للأفراد والجماعات داخل الأمة.
كم��ا �أن التكاف��ل ف��ي بع��ده الروح��ي �أرقى م��ن التعاون
والتكاتف والم�ؤازرة والم�ساعدة التي قد ينتظر المرء من الآخر
وقوفه �إلى جانبه بالمقابل ،بل هو عون ينطلق من ٍ
بعد روحي ال
ين�شد �سوى الرحمة الإلهية ،ومن �صفاء نف�سي ال يتو�سم �سوى
القرب من اهلل.
حماور املو�ضوع
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تعريف التكافل االجتماعي

يق�ص��د بالتكاف��ل االجتماع��ي �أن يك��ون �أف��راد المجتمع
م�شاركين في المحافظة على الم�ص��الح العامة والخا�صة ودفع
المفا�س��د والأ�ض��رار المادية والمعنوية بحيث ي�ش��عر كل فرد
فيه �أن��ه �إلى جانب الحقوق التي له �أن عليه واجبات للآخرين
وخا�صة الذين لي�س با�ستطاعتهم �أن يحققوا حاجاتهم الخا�صة
وذلك ب�إي�صال المنافع �إليهم ودفع الأ�ضرار عنهم.
دائرة التكافل اإلجتماعي

�إن مفه��وم التكاف��ل االجتماعي في الإ�س�لام لي�س يرتبط
بالجانب الإن�س��اني يتح��رك من خالل كرامة الإن�س��ان فهو ال
يخت���ص بالم�س��لمين المنتمين �إلى الأمة الم�س��لمة فقط ،بل
ي�ش��مل كل بني الإن�س��ان على اختالف ملله��م واعتقاداتهم
داخل ذل��ك المجتمع كما قال تعالى} :ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ
(((
ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ{
ذل��ك �أن �أ�س��ا�س التكاف��ل ه��و كرامة الإن�س��ان حي��ث قال
((( املمتحنة8 :
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تعال��ى:

}ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ

ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ{
فالإن�س��انية جمعاء تندرج تحت لواء هذا المفهوم حيث يبد�أ
الإن�س��ان الم�س��لم بدائرته الذاتية ثم دائرته الأ�سرية ثم محيطه
االجتماعي ثم �إلى تكافل المجتمعات المختلفة.

(((

الحث على التكافل اإلجتماعي

مما ال�ش��ك فيه �أن المجتم��ع كيان يتفاعل بع�ض��ه ببع�ض
فالمجتم��ع الذي ي�س��وده التكاف��ل والتعاون ويم��د �أفراده يد
ويعمه
الع��ون والم�س��اعدة للمحتاجين منه �ست�س��وده المحبة ّ
الوئام وت�ش��تد فيه �أوا�ص��ر الأخوة الإ�س�لامية ،بينما المجتمع
من الإ�س�لام علينا بها
الذي ال يعي�ش هذه القيمة الرائعة التي ّ
�سين�ش���أ فيه �أفراد عاجزون يل ّفهم الفق��ر والجهل والمر�ض مما
يفتح �أبواب الف�س��اد والرذيلة على م�صراعيه ،وهذا من �ش�أنه �أن
وي�ضر بالجميع.
ينعك�س على المجتمع ب�أ�سره ّ
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((( الإ�سراء7 :

التكافل اإلجتماعي في اآليات
1-1قال تعالى}:ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ
ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﰄ ﰅ ﰆ

ﰇﰈﰉﰊﰋ ﰌ{(((.
2-2ق��ال تعال��ى} :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙﭚ ﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡ
ﭢ ﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩ
ﭪ ﭫﭬﭭﭮﭯﭰ
ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ
ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ

ﮅﮆﮇ{(((.
3-3ق��ال تعال��ى ..}:ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ
ﯵ ﯶﯷﯸﯹﯺﯻ ﯼﯽﯾ{(((.
4-4ق��ال تعال��ى} :ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ
ﮗﮘﮙﮚﮛ ﮜ
ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ

((( البقرة .215
((( البقرة .177
((( املائدة .2
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ﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫ{(((.
5-5قال تعالى} :ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ
(((
ﯵﯶﯷ{
6-6قال تعالى} :ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ
ﯤ ﯥﯦ{(((.
ب -األحاديث الواردة
في معنى التكافل االجتماعي في اإلسالم:

1-1ع��ن النعمان بن ب�ش��ير قال :قال ر�س��ول اهلل « :Pمثل
الم�ؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الج�س��د
�إذا ا�ش��تكى منه ع�ض��و تداعى له �س��ائر الأع�ضاء بال�سهر
والحمى»(((.
2-2وعنه « :Pالم�س��لم �أخو الم�س��لم ،ال يظلمه ،وال ُي�س ِل ُم ُه
م��ن كان في حاجة �أخيه كان اهلل ف��ي حاجته ،ومن َّفرج
عن م�س��لم كرب��ةَّ ،فرج اهلل عن��ه بها كربة م��ن كُ رب يوم
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(((
(((
(((
(((

التوبة .71
اال�سراء .26
احلجرات .10
ميزان احلكمة ،ج� ،4ص .2837

القيامة ،ومن �س َت َر م�سلماً َ�س َتره اهلل يوم القيامة»(((.
3-3وعن��ه « :Pمن ن َّف�س عن م�س��لم كرب ًة من كُ َ��رب الدنيا
نَ َّف َ�س اهلل عنه كرب ًة من كرب يوم القيامة ،ومن َّي�س��ر على
مع�س�� ٍر َّي�س��ر اهلل عليه في الدنيا والآخرة ،ومن �س َت َر على
م�س��لم �س�� َت َر اهلل عليه في الدنيا والآخ��رة ،واهلل في عون
العبد ما كان العبد في عون �أخيه»(((.
4-4وعنه  « :Pوما من �أه��ل قرية يبيت فيهم جائع ينظر اهلل
اليهم يوم القيامة»(((.
كالبنيان ي�شد بع�ضه بع�ضاً ثم
5-5وعنه « :Pالم�ؤمن للم�ؤمن ُ
�شبك بين �أ�صابعه»(((.
6-6وعنه « :Pالم�ؤمن مر�آة الم�ؤمن ،والم�ؤمن �أخو الم�ؤمن،
يكف عليه �ضيعته ويحوطه من ورائه»(((.
7-7وعن��ه « :Pما �آمن بي من بات �ش��بعاناً وجاره جائع �إلى
جنبه وهو يعلم به»(((.
((( كنز العمال ،ج� ،1ص .150
((( كنز العمال ،ج� ،15ص .849
((( و�سائل ال�شيعة ،ج� ،12ص .130
((( كنز العمال ،ج� ،1ص .141
((( كنز العمال ،ج� ،1ص .141
((( و�سائل ال�شيعة ،ج� ،17ص .209
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املحا�ضرة الثانية

أنواع التكافل اإلجتماعي

ت�صدير المو�ضوع:

ع��ن عل��ي « :Qما ر�أي��ت نعم ًة
حق م�ضيع»(((.
موفورة �إال و�إلى جانبها ٌ

((( درا�سات يف نهج البالغة� ،ص .40

الهدف

الإلفات �إلى الدائرة الوا�س��عة لمفهوم التكافل في الإ�سالم
التي يندرج فيها كافة �أنواع التكافل.
207

المقدمة

لعل النظر عل��ى مفهوم التكافل في الإ�س�لام من الناحية
العملية يرى اليوم �أنه ما زال ال يت�سع ميدانياً لي�شمل كافة حدود
الدائرة التي ر�سمها الدين الحنيف و�أحدث بها نقل ًة نوعية من
عالم الأنا والفرد وال�شخ�ص �إلى عالم المجتمع والدولة ،فدائرة
ه��ذا المفهوم لي�س��ت حكراً عل��ى الجانب المعي�ش��ي الذي
يوفر للمحتاجين �ض��روريات حياتهم فح�س��ب بل �أ�صبح يت�سع
لحاجات المجتمع و�ضرورات الدولة التي ت�شمل كافة ميادين
الحي��اة ،بل لعل هن��اك بع�ض الجوانب الحياتي��ة التي ال تقل
�أهمي ًة عن التكافل المالي.
حماور املو�ضوع
أوالً :التكافل المعيشي
قال تعال��ى} :ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ

ﮢﮣﮤ ﮥﮦﮧﮨﮩﮪ{(((.
208

((( الروم38:

والم��راد ب��ه �أن يتحمل المجتم��ع �أعباء رعاية �أح��وال الفقراء
والمر�ض��ى والمحتاجين واالهتمام بمعي�ش��تهم م��ن طعام وغذاء
وك�ساء وم�سكن والحاجات الإجتماعية ال�ضرورية ،وهذا النوع من
التكافل له �أولويته لأنه مما ال ي�ستغني عنه �أي �إن�سان في حياته.
ثانيًا :التكافل العلمي

علم
قال ر�س��ول اهلل « :Pما ّ
ت�ص��دق النا�س ب�ص��دقة مثل ٍ
ُين�شر»(((.
ويق�ص��د به توفير فر���ص التعلي��م لجميع النا�س وت�ش��جيع
الطالب على طل��ب العلم وتكاتف �أفراد المجتمع فيما بينهم
عل��ى �إزالة �آثار الأمية والجه��ل ،و�أن يعلم العالم الجاهل ،كما
ُيراعي توفير �إمكانية التخ�ص���ص للمتفوقين ومنحهم الفر�ص��ة
الكاملة للإبداع العلمي.
ثالثًا :التكافل السياسي

قال ر�س��ول اهلل « :Pالم�س��لمون تتكاف���أ دما�ؤهم ،وهم يد
((( منية املريد� ،ص .105
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على من �سواهم ،ي�سعى بذمتهم �أدناهم ،و ُير ُّد على �أق�صاهم»(((.
وهو تحمل كل �ش��خ�ص م�س���ؤولياته العامة �إزاء �سيا�س��ات
الدولة وقراراتها التي ت�صب في م�صلحة الجميع فالأمة لي�ست
ملكاً لأحد بعينه ،و�إنما هي لواء ي�ستظل به الجميع ،فال ا�ستبداد
ب��ر�أي وال اعتداد بمن�ص��ب� ،إنما يقوم مجتمع الإ�س�لام على
العدل وال�شورى والم�ساواة الكاملة بين الحاكم والمحكوم.
فكل �شخ�ص له حقه ال�سيا�سي ،وله حقه في المراقبة والن�صح
والأم��ر بالمعروف والنهي عن المنكر ،وذلك بالم�ش��اركة في
الر�أي ،و�إبداء الم�شورة لأنه م�س�ؤول عن م�ستقبل الأمة.
رابعًا :التكافل العبادي

�شرعها الإ�سالم هناك في الإ�سالم �شعائر
وهي العبادات التي ّ
وعب��ادات يجب �أن يقوم بها المجتمع ويحافظ عليها ،ك�ص�لاة
الجن��ازة ومثل ذلك �إقامة الجمعة ،و�إقامة �ص�لاة الجماعة في
الأوقات الخم�س��ة والجهاد و�أداء فري�ض��ة الحج وغير ذلك من
العبادات التي ت�ؤدى جماع ًة.
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((( ميزان احلكمة ،ج� ،2ص .1341

وهذه ال�صورة من تكافل المجتمع وتعاونه في �أداء العبادات
هي �س��مة بارزة من �سمات المجتمع الم�سلم ولها �أثرها الكبير
في �ش��د �أوا�ص��ر هذا المجتمع وتالحمه ،ومما ال �شك فيه �أن
هذا العبادات �إنما �أراد بها اهلل تعالى الجانب الجماعي والتركيز
على �أهمي��ة الجماعة و�إبرازها ب�ص��ور عبادية مختلفة تر�س��يخاً
لمفهوم التكافل العبادي و�إحيائه.
خامسًا :التكافل األخالقي
ق��ال تعال��ى} :ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ
ﮗﮘﮙﮚﮛ ﮜﮝ
ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ

ﮩﮪﮫ{(((.
ويق�ص��د به حرا�س��ة القيم الإ�س�لامية والمبادئ الأخالقية
ال�س��امية وحماية المجتمع من الفو�ض��ى والف�ساد واالنحالل،
من منطلق الإيمان ب�أن المجتمع �إذا ف�س��د ف�إنه يف�س��د الجميع
وي�صعب بعد ذلك تدارك الف�ساد و�إ�صالحه ،ولهذا وجب على
((( التوبة .71
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الخلقية
المجتمع الم�س��لم �أن ينكر على مرتكب��ي المنكرات ُ
وغيرها.
كم��ا يندرج ف��ي التكافل الأخالق��ي �ش��عور كل فرد نحو
�إخوانه في الدين بم�ش��اعر الحب والعطف وال�ش��فقة وح�س��ن
المعاملة ،و�أن يتعاون معهم في �س��راء الحياة و�ض��رائها ،ويفرح
لفرحهم وي�أ�سى لم�ص��ابهم ويتمنى لهم الخير ،ويكره �أن ينزل
ال�شر بهم ،وقد دلّ على ذلك المعنى قول ر�سول اهلل « :Pال
ي�ؤمن �أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنف�سه»(((.
سادسًا :التكافل االقتصادي
ق��ال تعال��ى} :ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ

ﯝﯞﯟﯠﯡﯢ ﯣ{(((.
ومعن��ى التكاف��ل االقت�ص��ادي �أن يتع��اون الجمي��ع ف��ي
المحافظة عل��ى ثروات الأمة من ال�ض��ياع والتبذير ،كما يمنع
�س��وء ا�س��تعمال االقت�صاد من التالعب بالأ�س��عار والغ�ش في
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((( كنز العمال ،ج� ،1ص .41
((( الن�ساء .7

المعام�لات واالحت��كار ومراقب��ة المعايير ال�ش��رعية للم�أكل
والملب���س والم�س��كن فال يج��وز للمجتمع �أن يف��رط في ماله
ويعطي��ه لل�س��فهاء و�أهل الج�ش��ع والطمع و�آكل��ي المال العام
وم�ضيعي ثروات الأمة وتقديمها �إلى الأعداء ب�أبخ�س الأثمان.
سابعًا :التكافل في الحياة العامة

راع وكلك��م م�س���ؤول ع��ن
ق��ال ر�س��ول اهلل « :Pكلك��م ٍ
رعيته»(((.
والم��راد هن��ا �أن يتحم��ل كل فرد م�س���ؤولياته فيم��ا يرتبط
بالم�صالح الم�ش��تركة للجميع و�أن يكون كل فرد في المجتمع
�شريكاً في المحافظة على القوانين وتنفيذها وم�ساعدة الأجهزة
المخت�ص��ة في قم��ع المخالفات الحا�ص��لة كالأم��ور المتعلقة
بنظافة الطرقات والأماكن العامة والمحافظة على البيئة والتقيد
بقوانين ال�س��ير وح�سن الإ�ستفادة من �شبكات الماء والكهرباء
والإت�صاالت دون غ�ش �أو تالعب ودفع الر�سوم المتوجبة عليه
للجهات المخت�صة وعدم حماية المخالفين �أو ت�سهيل �أمورهم،
((( ميزان احلكمة ،ج� ،2ص .1212
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ويدخل في هذا الإطار م�ساعدة الأجهزة المخت�صة في ك�شف
الجرائم والتعديات وال�س��رقات وكل ما يخال��ف النظام العام
وينعك�س تردياً على ا�ستقرار وتوازن حياة الجميع.
ثامنًا :التكافل الحضاري
ق��ال تعال��ى }:ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ

ﯶ{(((.
وقد يكون ه��ذا العنوان جامعاً لغيره من العناوين المتقدمة
�إال �أن الم��راد منه هنا هو التكافل في كل ما يفيد الجماعة من
عمل دنيوي �أو ديني� ،سيا�س��ي �أو اقت�صادي ،زراعي �أو تجاري،
علمي �أو �أدبي ،وهو من البر الذي يحبه اهلل لعباده ،ويرغب لهم
�أن يتعاونوا عليه.
فالعم��ل النافع للمجتمع محبوب عن��د اهلل تعالى ،وهو من
الب��ر الذي �أمرنا اهلل �س��بحانه وتعالى �أن نتعاون ونت�ض��امن في
تحقيقه.
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املحا�ضرة الثالثة

موارد التكافل
اإلجتماعي في اإلسالم
ت�صدير المو�ضوع:

وقال تعال��ى:

}ﭒ ﭓ ﭔ

ﭕﭖﭗﭘﭙﭚ ﭛ

ﭜﭝﭞ{((( .

((( الأنفال41 :

الهدف:

بي��ان الموارد التي يجب على الأغنياء والمي�س��ورين مد يد
العون والم�ساعدة لها.
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المقدمة

�إن توفر المال والي�س��ر عند البع�ض مثله كمثل بقية النعم
من اهلل بها على عباده ليمتحنهم ويختبرهم
والألط��اف التي ّ
ليرى ق��وة �إيمانهم ويقينهم وهو الذي له خزائن ال�س��موات
والأر�ض ،ولو �ش��اء لم يترك عل��ى وجه الأر�ض فقيراً واحداً،
فا�س��تقر�ض عباده وهو الغني عنهم وا�ستن�ص��رهم وهو الذي
له جنود ال�س��موات والأر�ض وتعبدهم وهو الذي ي�س��جد له
الوج��ود كله وابتاله��م وهو الذي يعلم خيرهم و�ص��الحهم،
فالم��ال ال��ذي نملك��ه �إنما ّي�س��ره اهلل بي��ن �أيدين��ا وجعلنا
م�ستخلفين عليه ليرى طاعاتنا له به.
حماور املو�ضوع
ومن خالل الن�ص��و�ص من الكتاب وال�سنة يمكن الوقوف
عل��ى �أهم الفئ��ات التي دعى الإ�ش�لام ل�ش��مولها ف��ي دائرة
التكافل الإجتماعي:
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كفالة الصغار وكبار السن

لقد وج��ه الإ�س�لام عناية خا�ص��ة لكبار ال�س��ن واعتبرهم
م�س��تحقين للرعاية المثلى مقابل الت�ضحيات التي بذلوها في
تربي��ة الأجي��ال ال�ص��الحة .والعناية بهم �أنيطت في الإ�س�لام
بالأبناء �أو ًال ،قال تعال��ى} :ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ{((( ،
فم�س�ؤولية الأبناء عن بر الأباء ورعايتهم م�س�ؤولية �إلزامية �سواء
كانا م�ؤمنين �أو فا�س��قين و�سواء كانا على دينه �أو على غير دين،
والرعاية لكبار ال�س��ن ال تقف عند الجانب المادي بل يدخل
فيها الجانب النف�س��ي والعاطفي الذي هم �أ�شد حاجة �إليه قال
تعال��ى} :ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ
ﮩ ﮪﮫﮬﮭﮮﮯ ﮰﮱﯓ ﯔ

ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ {(((.
وكما اهتم الإ�س�لام برعاية الأبناء لآبائهم �أولى اهتماماً خا�صاً
بالطفولة و�أل��زم الأباء برعاية الأبناء وتربيتهم حتى بلوغ �س��ن
الر�شد مع القدرة على ا�ستغاللهم بالم�س�ؤولية.
((( العنكبوت48 :
((( الإ�سراء24- 23 :
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عن ر�س��ول اهلل « :Pلي�س منا من لم يرحم �ص��غيرنا ويوقر
كبيرنا»(((.
كفالة األيتام
}ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ

ق��ال تعال��ى:
ﮣ{((( وق��ال تعال��ى} :ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ
ﭩ ﭪ ﭫ{((( وقال تعالى} :ﭦ ﭧ
ﭨﭩﭪﭫﭬ ﭭﭮﭯﭰ

ﭱﭲﭳﭴ{(((.
وم��ن مظاهر العناي��ة التي �أواله��ا الإ�س�لام للأيتام حفظ
�أموالهم وال�س��عي في تنميتها واالبتعاد عن كل ت�ص��رف �ضار
بها قال تعالى} :ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ
ﯘ{((( تعال��ى } :ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
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(((
(((
(((
(((
(((

كنز العمال ،ج3ـ �ص .164
الن�ساء36:
الأنفال41 :
املاعون3-1 :
الإ�سراء 34 :قال

ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ{((( ،وق��ال
تعال��ى} :ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ
ﭻﭼﭽﭾﭿ ﮀﮁﮂ{(((.
ق��ال تعال��ى} :ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ
ﮥﮦﮧﮨ ﮩﮪﮫ
ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ

ﯙ{(((.
قال تعال��ى} :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ

ﭚ ﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢ
ﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪ ﭫ

ﭬﭭﭮﭯﭰ{(((.
وفال تعالى} :ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ
ﮢﮣﮤ ﮥﮦﮧﮨﮩﮪ{(((.
(((
(((
(((
(((
(((

الن�ساء10 :
الن�ساء4 :
التوبة60 :
البقرة .177
الروم 38
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رعاية اللقيط

واللقيط �ش��رع ًا :هو المولود الذي ال يع��رف له �أب وال �أم،
والذي ُيلق��ى دون �أن يعترف به �أحد ،فيجب �أخذه والإهتمام
ب��ه ،ق��ال تعال��ى} :ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ
ﭫ{(((.
وقد راعى الإ�سالم نف�سية اللقيط ،ف�أعطاه الحقوق الممنوحة
للولد ال�شرعي دون �أن يكون هناك تمييز �أو تفريق بينهما ،حيث
ال تزر وازرة وزر �أخرى ،وبهذه المعاملة الح�سنة يكون المجتمع
قد �أعد مواطناً �صالحاً ،يقوم بواجباته وينه�ض ب�أعبائه ،فال ي�شعر
بنق�ص وال تتولد عنده العقد النف�سية.
رعاية أصحاب العاهات

ق��د يتعر���ض الإن�س��ان �أثن��اء قيامه ب��دوره في �إعم��ار هذا
الك��ون لعاه��ة م��ن العاه��ات ،يفق��د عل��ى �أثرها ع�ض��واً من
�أع�ض��ائه� ،أو حا�س��ة م��ن حوا�س��ه ،وربم��ا لظ��روف تتعل��ق
بالحم��ل وال��والدة ،يول��د بعاه��ة م�س��تديمة كفقد الب�ص��ر �أو
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((( املائدة .32

ال�س��مع� ،أو ت�ش��ويه ف��ي بع���ض �أع�ض��ائه تقل��ل م��ن عطائ��ه.
ومن �أهم فئات هذه العاهات هم:
والبك��م والمعتوهون والعاجزون ب�س��بب
العميان
ّ
وال�ص��م ُ
�ضعف البنية وذوو العيوب الكالمية والتعتعة.
ه���ؤالء النمط من العاجزين و�أ�ص��حاب العاهات ،يجب �أن
يلقوا من المجتمع كل رعاية وعناية واهتمام ،وينبغي �أن يكونوا
محل العناية واالهتمام الكامل في نظر الدولة والمجتمع على
ال�سواء لتوفير العي�ش الأف�ضل لمثل ه�ؤالء المحتاجين ،حتى
ي�شعروا بالرحمة والتعاون والعطف:
�أم��ا العناية بالعميان وال�ص��م والبكم ،فيج��ب �أن تتركز
بفتح مدار�س ومعاهد خا�صة بهم ،لتعليمهم ،وتدريبهم على
الحرف اليدوية ،وجعل كل الو�سائل الإي�ضاحية وال�سمعية
والب�ص��رية واللم�سية تحت ت�ص��رفهم لي�شعروا ب�شخ�صيتهم
وكيانهم.
و�أما العناية بالمعتوهين و�ض��عاف البنية وذوي العيوب
الكالمية وال�ص��رعى و�أ�ص��حاب الأمرا�ض المزمنة فتتركز
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ف��ي �إزالة �ض��عفهم وعاهاته��م وعيوبهم بالع�لاج الناجح،
والغذاء ال�صالح ،والو�سائل الطبية وال�صحية الالزمة وتوفير
الأجواء التربوية المن�سبة لهم.
رعاية الشواذ والمنحرفين

والم��راد من ينحرف من الأح��داث والمراهقين �إلى تناول
المخدرات� ،أو ال�سرقة� ،أو القتل وارتكاب الجرائم .وهذا عيب
اجتماع��ي خطير يجب معالجت��ه ،ويرجع �أ�س��باب االنحراف
عن��د المراهقين وال�ش��باب �إلى �أ�س��باب عديدة �أهمها �س��وء
التربية و�إهمال الوالدين مراقبة �أبنائهم ،ومنها ال�صحبة ال�سيئة،
وم�شاهدة الأفالم الماجنة ،ومنها معاملة الآباء القا�سية لأبنائهم
و�ش��دة ظلمهم ،و�إم�س��اك النفق��ة عنهم ،ومنه��ا اليتم والجهل
والفقر� ..إلى غير ذلك.
وعالج الإ�س�لام لظاهرة ال�ش��ذوذ واالنحراف يعتمد
على منع �أ�س��باب ال�ش��ذوذ ،و�إزالة العوامل التي ت�ؤدى
�إليه.
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رعاية المنكوبين والمكروبين

حثت ال�ش��ريعة الإ�س�لامية على �إغاثة المنكوب ،والتفريج
عن المكروب ،والن�صو�ص القر�آنية في ذلك كثيرة ،والأحاديث
النبوية عديدة.
وهذه الحالة ت�ش��مل المت�ضررين جراء الزالزل والبراكين
والهزات الأر�ض��ية وم�ش��ردي الحروب وتف�ش��ي الأوبئة وما
�شابه.
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املحا�ضرة الرابعة

وسائل تحقيق
التكافل االجتماعي
ت�صدير المو�ضوع:
قال تعال��ى} :ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ

ﮞ{(((.

((( التوبة .103

الهدف:

�شرعها الإ�س�لام و�آلياتها ل�ضمان توفير
بيان الو�س��ائل التي ّ
التكافل الإجتماعي بين النا�س.
225

المقدمة

واق��ع تتمحور قوانينه حول
نقل الإ�س�لام المجتمع من ٍ
الن��زوع �إل��ى الفردي��ة ،وال�ص��راع ،واال�س��تحواذ ،والظلم،
والعن�ص��رية ،وحرم��ان ال�ض��عفاء م��ن كل الحقوق حتى
الكرامة الإن�س��انية ،لهذا قرر الإ�س�لام التكافل بين �أفراده
في جميع مجاالته المتعددة وذلك لإيجاد مجتمع متعاون
متراب��ط ،فالنا�س فيه لي�س��وا على ن�س��ق واح��د في العلم
والم�ستوى المعي�شي ،بل يتفاوتون في �أو�ضاعهم و�أحوالهم
فمنهم الفقير ،المري�ض ،اليتي��م ،العاجز ،العالم ،الجاهل،
الغن��ي ،فيحتاجون �إلى تنظيم دقيق يرعى �أحوالهم ،ويهتم
ب�ش���ؤونهم ،ويحقق الت��وازن بين مختلف فئ��ات المجتمع
دون خلل �أو تق�صير ،حتى ي�شعر كل فرد بع�ضويته الكاملة
ف��ي المجتمع ،ويقوم بعمل ما عليه م��ن واجبات وينه�ض
ب�أعبائه.
حماور املو�ضوع
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وسائل اإلسالم في تحقيق التكافل

وهذه الو�س��ائل يمكن تق�سيمها �إلى ق�سمين :و�سائل فردية
وو�سائل عامة
الو�سائل الفردية :وهي المنوطة ب�أفراد المجتمع وهي نوعين:
واجبة وم�ستحبة
الوسائل الفردية الواجبة
1و -2فري�ضتا اخلم�س والزكاة

وهم��ا من �أهم و�س��ائل التكافل ،فهما فري�ض��تان �إلزاميتان
ي�شارك بهما الأغنياء فقراء الم�سلمين بن�سب ٍة من �أموالهما التي
جعلها اهلل حق��اً لهم حيث قال تعالى} :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ
ﮛ{((( ،هذا ف�ض�لا عن �آثاره��ا المعنوية حيث تنفي من
المجتم��ع الأحقاد والبغ�ض��اء الناتجة عن انق�س��ام النا�س �إلى
مالكين ال يعب�أون بغيرهم ،ومحرومين ال يعب�أ بهم.
 -3الكفارات

وهي م��ا فر�ض��ه الإ�س�لام على الم�س��لم الرتكاب��ه بع�ض
((( املعارج .24
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المحظ��ورات �أو تركه بع�ض الواجبات ،ككفارة حنث اليمين،
ق��ال اهلل تعال��ى في كف��ارة اليمي��ن }ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ

ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ
ﯡﯢﯣﯤﯥﯦ ﯧﯨﯩﯪ
ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ

ﯸﯹ{(((.
وكف��ارة الإفطار عمدا بدون عذر �ش��رعي في نهار رم�ض��ان
وغيرها وفدي��ة الت�أخير .وه��ذه الكفارات في بع�ض م�ص��ارفها
�إطع��ام لعدد من الم�س��اكين ،ومن هنا كانت و�س��يلة لتحقيق
التكافل
 -3فطرة العيد

ق��ال تعال��ى} :ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ{(((،
وهي �ص��دقة يجب �إخراجها يوم عيد الفطر بعد �ش��هر رم�ضان
ومقداره��ا ثالثة كيلو غ��رام تقريبا من غالب ق��وت البلد وهي
واجبة على كل م�سلم.
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((( املائدة89 :
((( االعلى .15

 -4ال�صدقات

قال ر�س��ول اهلل �« :Pإذا مات الإن�سان انقطع عمله �إال من
ثالث �صدقة جارية وعلم ينتفع به ،وولد �صالح يدعو له(((.
وال�صدقة ما يدفعه المرء من ماله تبرعاً ،وقد �شرعها الإ�سالم
في كثير من موارد ال�س��فر ودفع الأخطار والبدء ب�أعمال النهار
وبع�ض الأيام الخا�صة.
الوسائل الفردية المستحبة

وهذا الباب فتحه الإ�س�لام لأهل الخير والإح�س��ان الذين
يرغب��ون �أن يتكفلوا تطوعاً بع�ض الموارد المالي��ة �أو العينية �أو
الأن�شطة �أو غير ذلك مما يرفع بع�ض الحاجات ال�ضرورية لدى
البع�ض ومن هذه الو�سائل التطوعية:
الوقف

ومعن��ى الوق��ف �أن يتب��رع الم�س��لم بعين تبق��ى لمدة من
الزم��ن �أو دائماً لجهة معينة �ش��ريطة عدم الت�ص��رف في العين
((( مبزان اخلكمة ،ج3ـ �ص .2124
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مع اال�س��تفادة من منافعه��ا وغالتها وذلك كعمارة �س��كنية �أو
ا�س��تثمارية �أو �أر���ض زراعية �أو غير ذلك مم��ا يرفر مرفقا حيويا
للمجتمع الإ�سالمي.
الوصية

وه��ي �أن يو�ص��ي ال�ش��خ�ص عن��د موته بن�س��بة من ماله
ل�شخ�ص معين �أو جهة معينة �أو جماعة من النا�س وقد رغب
الإ�س�لام في الو�ص��ية قال اهلل تعال��ى} :ﯝ ﯞ ﯟ
ﯠ ﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧ ﯨ

ﯩ{
وقال ر�سول اهلل �« :Pإن اهلل ت�صدق عليكم بثلث �أموالكم
عند موتكم»(((.
(((

العارية

وهي تمكين ال�ش��خ�ص غيره من ا�س��تخدام و�س��ائله مجانا
�ش��ريطة �أن يردها له وقد حث الإ�سالم على هذا الأ�سلوب من
230

((( البقرة180 :
((( كنز العمال ،ج� ،16ص .620

التعاون والتكافل لما له من �آثار �إيجابية وهذا الأ�سلوب تندرج
تحته المكتبات العامة والمدر�سية والكثير من الأدوات البيتية
والترفيهية و�سوى ذلك.
الهدية والهبة

قال ر�سول اهلل « :Pتهادوا ف�إن الهدية ت�سل ال�سخائم وتجلي
ال�ض��غائن .(((»..فقد حث الإ�س�لام على تب��ادل الهدايا ذاكرا
دورها في تقوية و�إ�شاعة روح الألفة والمودة بين �أفراد المجتمع.
مسؤولية الدولة

لم يكتف الإ�س�لام بالو�س��ائل الفردية بل �أق��ام �إلى جانبها
الو�س��ائل العامة التي جعلها من م�س���ؤولية الدول��ة وواجباتها
االجتماعية  ،ومن �أهم هذه الو�سائل:
تأمين موارد المال العام

وذلك من خالل القيام بم�ش��اريع ا�س��تثمارية والإ�س��تفادة
((( الكايف ،ج� ،17ص .287
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من كنوزه��ا وثرواتها التي �أودعها اهلل في الأر�ض وا�س��تخلف
فيها الإن�س��ان وجعله �س��لطانا على ت�س��خيرها واالنتفاع بها في
حياته ليتحقق �أق�ص��ى ح��د للرفاهية االجتماعية ال�ش��املة في
المج��االت التي يعج��ز الفرد عن القيام به��ا كمجانية التعليم
والطبابة والموا�صالت .ولو �أن كل دولة قامت بواجبها في هذا
المج��ال ووزعت نتائج هذه الم�ص��ادر بالق�س��ط خدمات عامة
ل�ساد العالم العي�ش الرغيد والهانىء.
إيجاد فرص عمل تناسب الكفاءات

وذلك من خالل درا�سة و�إح�صاء الكفاءات و�إيجاد الفر�ص
الكافي��ة للعمل والت��ي ترفع البطال��ة وتخفف هج��رة العقول
وت�س��اهم في بن��اء الوطن ،ونذكر هن��ا تلك الحادث��ة التي لها
داللته��ا حيث ج��اء رجل �إلى ر�س��ول اهلل  Pي�س���أله ف�أعطاه
درهما و�أمره �أن ي�ش��تري به ف�أ�س��ا ويذهب �إلى الغابة فيحتطب
وي�أتيه بعد فترة فلما جاءه �أخبره �أنه وفرا قدرا من المال لحاجته
وت�ص��دق بالبع�ض الآخر فق��ال « :Pلأن ي�أخذ �أحدكم حبله
232

ويحتطب خيراً له من �أن ي�س�أل النا�س �أعطوه �أم منعوه»(((.
إقامة المؤسسات الخاصة بالتكافل

فالدول��ة م�س���ؤولة عن تنظيم الو�س��ائل الفردي��ة للتكافل-
�سابقة الذكر -وخا�صة الزكاة والوقف ،وذلك ب�إقامة ال�سيا�سات
الالزمة لتحقيق �أهداف تلك الو�سائل المتمثلة في الق�ضاء على
الفقر وتقريب الهوة االجتماعية بين المو�س��رين والمحرومين،
وفر�ض ال�ض��رائب الالزمة في �أموال الأغني��اء ال �أن ت�أخذ من
�أموال الفقراء لتكد�سها في جيوب الأغنياء ،و�إيجاد ال�ضمانات
الالزمة لتحقيق ذلك.

((( كنز العمال ،ج� ،6ص .497
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املحا�ضرة اخلام�سة

التمسكن
وا ّدعاء الفقر
ت�صدير المو�ضوع:

ق��ال ر�س��ول اهلل « :Pمن �س���ألنا
�أعطيناه ومن ا�ستغنى �أغناه اهلل»(((.

((( الكايف ،ج� ،2ص .138

الهدف:

التنبيه على الأهمية ال�ش��رعية والآث��ار المترتبة على �إدعاء
الفقر والتم�س��كن وطلب المال من غير وج ٍه �ش��رعي �أو حاج ٍة
ن�ص عليها ال�شرع المقد�س.
ّ
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المقدمة

ال يخفى �أن الإ�سالم و�ضع �ضوابط لمو�ضوع الفقر وتعريفات
محددة للفقي��ر والمحتاج والم�س��كين و�أ�ص��حاب الحاجات
وموارد �ص��رف المال على م�ستحقيه وكمية هذا المال وطريقة
�صرفه �إلى �سوى ذلك من الأمور التي لم يجز ال�شرع تجاوزها،
ومن هنا ف� َّإن التم�س��كن وادعاء الفقر وقل��ة ذات اليد والطلب
الدائم و�إبراز الحاجة والفاقة ب�ش��كلٍ م�س��تمر من الطبيعي �أنها
حالة غير �صحية في المجتمع الإيماني ولها �آثارها ال�سيئة على
هذا المجتمع ،كما �أنه من الطبيعي �أن هذه الحالة لها �أ�س��بابها
النف�س��ية والتربوية واالجتماعية التي يج��ب معالجتها مقدم ًة
للتخل�ص من هذه الحالة المر�ضية.
حماور املو�ضوع
أسباب إدعاء الفقر
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يخوف ال�ش��يطان
�ض��عف الثق��ة باهلل :وذل��ك لأن الفقر مما ّ
�ص��رح الق��ر�آن الكريم بذلك،
النا���س به ويعده��م بالفقر كما ّ

قال تعال��ى}:ﯔﯕﯖ{ (((،وعليه ف�إن فهم الفقر
والخوف من الإفتقار وال�شعور الدائم بالحاجة ما هي �إال و�سائل
و�أ�ساليب يعمد ال�شيطان من خاللها لإ�ضعاف ثقة الإن�سان بربه
وتوكله عليه مقدم ًة لإيقاعه في ال�شبهات بل وفي المحرمات
عدم مراعاة ال�ض��وابط ال�ش��رعية :فالإن�س��ان ال��ذي يراعي
ال�ض��وابط ال�ش��رعية والحدود التي �أمر اهلل تعالى بها ال يطلب
المال كيفم��ا كان وعند �أي ابتالء �أو امتح��ان �إلهي ،بل يفكر
في عاقبة �أفعاله وفي المال الذي �سي�صله وهل ي�ستحقه �أو ال.
ومن �أهم الموارد التي ت�ش��ير �إلى ذلك ق�ص��ة ذلك الرجل
الذي جاء �إلى ر�سول اهلل مراراً يطلب العون والم�ساعدة ،وكان
ر�س��ول اهلل  Pيجيبه في كل مرة بنف�س الجواب قائ ًال له :من
�س���ألنا �أعطيناه ومن ا�س��تغنى �أغناه اهلل(((� ،إل��ى �أن قرر الرجل
العمل و�أن يجني ماله بتعبه ف�صار يجمع الحطب ويبيعه �إلى �أن
جمع ما ًال وفيراً �أدرك بعدها فحوى كالم ر�سول اهلل .P
والعبرة الأ�س��ا�س التي ينبغي �أن نلتفت �إليها هل من ّيدعي
((( البقرة .268
((( الكايف ،ج� ،2ص 138
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الفقر �س���أل نف�سه واقعاً �أنه هل بذل جهده وعمل ما بو�سعه ولم
يوفق لق�ض��اء حاجته �أم ا�ست�سهل �إراقة ماء وجهه وطلب الي�سر
ب�أ�سهل الطرق و�أبغ�ضها �إلى اهلل.
الخوف من الم�ستقبل :فيبقى الإن�سان في حالة من القلق من
الم�س��تقبل متنا�س��ياً �أن اهلل قد �أ ّمن له ولكل النا�س حياتههم
طيلة كل هذه ال�س��نين ،فالخوف من الم�س��تقبل لي�س �س��وى
�ض��عف في التوكل ونق�ص في الإيمان ،فلي�س �أجلب للفقر من
الإفتقار وال �أدعى للب�ؤ�س من التب�ؤ�س ،فعن ر�سول اهلل  :Pمن
تفاق��ر افتقر (((،وعنه �« :Pإن اهلل يح��ب �إذا �أنعم على ٍ
عبد �أن
يرى �أثر نعمته عليه ،ويبغ�ض الب�ؤ�س والتب�ؤ�س»(((.
الت�شبه بمن هو �أغنى منه :وهي من �أ�سو�أ الآفات التي يبتلى بها
المرء حين ينظر �إلى من هم �أي�س��ر منه و ُيتخيل له �أنهم يعي�شون
�س��عادة عالية من خالل �أموالهم ،ويفوته �أن الإرتباط باهلل وحده
الذي يجعل من حياة المرء حيا ًة �سعيدة ،و�أن المال وكل الأمور
المادية ال يمكن �أن ت�شتري للإن�سان �سعاد ًة �أو هناء.
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((( حتف العقول� ،ص .42
((( حتف العقول� ،ص .56

ولعل من �أبرز م�صاديق ذلك �أن يلج�أ ال�شخ�ص �إلى �شراء كافة
ت�شبهاً بمن
م�ستلزماته ال�ض��رورية والكمالية وهو في �أول عمره ّ
هم �أي�سر منه ويغرق نف�سه في الديون وبالتالي يعجز عن �إيفائها
عند ا�ستحقاقها فيعتبر نف�سه م�ستحقاً للمال ال�شرعي والوقوف
�إلى جانبه غاف ًال عن �أن لوازم الحياة ال يمكن �أن ت�ؤ�س�س دفع ًة
واحدة ،و�أن البيوت �إنما تبنى تدريجياً و�ش��يئاً ف�ش��يئاً ،وغاف ًال
كذلك عن �أن المال ال�ش��رعي ال ي�صرف في الأمور الكمالية
�أو �أن ال�شيطان يوحي �إليه ب�ضرورة هذه الكماليات.
عالج التمسكن

تعزي��ز الإيمان باهلل :فثقة الإن�س��ان الم�ؤمن باهلل كبيرة وهو
يدرك تماماً �أن اهلل قد رزقه ولم يبخل عليه يوماً ،و�أن هذا الرزق
مق�س��وم من اهلل فال �إدعاء الم�س��كنة يزيد فيه وال �إظهار الغنى
ينق�ص منه ،بل قد ورد في الإ�س��تحباب �ض��رورة �إظهار الغنى
والتحدث بنعم اهلل على الإن�سان ،قال تعالى} :ﮠ ﮡ ﮢ
ّ
ﮣ{((( ،وقال تعال��ى} :ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ
((( ال�ضحى .11
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(((
ب�شر ُه في
ﮪ{  ،وعن الإمام ال�ص��ادق « :Qالم�ؤمن ُ
وجهه وحزنه في قلبه»(((.
مراعاة ال�ض��وابط ال�ش��رعية :وهذا مبني على �ضرورة التفقه
في هذا الجانب وموارد �ص��رف المال العام والحقوق ال�شرعية
وتعري��ف الفق��ر والم�س��كنة والغن��ى والحاج��ات ال�ض��رورية
والأ�ش��ياء الكمالية والأمور التي يمنع �ص��رفها والثواب الذي
توعد اهلل به
� ّ
أعده اهلل للمتقيد بهذه ال�ض��وابط والعذاب الذي ّ
تعدى حدوده ،وعلى كل حال فالإ�س�لام يعلّمنا �أن ننظر
م��ن ّ
ف��ي الأمور المادية �إلى من هو دونن��ا وفي الأمور الإيمانية �إلى
من هو فوقنا ولي�س العك�س.
تعزيز الإيمان باليوم الآخر :ف�إن ذلك له �أثره الكبير في مقاومة
�ض��عف النف�س وقب��ول الإبتالءات التي تعتر�ض حياة الإن�س��ان
واتخاذ القرار ال�شرعي �إزاءها ،بل �إن هذا الإيمان من �ش�أنه �أن يعزز
ثقافة الت�س��ليم بق�ضاء اهلل والر�ض��ا بحكمه على كل حال و�إنتظار
الثواب الجزيل ورفيع الدرجات في الآخرة جزاء �صبره وثباته.
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((( البقرة .278
((( نهج البالغة ،ج� ،4ص.78
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