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المقّدمة
الحمد هلل رب العالمين وال�شللاة وال�شللام على اأ�شرف الخلق 

و�شيد المر�شلين محمد وعلى اأهل بيته الطيبين الطاهرين.

ياً علللى عادته في كل عام 
ْ
يحر�ص المركز الإ�شللامي للتبليغ وَجر

ما مع اقتراب حلول �شهر رم�شان المبارك على ن�شر اإ�شداره ال�شنوي 
ّ
�شي

الذي يندرج �شمن �شل�شلة »زاد المبلغ في �شهر اهلل« والذي ي�شعى 

المركز من خاله اإلى توفير بع�ص المو�شللوعات التي ينا�شللب تناولها 

وتعميمها والحديث عنها خال اأيام وليالي هذا ال�شهر الكريم.

ومن المنا�شللب الإ�شللارة اأن اختيار هذه المو�شوعات جاء نتيجة 

بع�ص الدرا�شللات وا�شتقراء بع�ص الآراء والإح�شاءات التي حاولت 

مقاربللة القيم التللي ي�شتح�شللن التركيللز عليها كونهللا محل حاجة 

لمجتمعنا اليوم في هذه المرحلة، كما اأن هناك الكثير من القيم التي 

تتنا�شب مع اأجواء �شهر رم�شان اإل اأن اختيارنا للمو�شوعات اإنما جاء 

بناًء على الأولويات الثقافية ل�شاحات العمل الثقافي والتبليغي.

مًة على �شتة اأبواب 
ّ

ومن هنا فقد جاءت هذه المو�شللوعات مق�ش

وفق التالي:

الباب الأول: ف�شللل القراآن، من قراءة، وتللاوة، وتعّلم، والآداب 
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والم�شتحبات والممنوعات الواردة في ذلك.  

الباب الثاني: عمارة الم�شللجد، ويتناول التركيز على الح�شور في 

الم�شجد مع الإلفات اإلى الآداب الم�شجدية، واأهمية �شاة الجماعة.

الباب الثالث: موا�شلليع تربويللة، منها ما له عاقة بال�شللاأن العام، 

ومنها ما له عاقة بالجانب ال�شخ�شي. 

الباب الرابع: تربيللة الأبناء، ويتناول بع�للص التوجيهات التربوية 

الموجهة لاأهل والتي ل ي�شتغني عنها اأي اأبوين.

الباب الخام�س: وحدة الم�شلللمين، ويتناول اأهمية هذا المو�شوع 

واآليات تفعيله وبع�ص المو�شوعات المرتبطة به.

الباب ال�ساد�س: التكافل في الإ�شام، ويتناول اأهمية هذه الفري�شة 

عها الإ�شام في 
ّ
وحّث الإ�شللام عليها، والو�شائل والموارد التي �شر

هذا الم�شمار.

وختامللاً فاإن المركللز الإ�شللامي للتبليغ اإذ ي�شللاأل اهلل تعالى اأن 

يتقبل اأعمللال الجميع باأح�شللن القبول، واأن يحظى هذا الإ�شللدار 

بمو�شللع قبول بقيللة اهلل الأعظم »اأرواحنا له الفداء« ور�شللا الإخوة 

المبلغين، واأئمة الم�شللاجد وقبولهم، ونوؤكد على حر�شنا لقبول اأي 

نقٍد اأو ماحظة اإْن على م�شللتوى ال�شللكل، اأو اختيار المو�شللوع، اأو 

طريقة المعالجة، اأو كل ما ي�شللاهم في تطوير هذا الإ�شللدار �شاكرين 

للجميع تعاونهم وتجاوبهم.

 املركز الإ�سالمي للتبليغ
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فضل القرآن

قراءة القرآن

محظورات قراءة القرآن

تعلم القرآن وتعليمه

الباب الأول

من نور القرآن

فضل القرآن

قراءة القرآن

محظورات قراءة القرآن

تعّلم القرآن وتعليمه
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املحا�ضرة الأوىل

فضل القرآن

الهدف: 

بيللان بع�ص ف�شللل القللراآن الكريللم من خال الن�شللو�ص 

ما 
ّ
للتحفيز على بناء عاقة قوية ورا�شللخة مع كتاب اهلل ل �شللي

في �شهر رم�شان.

ت�سدير المو�سوع: 

عللن الإمللام علي Q في �شللفة 

اً لعط�ص العلماء، 
ّ
القللراآن: »جعله اهلل ري

وربيعللاً لقلوب الفقهللاء، ومحاج لطرق 

 لي�ص بعده داء، ونوراً 
ً
ال�شلللحاء، ودواء

.
(((

لي�ص معه ظلمة«

)1)  نهج البالغة، ج2، �ص 178.
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المقدمة

ل �شك اأن ال�شفات النورانية المتعددة التي اأوردتها الآيات 

والروايات في و�شللف القراآن الكريم اإنما هي لبيان مزايا هذا 

الدواء الإلهي الذي جعله اهلل �شللفاء لكل اأمرا�ص الإن�شانية، 

واإ�شللارة اإلى اأن الإن�شان القراآني �شللتتجلى فيه هذه ال�شفات 

ليتحول �شيئاً ف�شيئاً اإلى قراآن ناطق كما ورد في و�شف مولنا 

اأمير الموؤمنين Q، فكما اأن القراآن مثًا هو حبل اهلل المتين 

وعروته الوثقى، في�شبح الإن�شان الذي يتجّلى القراآن به حبل 

 على النا�ص.
ً
 �شياء

ُّ
اهلل المتين وعروته الوثقى ونوره الذي ي�شع

حماور املو�ضوع

 R فضل القرآن في كلمات المعصومين

عن ر�شللول اهلل P: »...... فللاإذا التب�شللت الأمور عليكم 

ع، وماحٌل   م�شفَّ
ٌ
كقطِع الّليل المظلم، فعليكم بالقراآن، فاإنه �شافع

له َخلفه 
َ
ق، ومن جعله اأماَملله قاَده اإلى الجّنة، ومللن جع م�شللدَّ

قادة اإلى الّنار، وهو الدليل اإلى خيِر �شللبيل، وهو الف�شُل لي�ص 
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حره 
َ
 عميق، ب

ٌ
ُه حكم، وباطنُه علم

ُ
 وبطن، فظاهر

ٌ
بالَهللزل، له ظهر

�شبع منه علماوؤُه، وهو حبُل اهلل المتين، 
َ
ل ُتح�شى عجائبُه، ول ي

 الِحكمة، 
ُ
 الهدَى، ومنار

ُ
وهو ال�شراُط الم�شَتقيم... فيه م�شابيح

.
(((

ودالٌّ على الحّجة«

للائر الكام، كف�شللِل اهلل 
َ
وعنه P: »ف�شللُل القراآن على �ش

 .
(((

على خلقه«

 
ُ
وعن الإمام عليQ: »اإعَلموا اأنَّ هذا القراآن هو النا�شللح

ُث الذي  �شللّل، والمحدِّ
َ
غ�ّص، والهادي الللذي ل ي

َ
الللذي ل ي

كللِذب، وما جاَل�للص هذا القراآَن اأحٌد اإل قللاَم عنه بزيادٍة اأو 
َ
ل ي

 .
(((

»
َ

نق�شان، زيادٌة في هدَى، اأو نق�شاٌن من عمى

عظ اأحداً بمثِل هذا القراآن، 
َ
وعنه Q: »اإنَّ اهلل �شبحانه لم ي

به الأميللن، وفيه ربيُع القلب، وينابُع 
ُ
للب

َ
فاإّنه حبُل اهلل المتين و�ش

.
(((

ه
ُ
 غير

ٌ
الِعلم، وما ِللقلب جاء

 
ُ
وعللن الإمام الح�شللن Q: »اإنَّ هذا القراآن فيه م�شللابيح

)1)   كنز العمال: 4027 - بحار الأنوار- 77-17/92.

)2)   ميزان احلكمة، ج3، �ص 2069.

)3)   نهج البالغة، ج2، �ص 91.

)4)   ميزان احلكمة، ج3، �ص 2517.
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 ال�شللدور، فليجل جال ب�شللوئه، وليلجم ال�شفة، 
ُ
النور، و�شللفاء

 في 
ُ
�شللتنير

ُ
فاإنَّ التلقيَن حياُة القلب الب�شللير، كما يم�شللي الم

 .
(((

الظلمات بالنور«

وعن الإمام الر�شللا Qفي �شللفة القراآن: »هللو حبُل اهلل 

ي اإلى الجنة،  ثلى، الموؤدِّ
ُ
المتيللن، وُعروُته الوثقى، وَطريقُته الم

للي من النللار، ل يخلق علللى الأزمنللة، ول يغث على  والمنجِّ

الأل�شللنة، لأنَّلله لللم ُيجعل لزمللان دون زمان، بللل ُجعل دليل 

البرهان، والحجة على كّل اإن�شان، ل ياأتيه الباطل من بين يديه 

.
(((

ول من َخلفه تنزيٌل من حكيم حميد«

صفات القرآن في القرآن 

الق��راآن اإم��ام ورحمة: قال تعالللى: {ۆئ ۆئ ۈئ         ۈئ  

ېئ ېئېئ ىئ ىئ      ىئ ی ی ی      ی   جئ 

 .
(((

حئ مئ}

قللال تعالللى: {ڳ ڳ              ڱ ڱ ڱ  ڱ ں ں ڻ 

)1)   ميزان احلكمة، ج3، �ص 2519.

)2)   ميزان احلكمة، ج3، �ص 2519.

)3)   الحقاف 12.
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.
(((

ڻ ڻ ڻ           ۀ ۀ ہ}
القراآن اأح�سن الحديث: قال تعالى: {ٹ ٹ ڤ ڤ 

ڤ       ڤ ڦ ڦ ڦ    ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 
 .

(((

ڃ ڃ  ڃ چ چچ}
الق��راآن �س��فاء: قال تعالللى: {ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ  

 .
(((

ھ ھھ ھ ے ے ۓ   ۓ}
القراآن موعظ��ة: قال تعالللى: {ڌ ڌ ڎ   ڎ ڈ 

 .
(((

ڈ ژ    ژ ڑ....}
ڑ ک   ....} تعالللى:  قللال  ه��دى ورحم��ة:  الق��راآن 

 .
(((

ک}
وتتاأكللد عاقة الهداية في �شللهر رم�شللان مللن خال قوله 

ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ   ......} تعالللى: 

.
(((

ں ڻ ڻ ڻ ڻ}

)1)   هود 17.

)2)   الزمر 23.

)3)   ال�شراء 82.

)4)   يون�س 57.

)5)   يون�س 57.

)6)   البقرة 185.
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علوم القرآن

اأ�س��ول الأحكام: عللن الإمام ال�شللادق Q: »مللا من اأمر 

يختلف فيه اثنان اإل وله اأ�شللٌل في كتاب اهلل عز وجل، ولكن 

.
(((

ل تبلغه عقول الرجال«

عل��م الأولين والآخرين: عن ر�شللول اهلل P: »من اأراد علم 

.
(((

الأولين والآخرين فليقراأ القراآن«

 الإمام ال�شللادق Q: »فيه خبركم وخبر من قبلكم وخبر 

من بعدكم وخبر ال�شللماء والأر�للص ولو اأتاكم من يخبركم عن 

.
(((

ذلك لتعجبتم«

غ�سا�س��ة القراآن في كل زمان: عن الإمام ال�شللادق Qلما 

ئل ما بال القراآن ل يزداد على الن�شر والدر�ص اإل غ�شا�شة؟: 
ُ

�ش

»لأنَّ اهلل تبللارك وتعالى لم يجعله لزمللان دون زمان، ول لنا�ٍص 

دون نا�للص، فهو في كل زماٍن جديللد، وعند كل قوم غ�ٌص اإلى 

.
(((

يوم القيامة«

)1)   ميزان احلكمة، ج3، �ص 2520.

)2)   ميزان احلكمة، ج3، �ص 2520.

)3)   ميزان احلكمة، ج3، �ص 2520.

)4)   ميزان احلكمة، ج3، �ص 2519.
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 ت�سدير المو�سوع:

تعالى: {ڄ ڄ  ڃ  قال 

ڇ  چچ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ 
.

(((

ڇ       ڇ  ڇ ڍ ڍ}

)1)   البقرة 121.

 قراءة القرآن

املحا�ضرة الثانية

الهدف:

التاأكيللد على مراعللاة الأمور الواجبة والم�شللتحبة، �شللواء 

العلمية اأو الفنية اأو الروحية في قراءة القراآن.
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المقدمة

فللي روايللٍة عللن مولنا الإمللام ال�شللادق Qفي تف�شللير 

وبيان قوله تعالللى: {ڄ ڄ  ڃ ڃ   ڃ ڃ}، 

مون معانيه، ويعملون باأحكامه، ويرجون  قال:يرّتلون اآياته، ويتفهَّ

�شلله، ويعتبللرون اأمثاَله،  لون ِق�شَ ن عذابه، ويتمثَّ
ْ
وعَده، ويخ�شللو

وياأتللون اأوامره، ويجتنبون نواهيه، ما هو واهلل بحفظ اآياته و�شللرد 

رِه ودر�ص اأع�شاره واأخما�شه، حَفَظوا حروَفه 
َ
للو

ُ
حروفه، وتاوة �ش

ر اآياته يقول اهلل تعالى: {ڄ 
ّ
واأ�شاعوا حدوَده، واإنما هو تدب

.
(((

ڄ ڄ ڄ ڃ  ڃ}
وعن ر�شللول اهلل Pفي قوله تعالى:  {ڃ   ڃ ڃ}، 

.
(((

بعونه حقَّ اتباعه قال: يتَّ

حماور املو�ضوع

الحّث على تالوة القرآن

ۇئ  وئ  وئ   ەئ  ەئ  ائ  {ائ  تعالللى:  قللال 

)1)   ميزان احلكمة، ج3، �ص 2526.

)2)   ميزان احلكمة، ج3، �ص 2526.
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 .
(((

ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ  ېئ ېئ ېئ ىئ}

الحديث مع اهلل: عن ر�شللول اهلل P: »اإذا اأحبَّ اأحُدكم اأن 

.
(((

ه فليقراأ القراآن«
َّ
ث رب يحدِّ

ر عليهم 
َّ
َث النبي P وفداً اإلى اليمن، فاأم

َ
اأهلي��ة القيادة: بع

اأميراً منهم وهو اأ�شغرهم، فمكث اأياماً لم ي�شر... فقال له رجل 

ره علينا وهو اأ�شغرنا ؟ فذكر النبي P قراءته  يا ر�شللول اهلل اأتوؤمِّ

 .
(((

القراآن

�شللداأ 
َ
للداأ كما ي

ْ
جالء القلوب: عنه P: »اإنَّ هذه القلوب َت�ش

 .
(((

الحديد، قيل: يا ر�شول اهلل فما جاوؤها ؟ قال: تاوة القراآن«

اأ القراآن فهو 
َ
الغنى الأكبر: عن الإمام ال�شادق Q: »من قر

.
(((

 بعَده«
َ
 ل فقر

ً
غنى

الأُن�س الأكبر: عن الإمام ال�شللادق Q: »من اأَن�ص بتاوة 

.
(((

القراآن، لم ُتوح�شه مفارقة الإخوان«

)1)   فاطر 29.

)2)   ميزان احلكمة، ج3، �ص 2524.

)3)   ميزان احلكمة، ج3، �ص 2524.

)4)   ميزان احلكمة، ج3، �ص 2524.

)5)   الكايف، ج2، �ص 605.

)6)   ميزان احلكمة، ج3، �ص 2524.
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وعن الإمام زين العابدين Q: »لو مات من بين الم�شرق 

 .
(((

والمغرب لما ا�شتوح�شت بعد اأن يكون القراآن معي«

ارة الذنوب: قال ر�شول اهلل P: »عليك بقراءة القراآن، فاإنَّ  كفَّ

  .
(((

 في النللار، واأماٌن من العذاب«
ٌ
للتر

َ
قراءته كفارٌة للذنوب، و�ش

حيي 
َ
، ل َتغفل عن قراءة القراآن، فاإنَّ القراآن ي

ّ
عنلله P: »يا بني

 .
(((

نكر والبغي«
ُ
نهى عن الفح�شاء والم

َ
القلب، وي

تح��ت ظ��الل الوح��ي: عنلله P: »مللن قللراأ القللراآن فكاأنما 

 .
(((

ا�شُتدرجت النبوة بين َجْنبيه، غير اأنه ل ُيوحى اإليه«

اأحّب الخلق اإلى ر�س��ول اهلل P: فعللن الإمام علي Q لما 

�شمع �شجة اأ�شللحابه في الم�شجد وهم يقراأون القراآن: »طوبى 

.
(((

»P لهوؤلء كانوا اأحّب النا�ص اإلى ر�شول اهلل

أسرار تالوة القرآن
ال�ستعاذة: وُيراد بذلك رفع موانع التاوة، قال تعالى:{ڱ - )

)1)   الكايف، ج2، �ص 602.

)2)  ميزان احلكمة، ج3، �ص 2524.

)3)   ميزان احلكمة، ج3، �ص 2525.

)4)   ميزان احلكمة، ج3، �ص 2525.

)5)   ميزان احلكمة، ج3، �ص 2521.
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.
(((

ں ں  ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ}
 وعللن الإمللام ال�شللادق P: اأغلقللوا اأبللواب المع�شللية 

. وعنه Qلما 
(((

بال�شتعاذة، وافتحوا اأبواب الطاعة بالت�شمية

ذ باهلل من 
ّ
ذ عند افتتاح كل �شللورة: نعللم، فتعو

ّ
للئل عن التعو

ُ
�ش

.
(((

ال�شيطان الرجيم، وذكر اأن الرجيم اأخبث ال�شياطين

( - .
(((

 الترتيل: قال تعالى: {ٺ    ٺ ٺ ٿ ٿ   ٿ}

وعن ر�شول اهلل Pفي قوله تعالى: {ٿ ٿ   ٿ}: 

 البقل، ول تهّذه هذَّ ال�ِشللعر، ِقفوا 
َ
نلله تبيانللاً، ول َتنثره نثر

ّ
»بي

 
َ
 اأحِدكم اآخر

ُّ
كللن هم

َ
كوا به القلوب، ول ي

ِّ
عنللد عجاِئبه، حر

.
(((

ال�شورة«

ا الليل ف�شللاّفون 
ّ
وعن علي Q في �شللفات المتقين: »اأم

لونها ترتيللًا، يحّزنون به  اأقداَمهللم، تاليللن لأجزاء القللراآن، يرتِّ

.
(((

 دائهم«
َ
هم، وي�شتثيرون به دواء

َ
اأنف�ش

)1)   النحل 98.

)2)   ميزان احلكمة، ج3، �ص 2527.

)3)   ميزان احلكمة، ج3، �ص 2527.

)4)   الزمر 4.

)5)   ميزان احلكمة، ج3، �ص 2527.

)6)   نهج البالغة، ج2، �ص  161.
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التدّبر:  قال تعالللى: {ک گ گ  گ  گ ڳ - )

.
(((

ڳ}
  قال تعالى: {ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ  ڃ ڃ  

 .
(((

ڃ  چ}
ڌ  ڍ   ڍ  ڇ    ڇ      ڇ    چڇ  چ  {چ  تعالللى:  قللال 

.
(((

ڌ  ڎ ڎ ڈ}
ر، األ 

ّ
 في قراءٍة لي�ص فيها تدب

َ
 الإمام علي Q: »األ ل خير

 .
(((

 في عبادة ل فقه فيها«
َ
ل خير

التفّه��م: اأي اأن ينظر فللي كل اآية لي�شللتبين معناها، فعن - )

الإمام زين العابديللن Q: »اآيات القراآن خزائن العلم، 

 .
(((

فكلما فَتحَت خزانة فينبغي لك اأن تنظر فيها«

جٌه اإليه، - )
ّ
الإعتبار: اأي اأن يرى كل خطاب في كتاب اهلل مو

روا اآيات القراآن واعتبروا به، 
ّ
فعن الإمام علي Q: »تدب

.
(((

ر«
َ
فاإنه اأبلغ الِعب

)1)   حممد 24.

)2)   �ص 29.

)3)   الن�شاء 82.

)4)   الكايف، ج1، �ص 63.

)5)   ميزان احلكمة، ج3، �ص 2528.

)6)   ميزان احلكمة، ج3، �ص 2528.
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ك�س��ف الباط��ن والحقائق: عن ر�شللول اهلل P: »ما اأنزل اهلل - )

عللز وجل اآية اإل لها ظهر وبطن، وكل حرف حّد، وكل حّد 

 .
(((

ُمطلع«

وعللن الإمام زين العابدين Q: »كتاب اهلل عز وجل على 

اأربعة اأ�شللياء: على العبارة، والإ�شللارة، واللطائللف، والحقائق. 

فالعبللارة للعللوام، والإ�شللارة للخوا�للص، واللطائللف لاأولياء، 

.
(((

والحقائق لاأنبياء«

الخ�س��وع: قال تعالللى: {ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ - 7

ۇ     ۇ  ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ    ۅ ۅ ۉ  
 .

(((

ۉ  ې ې ې   ې ىى ائ  ائ ەئ}
وفي الرواية كان الر�شا Qفي طريق خرا�شان يكثر بالليل 

في فرا�شلله من تاوة القللراآن، فاإذا مر باآية فيهللا ذكر جنة اأو نار 

.
(((

بكى و�شاأل اهلل الجنة وتعوذ به من النار

 .
(((

 ر�شول اهلل P:» اإني لأعجب كيف ل اأ�شيب اإذا قراأت القراآن«

)1)   ميزان احلكمة، ج3، �ص 2521.

)2)   ميزان احلكمة، ج3، �ص 2531.

)3)   احلديد 16.

)4)   م�شتدرك �شفينة البحار، ج8، �ص 467.

)5)   الكايف، ج2، �ص 632.
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وفي الحث عل��ى قراءة القراآن بالحزن والبكاء قال P: »اقراأوا 

 .
(((

القراآن بالحزن فاإنه نزل بالحزن«

وعنه P: »اقراأوا القراآن وابكوا، فاإن لم تبكوا فتباكوا، لي�ص 

.
(((

منا من لم يتَغّن بالقراآن«

ت يوم 
َّ
وعنه P: »ما من عين فا�شت من قراءة القراآن اإل قر

.
(((

القيامة«

 P وفللي الحث على التفاعل مع الآيللات التي يقراأها قال

للئل عن اأح�شللن النا�ص قراءة: »اإذا �شمعت قراءته راأيت 
ُ

لما �ش

.
(((

اأنه يخ�شى اهلل«

)1)   ميزان احلكمة، ج3، �ص 2528.

)2)   ميزان احلكمة، ج3، �ص 2528.

)3)   ميزان احلكمة، ج3، �ص 2529.

)4)   ميزان احلكمة، ج3، �ص 2529.
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 محظورات
قراءة القرآن

املحا�ضرة الثالثة

ت�سدير المو�سوع:

قللال تعالللى: {ٱ ٻ ٻ ٻ 

ڀ  پ       پ  پ  پ  ٻ 
ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ 

 .
(((

ٺ ٺ   ٿٿ ٿ ٿ ٹ}

)1)   ال عمران 187.

الهدف:

الإلفللات اإلى اأن التللاأدب باآداب التاوة يقت�شللي اجتناب 

ت عليها ال�شريعة. بع�ص الأمور التي ن�شّ
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المقدمة 

ذت كتاب اهلل وراء 
َ
يتناول القراآن الكريم فئًة مللن النا�ص نَب

ظهورها، هذا يعني ب�شللكٍل اأ�شا�شللي نبذه من الناحية العملية 

وعللدم تحكيمه وجراء اأحكامه وقوانينلله، وبكلمٍة واحدة عدم 

اتخاذه د�شللتوراً للحكم والعمل والإدارة فابتاهم اهلل ب�شنوف 

الباء في الدنيا واأليم العذاب في الآخرة، فقد ورد عن الإمام 

الجللواد Q: »وكل اأمة قد رفللع اهلل عنهم علم الكتاب حين 

هم عدوهم حين تولوه، وكان من نبذهم الكتاب اأن  نبللذوه وولَّ

ونه ول يرعونه، والجّهال 
ْ
اأقامللوا حروَفه وحرفوا حدوَده، فهم يرو

.
(((

يعجبهم حفظهم للرواية، والعلماء يحزنهم تركهم للرعاية«

حماور املو�ضوع

محظورات التالوة 

التلحي��ن: ر�شللول اهلل P: »اقللراأوا القراآن باألحللان العرب 

واأ�شواتها، واإياكم ولحون اأهل الف�شق واأهل الكبائر فاإنه �شيجئ 

)1)   ميزان احلكمة، ج3، �ص 2527.
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من بعدي اأقوام يرجعون القراآن ترجيع الغناء والنوح والرهبانية، 

.
(((

ل يجوز تراقيهم، قلوبهم مقلوبة، وقلوب من يعجبه �شاأنهم«

وعنلله P: اإني اأخللاف عليكم ا�شللتخفافا بالديللن... واأن 

.
(((

تتخذوا القراآن مزامير

ل به  الأكل بالقراآن: عن ر�شول اهلل P: »من قراأ القراآن يتاأكَّ

 .
(((

 لي�ص عليه لحم«
ٌ
النا�ص جاء يوم القيامة ووجُهه عظم

العجل��ة وعدم التدب��ر: عن ر�شللول اهلل P: ل يفقه من قراأ 

.
(((

القراآن في اأقل من ثاث

وعنه Pفيما قال لبن عمر: اإقراأ القراآن في كل �شهر، قال: 

قلللت: اإني اأجد قوة، قال: اقراأه في ع�شللرين ليلة، قال: قلت: 

اإني اأجد قوة، قال: فاقراأه في ع�شللر ليللال، قال: اإني اأجد قوة، 

.
(((

قال: فاقراأه في �شبع ول تزد على ذلك

ئل عن قراءة القراآن في ليلة: ل 
ُ

 الإمام ال�شادق Qلما �ش

)1)   ميزان احلكمة، ج3، �ص 2529.

)2)   ميزان احلكمة، ج3، �ص 2529.

)3)   ميزان  احلكمة، ج3، �ص 2529.

)4)  ميزان احلكمة، ج3، �ص 2528.

)5)   ميزان احلكمة، ج3، �ص 2528.
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.
(((

يعجبني اأن تقراأه في اأقل من �شهر

الإ�س��تهزاء بالقراءة: عن الإمللام علي Q: من قراأ القراآن 

  .
(((

فمات فدخل النار فهو ممن كان يتخذ اآيات اهلل ُهزوا

طلب الدنيا بالقراآن: الإمام الباقر Q: من دخل على اإمام 

جائر فقراأ عليه القراآن يريد بذلك عر�شللاً من عر�ص الدنيا ُلعن 

�شللتمع بكلِّ حرف 
ُ
 لعنات، وُلعن الم

َ
القارئ بكّل حرف ع�شللر

.
(((

لعنة

م اهلل عليه 
َّ
 ر�شول اهلل P: من تعلم القراآن للدنيا وزينتها حر

 .
(((

الجنة

ر�شللول اهلل P: من قللراأ القراآن يريد به ال�شللمعة والتما�ص 

 لي�ص عليه 
ٌ
 اهلل عز وجل يللوم القيامة ووجُهه عظللم

َ
�شلليٍئ َلِقي

لحللم... ومن قراأ القللراآن ولم يعمل به َح�َشللره اهلل يوم القيامة 

.
(((

اأعمى فيقول: {حئ مئ      ىئ يئ...}

)1)   ميزان احلكمة، ج3، �ص 2528.

)2)   ميزان احلكمة، ج3، �ص 2527.

)3)   ميزان احلكمة، ج3، �ص 2530.

)4)   ميزان احلكمة، ج3، �ص 2530.

)5)   ميزان احلكمة، ج3، �ص 2527.
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فوا طريق القراآن،  عدم تنظيف الفم: عن ر�شللول اهلل P: نظِّ

قيل: يا ر�شللول اهلل ومللا طريق القراآن ؟ قللال: اأفواهكم، قيل: 

 .
(((

بماذا ؟ قال: بال�شواك

ثواب استماع القرآن 

والرغبة وال�شللوق اإلى ا�شللتماع القراآن دليل رغبة الإن�شان 

ل�شتنزال الرحمة الإلهية وبركات ال�شماء والقرب من المولى 

عزوجل فعن ر�شللول اهلل P: األ من ا�شتاق اإلى اهلل فلي�شتمع 

.
(((

كام اهلل

خي��ر من الذه��ب: عن ر�شللول اهلل P: من ا�شللتمع اآية من 

 
(((

القراآن خير له من ثبير ذهباً، والثبير اإ�شم جبل عظيم باليمن.

دفع بالء الآخرة: عن ر�شول اهلل P: ُيدفع عن قارئ القراآن 

.
(((

 الآخرة
ُ
 الدنيا، وُيدفع عن م�شتمع القراآن باء

ُ
باء

ت�س��اعف الح�سنات:  عن ر�شللول اهلل P: من ا�شتمع اإلى اآية 

)1)   ميزان احلكمة، ج3، �ص 2531.

)2)   ميزان احلكمة، ج3، �ص 2531.

)3)   ميزان احلكمة، ج3، �ص 2531.

)4)   ميزان احلكمة، ج3، �ص 2531.
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من كتاب اهلل كتبت له ح�شنة م�شاعفة، ومن تا اآيًة من كتاب 

 .
(((

اهلل كانت له نوراً يوم القيامة

أدب االستماع

الإن�س��ات: قال تعالللى: {ۆ ۆ ۈ  ۈ ٴۇ 

 .
(((

ۋ ۋ ۅ}

وعللن الإمام ال�شللادق Qلمللا �شللاأله زرارة عن وجوب 

الإن�شللات وال�شللتماع على من ي�شللمع القراآن: نعم، اإذا ُقرئ 

.
(((

القراآن عندك فقد وجب عليك ال�شتماع والإن�شات

الخ�س��وع وال�س��جود والبكاء:  قال تعالللى: {ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ     

ڤڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ  ڄ ڃ     ڃ     ڃ   
ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ      چ  چ  چ  چ  ڃ 

 .
(((

ڌ ڌ ڎ  ڎ ڈ }
 قال تعالى: {ڎ ڎ  ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک 

)1)   العراف 204.

)2)   الأعراف 204.

)3)   ميزان احلكمة، ج3، �ص 2531.

)4)   ال�شراء 107.
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ک ک گ گ  گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱڱ ڱ  ڱ     
 .

(((

ں  ں ڻ   ڻ    ڻ       ڻ ۀ}
قللال تعالللى: {ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ     ۇ  

ې  ې  ۉ   ۉ   ۅ  ۅ  ۋ     ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ 
.

(((

ې   ې ىى ائ  ائ ەئ}

)1)   مرمي 58.

)2)  احلديد16.
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 ت�سدير المو�سوع:

عن ر�شللول اهلل P: »خياركم من 

 .
(((

تعلم القراآن وعلَّمه«

)1)   ميزان احلكمة، ج3، �ص 2531.

املحا�ضرة الرابعة

تعلم القرآن
وتعليمه

الهدف:

الحّث على تعّلم القراآن وتعليمه في كافة المراكز والم�شاجد 

والموؤ�ش�شات واإياء ذلك اأهمية واأولوية خا�شة.
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المقدمة

من الموؤكللد اأن اأهم ما يحتاجه مجتمعنللا اليوم هو الرجوع 

ه ونوره وهذا فرع 
ْ
اإلى كتاب اهلل قوًل وعمًا والإ�شللتهداء بهدي

تعّلمه وفهمه والإبحار في اأ�شراره ولطائفه وا�شتخراج لآلئ العلم 

 من كافة 
ً
والمعرفة ليكون لنا دليًا ورائداً وحاكماً وهادياً و�شفاء

الأمرا�ص الروحية والمادية، فكلما كانت الأمة األ�شللق بكتاب 

للنة قادرًة ل ياأتيهللا الباطل اأبداً، وفي  اهلل كلما كانت اأمًة مح�شّ

الحديث عن اأمير الموؤمنين Q: تعلموا القراآن فاإنه اأح�شللن 

الحديللث، وتفقهوا فيه فاإنه ربيع القلوب، وا�شت�شللفوا بنوره فاإنه 

.
(((

�شفاء ال�شدور، واأح�شنوا تاوته فاإنه اأنفع الق�ش�ص

حماور املو�ضوع

الحّث على تعلم القرآن

وتعّلللم كتللاب اهلل لي�ص اأمراً كماليللاً اأو علمللاً ثانوياً  بل هو 

�شللرورة، واأهميته تفللوق اأهمية اأي علٍم اآخللر، ولعله اإلى ذلك 

)1)   ميزان احلكمة، ج3، �ص 2454.
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اأ�شللار ر�شللول اهلل P بقوله: »من اأُعطي القراآن فظن اأن اأحداً 

 .
(((

اأُعطي اأكثر مما اأُعطي فقد عّظم �شغيراً و�شّغر كبيراً«

وحّذر الإمام ال�شادق Q من خّلو حياة الم�شلم من تعّلم 

القللراآن فقال: »ينبغي للموؤمن اأن ل يموت حتى يتعلم القراآن، 

 .
(((

اأو يكون في تعلمه«

.
(((

وعن ر�شول اهلل P: »عليكم بتعلم القراآن وكثرة تاوته«

وعن الإمام ال�شللادق Q: »من مات من اأوليائنا و�شيعتنا 

 في قبللره ليرفع اهلل فيلله درجته، فاإن 
َ
ولم يح�شللن القللراآن ُعلِّم

درجات الجنة على قدر عدد اآيات القراآن فيقال لقارئ القراآن: 

 .
(((

اإقراأ وارَق«

ثواب تعليم القرآن

مجمع الف�سائل: عن ر�شول اهلل P: »اإن اأردتم عي�َص ال�شعداء 

وموَت ال�شهداء والنجاَة يوم الح�شرة والظلَّ يوم الحرور والهَدى 

)1)   ميزان احلكمة، ج3، �ص 2520.

)2)   ميزان احلكمة، ج3، �ص 2521.

)3)   ميزان احلكمة، ج3، �ص 2521.

)4)   ميزان احلكمة، ج3، �ص 2521.
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يوَم ال�شللالة، فادر�شللوا القراآن، فاإنلله كاُم الرحمن وِحرٌز من 

.
(((

ال�شيطان ورجحاٌن في الميزان«

ا�س��تنزال ال�س��كينة والرحمة: عن ر�شول اهلل P: »ما اجتمع 

قوم في بيت من بيوت اهلل يتلون كتاب اهلل ويتدار�شونه بينهم اإل 

تهم المائكة،  تهم الرحمة، وَحفَّ
َ
نزلت عليهم ال�شللكينة، وَغ�ِشي

 .
(((

وذكرهم اهلل فيمن عنده«

ثواب تعليم األبناء القرآن

�س��بيل النجاة في الآخرة: عن ر�شللول اهلل P: »األ من تعلم 

القراآن وعلَّمه وَعِمل بما فيه فاأنا له �شائق اإلى الجنة ودليل اإلى 

 .
(((

الجنة«

اأجمل الثواب: عن ر�شللول اهلل P: مللن علَّم ولداً له القراآن 

 .
(((

قلَّده اهلل قادًة يعجب منها الأولون والآخرون يوم القيامة

حق من حقوق الأبناء: عن الإمام علي Q: حق الولد على 

)1)   ميزان احلكمة، ج3، �ص 2521.

)2)   ميزان احلكمة، ج3، �ص 2521.

)3)   ميزان احلكمة، ج3، �ص 2522

)4)   ميزان احلكمة، ج3، �ص 2522.
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 .
(((

الوالد اأن يح�شن ا�شمه، وُيح�شن اأدبه، ويعّلمه القراآن

وتوؤكد الروايات على البدء بتعلم القراآن باكراً لما لذلك من اأثٍر 

 :P في ر�شوخ هذه المفاهيم في النف�ص، فقد ورد عن ر�شول اهلل

 .
(((

من قراأ القراآن قبل اأن يحتلم فقد اأوتي الحكم �شبيا

الحّث على حفظ القرآن 

وحفظ القراآن لي�ص متي�شللراً اإل لمللن وّفقه اهلل لذلك ومّن 

م ديَنه، فعن ر�شللول اهلل P: اإن 
ّ
عليلله برحمته، فاأنار قلبلله وقو

.
(((

الذي لي�ص في جوفه �شئ من القراآن كالبيت الخرب

اأف�سل العطاء: ر�شول اهلل P: من اأعطاه اهلل حفظ كتابه فظن 

.
(((

اأن اأحداً اأُعطي اأف�شل مما اأعطي فقد غمط اأف�شل النعمة

 
َ

�سرف العذاب: عنه P:.... اإن اهلل تعالى ل ُيعذب قلباً وَعى

 .
(((

القراآن

واأّماأ اإذا اأ�شلليفت نعمة الحفظ اإلللى نعمة العمل بالقراآن فذلك 

)1)   ميزان احلكمة، ج3، �ص 2522.

)2)   ميزان احلكمة، ج3، �ص 2522.

)3)   ميزان احلكمة، ج3، �ص 2522.

)4)   ميزان احلكمة، ج3، �ص 2522.

)5)   ميزان احلكمة، ج3، �ص 2522.
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 :Q من اأكرمه اهلل برفيع المنزلة في الآخرة، فعن الإمام ال�شادق

.
(((

الحافظ للقراآن العامل به مع ال�شفرة الكرام البررة

بتلى المرء بالن�شيان فيغيب 
ُ
ا كان من الطبيعي اأن ي

ّ
ولم

عللن باله بع�للص ما حفظ من كتاب اهلل نجللد اأن الروايات 

هت اإلى اأهمية ا�شللتذكار الآيات من خال بيان مقامها 
ّ
نب

ودرجتها، فعن الإمام ال�شللادق Q: من نَ�شللي �شللورة 

ثِّلت له في �شللورة ح�شللنة ودرجة رفيعة، فاإذا  ُ
من القراآن م

راآهللا قال: من اأنت؟ ما اأح�شللنك؟ ليتك لي، فتقول: اأما 

تعرفني؟ اأنا �شللورة كذا وكذا، لو لم تن�شللني لرفعتك اإلى 

.
(((

هذا المكان

 جزاء حملة القرآن ومقامهم

وحملة القراآن هم الذين يرتلون اآياته ويمتثلون اأوامره ونواهيه 

ويتاأدبون باآدابه و�شننه في كافة حركاتهم و�شكناتهم واأعمالهم، 

وقد رفع اهلل مقامهم في الدنيا والآخرة.

)1)   ميزان احلكمة، ج3، �ص 2522.

)2)   ميزان احلكمة، ج3، �ص 2523.
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المحفوفون برحمة اهلل: عن ر�شول اهلل P: حملة القراآن هم 

 .
(((

المحفوفون برحمة اهلل، الملبو�شون بنور اهلل عز وجل

عرف��اء اأهل الجنة: عنه P: حملة القراآن، والمجاهدون في 

ادها، والر�شُل �شادة اأهل الجنة. عنه P: اأ�شراف 
ّ
�شبيل اهلل قو

.
(((

لة القراآن واأ�شحاب الليل
َ
اأمتي َحم

كمال العقل: عنه P: من جمع القراآن مّتعه اهلل بعقله حتى 

 .
(((

يموت

خوا���س اأه��ل اهلل: الإمام علي Q: اأهللل القراآن اأهل اهلل 

 .
(((

وخا�شته

وجوب تكريمهم: ر�شللول اهلل P: حامللل القراآن حامل راية 

الإ�شام، من اأكرمه فقد اأكرم اهلل، ومن اأهانه فعليه لعنة اهلل عز 

.
(((

وجل

هللم  القللراآن  لللُة 
َ
َحم  :P عنلله  الأولي��اء:  م�س��اآف  ف��ي 

)1)   ميزان احلكمة، ج3، �ص 2523.

)2)   ميزان احلكمة، ج3، �ص 2523.

)3)  ميزان احلكمة، ج3، �ص 2523.

)4)   ميزان احلكمة، ج3، �ص 2523..

)5)   ميزان احلكمة، ج3، �ص 2523..
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مللن  اهلل،  بنللور  �شللون 
ِّ
تلب

ُ
والم اهلل،  كاَم  علِّمللون 

ُ
الم

.
(((

واَلهللم فقللد واَلللى اهلل، ومللن عاَداهللم فقللد عللادَى اهلل

ما ينبغي لحامل القرآن

وعلى حامللل القللراآن اأن يتخلق بخلقه ويكت�شللي من نوره 

اً لف�شللائله، فا يزل ول يت�شللافه اأو يت�شللرف 
ّ
ويكللون مثاًل حي

بما ُي�شلليء لنف�شلله ولكتاب اهلل، فعن ر�شول اهلل P: اإن اأحق 

 والعانية لحامل القراآن، واإن اأحقَّ 
ّ
النا�ص بالتخ�ّشللع في ال�شللر

.
(((

 والعانية بال�شاة وال�شوم لحامل القراآن
ّ
النا�ص في ال�شر

 وعنلله P اإذ خللرج ذات يوم وهو ينادي باأعلى �شللوته: يا 

حامل القراآن، اكحل عينيك بالبكاء اإذا �شحك البطالون، وقم 

بالليللل اإذا نام النائمون، و�شللم اإذا اأكل الآكلون، واعف عمن 

.
(((

ظلمك، ول تحقد فيمن يحقد، ول تجهل فيمن يجهل

)1)   ميزان احلكمة، ج3، �ص 2523..

)2)   ميزان احلكمة، ج3، �ص 2523..

)3)   ميزان احلكمة، ج3، �ص 2524.
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عمارة المسجد

آداب المسجد

الصالة جماعة في المسجد

الباب الثاين

عمارة المسجد
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ت�سدير المو�سوع:

{ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں 

ں ڻ ڻ    ڻ ڻ ۀ 
ھ   ہھ  ہ  ہ  ہ  ۀ 
.

(((

ھ ھ ے ے ۓ}

)1)   التوبة 18.

عمارة المسجد

 املحا�ضرة الأوىل

الهدف:

الحّث على ارتياد الم�شاجد واإعمارها كون ذلك من ال�شعائر 

الدينية التي ينبغي تعظيمها.
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المقدمة 

اأولى الإ�شللام اهتماماً بالغاً بالم�شجد واأعطاه دوراً كبيراً ل 

يقت�شللر على ال�شللاة والعبادة بل تعداه اإلى كونه مركزاً اإلهياً 

ُتقام فيه الفرائ�ص وي�شلح فيه بين النا�ص، ويتدار�ص الم�شلمون 

فيلله �شللوؤونهم واهتماماتهللم واأخطارهم، كما وتنبثللق منه اأنوار 

العلم والمعرفة والهداية، ول يخفى اأنه في �شللدر الإ�شام كان 

مركزاً لح�شد الجيو�ص واإقامة التفاقيات وجمع الزكاة وتوزيعها 

على الفقراء والمحتاجين، واأّي بيٍت اأولى من بيت اهلل باإحياء 

ال�شنن، واإقامة الدين، واإ�شاح اأمور الم�شلمين.

حماور املو�ضوع

الم�س��اجد بي��وت اهلل: عللن ر�شللول اهلل P - فللي التوراة 

مكتللوب -: »اإن بيوتي في الأر�ص الم�شللاجد، فطوبى لعبد 

ر فللي بيته ثم زارني في بيتللي، األ اإن على المزور كرامة  تطهَّ

الزائر، األ ب�ّشر الم�ّشللائين في الظلمات اإلى الم�شاجد بالنور 

.
(((

ال�شاطع يوم القيامة«

)1)   احلدائق النا�شرة، املحقق البحراين، ج7، �ص 266.
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اإتيان الم�س��اجد عل��ى طه��ارة: والمراد من الطهللارة كما في 

الروايات كٌل من الطهارة المادية والطهارة المعنوية:

اأما الطهارة المادية اأي التنظف وا�شللباغ الو�شللوء لل�شللاة 

والعبللادة فقد ورد عن الإمللام ال�شللادق Q: عليكم باإتيان 

الم�شللاجد فاإنها بيوت اهلل في الأر�ص، ومن اأتاها متطّهراً طّهره 

اهلل مللن ذنوبلله، وُكتب مللن زواره، فاأكثللروا فيها من ال�شللاة 

.
(((

والدعاء

واأمللا الطهارة المعنويللة اأي دخول الم�شللجد ولي�ص لأحد 

عنللده مظلمللة فقد ورد عن ر�شللول اهلل P: اأوحى اهلل اإلي اأن 

يا اأخا المر�شلللين يا اأخا المنذرين اأنللذر قومك ل يدخلوا بيتاً 

مللن بيوتي ولأحد من عبادي عند اأحدهللم مظلمة، فاإني األعنه 

رّد تلك المظلمة، فاأكون 
َ
ما دام قائماً ي�شلللي بين يدي، حتى ي

ب�شر به، ويكون 
ُ
ه الذي ي

َ
للمعه الذي ي�شللمع به، واأكون ب�شللر

َ
�ش

من اأوليائي واأ�شللفيائي، ويكون جاري مع النبيين وال�شديقين 

 .
(((

وال�شهداء في الجنة

)1)   احلدائق النا�شرة، ج2، �ص 136.

)2)   ميزان احلكمة، ج2، �ص 1260.
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صفات عّمار المساجد 

ومن الوا�شللح اأن عمارة الم�شجد من خال قوله تعالى اإنما 

 توفيقي يوفق اهلل له من ات�شللف من عباده بال�شللفات 
ٌ
هللو اأمر

الخم�ص التالية:

الإيمان باهلل والإيمان باليوم الآخر وهما بعدان اعتقاديان - )

اأ�شا�شيان في حياة الإن�شان.

كونه من مقيمي ال�شاة اأي اأنه من المهتمين لأمر اإحياء - )

ال�شاة وكافة العبادات التي اأمرنا اهلل بها.

كونه من مللوؤدي الزكاة وهذا البعد مللن الأبعاد التي لها - )

دللللة اجتماعيللة، اأي كونه من الذين يتح�ش�شللون  الآم 

وم�شاكل الآخرين.

اأن يكون ممن ل يخاف �شلليئاً في هذا الوجود �شوى اهلل - )

تعالللى، وهذا من اأهللم الأبعاد التي لها بعد �شلللوكي في 

ل على طاعة اهلل وثوابه  حياة المرء، واأنه ل يقّدم ول يف�شّ

اأي اأمر اآخر.

ما ينافي عمارة المسجد

اللهو واللغو: عن ر�شول اهلل P - وقد �شاأله اأبو ذر عن كيفية 
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عمارة الم�شللاجد -: ل ُترفع فيها الأ�شللوات، ول ُيخا�ص فيها 

بالباطل، ول ُي�شللترى فيها ول ُيباع، واترك اللغو ما دمت فيها، 

 .
(((

فاإن لم تفعل فا تلومن يوم القيامة اإل نف�شك

بللوا  الإن�س��غال بالأم��ور الدنيوي��ة: عللن ر�شللول اهلل P:َجنِّ

م�شاجَدكم مجانينكم و�شللبيانكم ورفع اأ�شواتكم اإل بذكر اهلل 

روها في كل �شبعة 
ِّ
يعكم و�شللراءكم و�شاحكم، وجم

َ
تعالى، وب

.
(((

اأيام، و�شعوا المطاهر على اأبوابها

ثمرة االختالف إلى المساجد
وقد يكون من الم�شتحيل تعداد الفوائد الدنيوية والأخرورية 

التي يك�شللبها المللرء من خال ارتياده الم�شللاجد، فهي اأكثر 

من اأن تح�شللى وتطال جوانب مختلفة من حياة الإن�شان، وقد 

لّخ�شها اأمير الموؤمنين Q بقوله: »من اختلف اإلى الم�شجد 

اأ�شاب اإحدى الثمان: اأخاً م�شتفاداً في اهلل، اأو ِعلماً ُم�شتطرفاً، 

اأو اآيللة محكمة، اأو رحمللة منتظرة، اأو كلمة تللرده عن ردى، اأو 

.
(((

ي�شمع كلمة تدله على هدى، اأو يترك ذنباً خ�شيًة اأو حياء«

)1)   احلدائق النا�شرة، ج7، �ص 266.

)2)   ميزان احلكمة، ج2 �ص 1259.

)3)   احلدائق النا�شرة، ج7، �ص 265.
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املحا�ضرة:الثانية

آداب المساجد

ت�سدير المو�سوع:

قللال تعالللى: {ڃ  ڃ ڃ چ 

.
(((

چ چ چ ڇ}

)1)   اجلن 18.

الهدف:

بيللان الآداب وال�شللنن والم�شللتحبات التللي ينبغللي على 

الم�شلللمين التحلي بها تجاه م�شاجدهم و�شرورة عدم التق�شير 

في ذلك.
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المقدمة

عن الإمام ال�شللادق Q: »اإذا بلغَت باب الم�شجد فاعلم 

طاأ ب�شاَطه اإل المطهرون، 
َ
 بيَت ملٍك عظيم ل ي

َ
اأنك ق�شدت باب

يقون، وهب القدوم اإلى  ول يوؤذن بمجال�شللة مجل�شه اإل ال�شللدِّ

ب�شللاط خدمة الملك فاإنللك على َخطٍر عظيللم اإن غفلت هيبة 

الملك، واعلم اأنه قادر على ما ي�شللاء من العدل والف�شل معك 

وبك... واعترف بعجزك وتق�شلليرك وفقرك بين يديه، فاإنك قد 

توجهت للعبادة له، والموؤان�شللة، واعر�ص اأ�شرارك عليه، ولتعلم 

 الخائق اأجمعيللن وعانيتهم، وكن 
َ
اأنه ل تخفي عليه اأ�شللرار

كاأفقللر عباده بين يديه، واأخل قلبك عن كل �شللاغل يحجبك 

عللن ربك، فاإنلله ل يقبل اإل الأطهر والأخل�للص. وانظر من اأي 

ديوان يخرج ا�شللمك، فللاإن ذقت من حللاوة مناجاته، ولذيذ 

مخاطباته و�شللربت بكاأ�للص رحمته وكراماته من ح�شللن اإقباله 

عليللك واإجابته، فقد �شلللحت لخدمته، فادخللل فلك الأمن 

 
َ
ر للطر قد انقطع عنه الحيل، وَق�شُ والأمان، واإل فقف وقوف م�شّ

عنه الأمل، وق�شللى عليلله الأجل، فاإذا علللم اهلل عز وجل من 
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قلبك �شللدق اللتجاء اإليلله، نظر اإليك بعيللن الرحمة والراأفة 

والعطف ووفقك لما يحب وير�شللى فاإنلله كريم يحب الكرامة 

لعباده الم�شللطرين اإليه المحترقين على بابه لطلب مر�شللاته، 

.
(((

قال اهلل عز وجل: {ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ  ...}«

حماور املو�ضوع

آداب المساجد

الجلو�س في الم�سجد: عن اأمير الموؤمنين Q: »الجل�شة في 

الم�شللجد خير لي من الجل�شة في الجنة، فاإّن الجنة فيها ر�شى 

 .
(((

 ربي«
َ

نف�شي، والجامع فيه ر�شى

وعن ثواب الجلو�ص في الم�شللجد يقول ر�شول اهلل P: »يا 

اأبللا ذر ! اإن اهلل تعالللى يعطيك ما دمت جال�شللاً في الم�شللجد 

�شللت درجة في الجنة، وت�شلي عليك المائكة،  بكل نف�ص تنفَّ

 ح�شنات، وتمحي 
َ
�شللت فيه ع�شللر وتكتب لك بكل نف�ص تنفَّ

 .
(((

 �شيئات«
َ
عنك ع�شر

)1)   ميزان احلكمة، ج2، �ص 1260.

)2)   و�شائل ال�شيعة، ج5، �ص 199.

)3)   ميزان احلكمة، ج2، �ص 1259.
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 :P للن ر�شللول اهلل كمال الجلو�ص في الم�شللجد بقوله
ّ
وبي

، اأو ذكر  »كل جلو�ص في الم�شللجد لغو اإل ثاثة: قراءة ُم�شلللٍّ

.
(((

اهلل، اأو �شائل عن علم«

وحّذر من اإف�شللاد هللذا الجلو�ص فعنلله P: »الجلو�ص في 

الم�شللجد لنتظار ال�شاة عبادة، ما لم يحدث، قيل: يا ر�شول 

.
(((

اهلل وما الحدث ؟ قال: الغتياب«

ول يخفى خطورة اأن يرتكب الم�شلللم ذنباً اأو مع�شيًة داخل 

الم�شللجد وما في ذلللك من تجروؤ علللى اهلل تعالى وا�شللتهانًة 

بالمقد�شات وت�شويهاً ل�شورة الإيمان والرتباط باهلل.

وعنلله P: »ل تجعلللوا الم�شللاجد طرقاً حتى ت�شلللوا فيها 

.
(((

ركعتين«

النظاف��ة: عللن ر�شللول اهلل P: »مللن كّن�ص م�شللجداً يوم 

الخمي�ص ليلللة الجمعة فاأخرج منه التراب ما ي�شللر في العين 

.
(((

غفر له«

)1)   و�شائل ال�شيعة، ج4، �ص 118.

)2)   المايل، ال�شدوق، �س 506.

)3)   جواهر الكالم، ج14، �ص 111.

)4)   المايل، �س 591.
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وكما يجب تنظيف الم�شللجد ي�شللتحب للم�شلللم التنظف 

والتطيللب ولب�ص اأجمللل الثياب والإعتنللاء بمظهره الخارجي 

وعدم التهاون فيما من �شاأنه اأن ل يتنا�شب والح�شور بين يدي 

اهلل تعالى.

الترتي��ب والتنظي��م: فمن المهم اأن يكون الم�شللجد منظماً 

ومرتباً في محتوياته واأغرا�شلله، فاإن الفو�شى وتبعثر الأ�شياء هنا 

وهناك في بيوت اهلل من �شاأنه اأن يتعب حالة الم�شلي وي�شتت 

ذهنه ويقّلل من انجذابه وحبه للح�شور اإلى الم�شجد ف�شًا عن 

اد 
ّ
الر�شللالة الخاطئة والإنطباع ال�شلليء الذي يبقى في ذهن رو

الم�شللجد عن الم�شلمين ب�شللكٍل عام، ولذلك ي�شتحب على 

كل فللرد اإذا راأى ما ينافي جمالية الم�شللجد وال�شللورة الائقة 

ببيوت اهلل اأن يبادر اإلى تنظيمها وترتيبها.

اإقامة البرامج: فالم�شللجد لي�ص مكاناً لل�شللاة فح�شب بل 

ينبغللي اأن تقام فيه البرامج والأن�شللطة العلميللة والدينية التي 

تنا�شللب الجميع على اختاف اأعمارهم وم�شللتوياتهم الثقافية 

مللن الرجللال والن�شللاء، واأن تكون هللذه البرامج ممللا يحاكي 

حاجات النا�ص ويبل�شللم جراحاتهم ويبيللن لهم ما يحتاجونهم 



52

في اأمورهم الحياتية والمعي�شية حتى ي�شعر النا�ص اأن الم�شجد 

حاجة �شرورية في حياتهم.

كما من ال�شللروري اإحياء المنا�شللبات الدينية من ولدات 

الأئمة ووفياتهم ومجال�ص العزاء والمنا�شبات العامة التي تنفع 

النا�ص وتزيد من ثقافتهم وعلمهم وتربيتهم.

م��داراة النا�س: اأي �شللرورة التعامل مع النا�ص في الم�شللجد 

برفٍق ولين وعدم التاأفف اأو التذمر منهم اأو اإ�شللعارهم باأي �شكل 

من اأ�شكال عدم الرغبة في ح�شورهم كالتعالي عليهم اأو اإماء ما 

ينبغي اأن يفعلونه ب�شكٍل دائم مما ينّفرهم بل قد يبّغ�شهم اأحياناً.

ومللن المهم هنا الإلفات اإلى �شللرورة اختيللار العاملين في 

الم�شللجد وفق معاييللر دينية عالية كاأن يكونللوا من اأهل العلم 

والإيمان وال�شللبر والأخاق الفا�شلللة واأن يكونوا من ال�شمعة 

الح�شللنة والمقبولية عند النا�ص و�شللوى ذلك مما ي�شاهم في 

تفعيل جاذبية الم�شجد.
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املحا�ضرة الثالثة

الصالة 
جماعًة في المسجد

ت�سدير المو�سوع:

عللن ر�شللول اهلل P: »من �شللّلى 

 .
(((

الخم�ص في جماعة فظّنوا به خيراً«

)1)   و�شائل ال�شيعة ج8، �ص 286.

الهدف:

حّث النا�ص على اإقامة ال�شللاة جماعًة في الم�شجد وبيان 

عظيم الأجر والثواب الذي اأعّده اهلل تعالى لذلك.
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المقدمة

ل يخفى اأن �شاة الجماعة مظهر من مظاهر العزة والإتحاد 

ور�ّص ال�شللفوف كونها عنوانللاً لرتباط الأمة بللاهلل تعالى ولها 

اأثرها الكبير في اإ�شللاعة جو الثقللة والمحبة والمودة بين عموم 

الم�شلللمين وهي �شّنة اإلهية من ال�شللنن التي اأجزل اهلل تعالى 

عليها الأجللر والثواب وعظيم الدرجات فللي الآخرة، ولذلك 

نجللد اأن نبينللا الأكللرم P واأئمتنللا الأطهللار R وعلماءنللا 

الأبرار حر�شللوا على اإحياء هذه ال�شّنة طيلة اأيام حياتهم وحّثوا 

الم�شلللمين على عللدم الإنقطللاع عنها في مختلللف الظروف 

والأحوال. 

حماور املو�ضوع

عل��ة الجماع��ة: فالعبادة جماعللٌة لها اأثرها فللي اإحياء الدين 

وظهور الر�شللالة واإقامة الحجة على المترددين وتمييز اأ�شناف 

النا�للص، فعن الإمام الر�شللا Q: اإنما ُجعلللت الجماعة لئا 

يكللون الإخا�ص والتوحيد والإ�شللام والعبللادة هلل اإل ظاهراً 

مك�شللوفاً م�شللهوراً، لأن في اإظهللاره حجة على اأهل ال�شللرق 
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َّ
والغرب هلل وحده، وليكون المنافق والم�شللتخف موؤدياً ِلما اأقر

به يظهر الإ�شام والمراقبة، وليكون �شهادات النا�ص بالإ�شام 

بع�شهم لبع�ص جائزة ممكنة، مع ما فيه من الم�شاعدة على البر 

 .
(((

والتقوى، والزجر عن كثير من معا�شي اهلل عز وجل

وعن الإمام ال�شادق Q: »اإنما جعل الجماعة والجتماع 

اإلى ال�شاة لكي ُيعرف من ي�شلِّي ممن ل ي�شلِّي، ومن يحفظ 

ن اأحداً اأن  ع، ولول ذلك لم يمكِّ
ّ
مواقيت ال�شللاة ممن ي�شللي

ي�شللهد على اأحد ب�شللاح، لأن من لم ُي�شلللِّ في جماعة فا 

�شللاة له بين الم�شلللمين، لأن ر�شول اهلل P قال: »ل �شاة 

 .
(((

لمن لم ي�شلِّ في الم�شجد مع الم�شلمين اإل من علة«

فضل صالة الجماعة 

عن الإمام ال�شادق Q: »ال�شاة في جماعة تف�شل على 

كل �شاة الفرد باأربعة وع�شرين درجة، تكون خم�شة وع�شرين 

 .
(((

�شاة«

)1)  و�شائل ال�شيعة ج8، �ص 287.

)2)   و�شائل ال�شيعة، ج27، �ص 292.

)3)   ميزان احلكمة، ج2، �ص 1648.
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وعنه Q: »من �شللّلى الغداة والع�شاء الآخرة في جماعة 

.
(((

فهو في ذمة اهلل«

وعن ر�شللول اهلل P: من �شللّلى المغرب والع�شاء الآخرة 

.
(((

و�شاة الغداة في الم�شجد جماعًة فكاأنما اأحيى الليل كله

وعنه P في حديًث طويل نقتطع منه اأكثره دللة:».....فاإن 

زادوا )اأي الجماعة) على الع�شللرة فلو �شارت ال�شماوات كلها 

قرطا�شللاً والبحار مداداً والأ�شجار اأقاماً والثقان مع المائكة 

.
(((

كّتاباً لم يقدروا اأن يكتبوا ثواب ركعة.....«

فضل المشي إلى الجماعة 

عن ر�شللول اهلل P: »من م�شى اإلى م�شجد يطلب فيه الجماعة 

كان له بكل خطوة �شبعون األف ح�شنة، ويرفع له من الدرجات مثل 

ل اهلل به �شبعين األف ملك يعودونه  ذلك، واإن مات وهو على ذلك وكَّ

.
(((

فللي قبره، ويوؤن�شللونه في وحدته، وي�شللتغفرون له حتللى يبعث«

)1)   و�شائل ال�شيعة، ج8، �ص 295.

)2)   المايل، ال�شدوق، �س 407.

)3)   العروة الوثقى، ال�شيد اليزدي، ج3، �ص 112.

)4)   المايل، ال�شدوق، �س 517.
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أخطار ترك صالة الجماعة:

 P اعتباره��م م�س��تحقي العق��اب: وا�شللتنكر النبللي الأكرم

ترك الموؤمنين ل�شللاة الجماعة حتللى اعتبر ذلك فعًا ينبغي 

العقاب عليه، فعن ر�شللول اهلل P - لأنا�ص اأبطاأوا عن ال�شاة 

في الم�شللجد -: »ليو�شللك قوم يدعون لل�شللاة في الم�شجد 

اأن ناأمر بحطب فيو�شللع على اأبوابهللم، فتوقد عليهم نار فتحرق 

.
(((

عليهم بيوتهم«

 ر�شول اهلل P باإحراق قوٍم 
ّ
وعن الإمام ال�شادق Q: هم

في منازلهم كانوا ي�شّلون في منازلهم ول ي�شّلون الجماعة، فاأتاه 

رجٌل اأعمى فقال: يا ر�شللول اهلل اأنا �شللرير الب�شر وربما اأ�شمع 

النداء ول اأجد من يقودني اإلى الجماعة وال�شاة معك، فقال 

له النبي P: »�ُشللّد من منزلك اإلى الم�شللجد حبًا واأح�شللر 

.
(((

الجماعة«

وهنللا نجد اأن ر�شللول اهلل P لم يعتبر البعللد اأو التقدم في 

ال�شللّن اأو كونه �شللريراً اأو عدم وجود من يعينه للو�شللول اإلى 

)1)   ميزان احلكمة، ج2، �ص 1648.

)2)   و�شائل ال�شيعة، ج8، �ص 293.
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الم�شجد عذراً في عدم ح�شللور الجماعة، وهذا ي�شّكل حافزاً 

كبيللراً ليراجللع كٌل منا ح�شللاباته وتق�شلليرنا في عدم ح�شللور 

الجماعة في الم�شجد.

اعتبارهم مفارقي جماعة الم�س��لمين: وكاأن ال�شاة رمز وحدة 

الم�شلللمين وجماعتهم واأن تاركها تارٌك لجماعة الم�شلللمين، 

فعللن الإمام علي Q - اأي�شللا -: »ليح�شللرّن معنا �شللاتنا 

.
(((

جماعة، اأو ليتحولن عنا ول يجاورونا ول نجاورهم«

ومن الوا�شللح من هللذه الأحاديللث اأنها تعتبللر اأن خطورة ترك 

�شللاة الجماعة اإنمللا هي بلحاظ تللرك الجماعة، مما يك�شللف اأن 

�شاة الجماعة �شكل من اأ�شكال الجماعة قبل اأن تكون �شكًا من 

اأ�شللكال ال�شللاة، واأن تاركها يطعن في جماعة الم�شلمين ويوهنها 

وي�شعفها وهذا ما ل يجوز، بل ويعتبر فاعله م�شيئاً ومتعدياً.

صالة جيران المسجد 

وحّثللت الروايات جيران الم�شللجد على اأداء �شلللواتهم فيه 

حتى ل ي�شللكوهم يوم القيامة، فعن علي Q: »ل �شاة لجار 

)1)   المايل، �س 296.
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الم�شجد اإل في الم�شجد، اإل اأن يكون له عذر اأو به علة«، فقيل: 

.
(((

ومن جار الم�شجد يا اأمير الموؤمنين؟ قال: من �شمع النداء

وعنه Q: »حريم الم�شجد اأربعون ذراعاً، والِجوار اأربعون 

.
(((

داراً من اأربعة جوانبها«

وفي الروايات اأن الم�شاجد ت�شكو اإلى اهلل جيرانها الذين ل 

يرتادونها كما ورد عن الإمام ال�شادق Q: »�شكت الم�شاجد 

اإلى اهلل تعالى الذين ل ي�شللهدونها من جيرانها، فاأوحى اهلل عز 

وجللل اإليها: وعزتي وجالي ل قبلت لهم �شللاة واحدة، ول 

اأظهرت لهم في النا�ص عدالة، ول نالتهم رحمتي، ول جاوروني 

.
(((

في جنتي«

وعنلله Q: ثاثة ي�شللكون اإلللى اهلل عز وجل: »م�شللجٌد 

 بين جّهال، وم�شحٌف معّلق 
ٌ
خراب ل ي�شللّلي فيه اأهله، وعالم

.
(((

قراأ فيه«
ُ
قد وقع عليه غبار ل ي

)1)   و�شائل ال�شيعة، ج5، �ص 194.

)2)   اخل�شال، ال�شيخ ال�شدوق، �س 544.

)3)   المايل، �س 696.

)4)   و�شائل ال�شيعة، ج5، �ص 201.
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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

الباب الثالث

مواعظ رمضانية
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ت�سدير المو�سوع:

عن ر�شللول اهلل P: »اإنللي لم اأوؤمر 

اأن اأنّقللب عن قلوب النا�ص ول اأ�شللّق 

 .
(((

بطونَهم«

)1)   ميزان احلكمة، الري�شهري، ج1، �ص 390.

املحا�ضرة الأوىل

حرمة تتبع العثرات

 الهدف:

الإلفات اإلى اأن الم�شلم ل يذكر اأخيه اإل بالخير ويدافع عنه 

في غيبته ول يتناوله ب�شوء.
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المقدمة

اإن من اأبللرز مظاهر الرحمة الإلهية التي اأمرنا بها الإ�شللام 

هو التعامل بح�شللن الظاهر وحمل اأمور الم�شلم على الأح�شن 

وعلى ال�شللحة وعدم الت�شللكيك بها لما في ذلك من ت�شهيل 

 للمودة وزرع بللذور الثقة والتاآلف بين النا�ص، 
ً
للتعامللل واإذكاء

للا وراء الظاهر والدخول 
ّ
مت ال�شللريعة التنقيب عم

ّ
ولذلك حر

اإلى بواطللن الأمور وخفاياها والتفتي�ص عللن عورات الموؤمنين 

وعثراتهللم معتبللرًة ذلللك من اأنللواع التج�شلل�ص والتدخل في 

ال�شوؤون الخا�شة وال�شخ�شية لاإن�شان التي تهدد المجتمع من 

داخله وتق�شي على لحمته وتما�شكه.

حماور املو�ضوع

النهي عن تتبع العثرات

�شلم بقلبه 
ُ
عن ر�شول اهلل P: »يا مع�شر من اأ�شلم بل�شانه ولم ي

ع عثرات الم�شلللمين 
َّ
ل تتبعوا عثرات الم�شلللمين، فاإنه من تتب
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 .
(((

 اهلل عثرته يف�شحه«
َّ
ع اهلل عثرته، ومن تتبع

َّ
تتب

وعنلله P: »اإنمللا الخوف على اأمتي مللن بعدي من ثاث 

خ�شال: اأن يتاأولوا القراآن على غير تاأويله، اأن يتبعوا زلة العاِلم، 

.
(((

اأو يظهر فيهم المال حتى يطغوا ويبطروا«

منزلة متتبع العثرات

وذّمت ال�شللريعة هللذ المر�ص الأخاقي حتللى اعتبرت اأن 

�شاحبه اأبعد ما يكون عن اهلل واأقرب ما يكون اإلى الكفر، فعن 

اأبي جعفللر Q قال: »اأقرب مللا يكون العبد اإلللى الكفر اأن 

ره 
ّ
يواخي الرجُل الرجَل على الدين فيح�شللي عليه زلته ليعي

 .
(((

بها يوماً ما«

عللن اأبللي عبد اهلل Q قللال:  »اأبعد ما يكون العبللد من اهلل اأن 

ره بها يوماً 
ّ
يكللون الرجل يواخي الرجل وهو يحفظ  عليه زلتلله ليعي

.
(((

ما«

)1)  ميزان احلكمة، الري�شهري، ج1، �ص 390.

)2)   اخل�شال، ال�شدوق، �س164.

)3)   الكايف، ج2، �ص 355.

)4)   الكايف، ج2، �ص 355.
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آثار تتبع العورات 

ه��دره لحرمات نف�س��ه: قال تعالى: {ھ ھ ے ےۓ 

.
(((

ۓ ڭ  ڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ  ۆ   ۈ ۈ}

 وقال تعالللى:{ک ک ک ک   گ گ گ گ 

 ف�شلللوك الآخريللن 
(((

ڳڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ  ں}
تجاه متتبع عثراتهم اأن ي�شقطوا حرمته وين�شغلوا بتتبع عثراتهم، 

فيك�شب من عمله ذلك اإثمين: اإثم نف�شه، واإثم من اقتدى به، 

وفي الحديث:»... ومن �شللنَّ �شنة �شلليئة كان عليه وزرها ووزر 

مللن عمل بهللا من بعده، من غير اأن ينق�للص ذلك من اأوزارهم 

.
(((

�شيئاً«

وهللذا ما حّذر منه النبي  في قوللله: »من اطلع في بيت قوم 

بغير اإذنهم فقد حلللَّ لهم اأن يفقوؤوا عينه، ففقوؤوا عينه، فا دية 

.»
(((

له، ول ق�شا�ص

الف�س��يحة في الدنيا: فعنه P: »ل تطلبوا عثرات الموؤمنين، 

)1)   ال�شورى 40.

)2)   البقرة 174.

)3)   ميزان احلكمة، ج2، �ص1371.

)4)   كنز العمال، املتقى الهندي، ج9، �ص109.
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فاإن من تتبع عثرات اأخيه تتبع اهلل عثراته، ومن تتبع اهلل عثراته 

.
(((

يف�شحه ولو في جوف بيته«

بث الأحقاد في النفو�س: وذلك لأن اأي م�شللا�ص لاإن�شان في 

دينه، ودمه، وعقله، وعر�شلله، وماله، و�شللمعته و�شلوكه وحياته 

الخا�شللة �شلليترك في النف�ص الأحقاد وال�شغائن، لأن الإن�شان 

مللن الطبيعي اأن يغ�شللب لحرماته بل من غيللر الطبيعي اأن ل 

يهتم المرء لهذه الإنتهاكات.

فق��دان الثقة: فالإن�شان المتتبع لعثرات الآخرين غير جدير 

بثقللة النا�ص ومودتهللم واإلفتهم، فالموؤمن يتو�شللم من اأخيه اأن 

يحفظلله وي�شللتر عليه ل اأن يتج�شلل�ص عليه ويح�شللي له زّلته 

واأخطاءه ، ولي�ص اأ�شعب من حياٍة يعي�شها المرء بين اأهله وهم 

ه �شورته وهو 
ّ
ل يولونه ثقًة اأو ذمة، فمثله كمن يّدمر نف�شه وي�شو

يح�شب اأنه يدمر الآخرين ويحّط من قدرهم.

مدع��اة لالإنحراف: لأن المتتبع لعورات النا�ص قد يطلع على 

ما ي�شللوء ول تحمد عقباه، فيرى في �شيئات الآخرين �شاتراً له 

)1)   الكايف، ج2، �ص 355.
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على ارتكاب المع�شللية، واأنه ل يختلف عن غيره لو اأقدم على 

اأقل ما اأقدم عليه الآخرون فيقوده ذلك اإلى مزيد من الف�شللق، 

 العزة �شبحانه 
ّ

ه اإلى هذا رب
َّ
والفجور، كالغيبة، والنميمة وقد نب

.
(((

اإذ يقول تعالى: {ڀ  ٺ.......}

حلول الغ�س��ب الإلهي: لأن في ذلك مخالفة �شللريحة لحكم 

اهلل في حرمة التج�شلل�ص، وتتبع عورات النا�ص، وهي من كبائر 

الذنوب التي ت�شتوجب الغ�شب الإلهي والخ�شران في الآخرة، 

.
(((

وقد قال تعالى: {ک ک ک ک گ گ}

)1)   احلجرات 12.

)2)   طه 81.
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حرمة
إشاعة الفاحشة

املحا�ضرة الثانية

ت�سدير المو�سوع:

تعالللى: {ۆئ ۈئ   ۈئ ېئ  قال 

ېئ ېئ ىئ ىئ  ىئ ی ی 
.

(((

ی}

)1)   النور 19.

الهدف:

التنبيه اإلى الآثار القاتلة للفرد والأمة التي يعمد اأبناءها على 

اإ�شاعة الفاح�شة بينهم.
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المقدمة

ا كان �شللدور الخطاأ والزلل من الإن�شللان اأمراً لم يع�شللم 
ّ
لم

اهلل منلله اإل الأنبيللاء والأولياء كان مللن الطبيعي اأن يكون من 

واجب الم�شلللم تجللاه اأخيه الم�شلللم اأن ي�شللتر عوراته ويعينه 

للتخل�ص منها ويمد للله يد العون كما ياأمل كٌل منا من اإخوانه 

مت ال�شللريعة اأي �شللكل 
ّ
حين �شللدور الخطاأ منه، ولذلك حر

من اأ�شكال اإ�شاعة الفاح�شة وحديث ال�شوء والطعن بالآخرين 

ء 
ّ

معتبرًة ذلك من اأ�شللنع الرذائل واأقبحها لما لها من اأثٍر �شللي

على الم�شللتوى الفردي والعام في الدنيا كما توعدت �شاحبها 

باأليم العذاب في الآخرة.

حماور املو�ضوع

التعريف بإشاعة الفاحشة

حّدث الإن�شان 
ُ
والمراد باإ�شللاعة الفاح�شة في الن�شو�ص اأن ي

عن �شلليئٍة اأو اأمٍر حرام راآه اأو �شللمعه يقيناً عن اأٍخ له في الدين 

فقد ورد عن اأبي عبد اهلل Q قال: من قال في موؤمن ما راأته 
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عيناه و�شللمعته اأذناه فهو مللن الذين قال اهلل عز وجل: {ۆئ 

.
(((

ۈئ   ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ  ىئ ی ی ی}
و�شللدد ر�شول اهلل P النهي عن ذلك معتبراً حكم المذيع 

 فقال P: »من اأذاع فاح�شة كان 
ً
كحكم مقترف ال�شيئة اإبتداء

.
(((

ر موؤمناً ب�شيٍئ لم يمت حتى يركبه«
َّ
كمبتدئها ومن عي

ما يجب فعله بدل إشاعة الفاحشة

ال�س��تر: فقد اأمرنا اهلل تعالى بال�شللتر علللى اإخواننا وحملهم 

على الأح�شن متوعداً مذيع الفاح�شة بالهتك يوم القيامة فعن 

اأبي عبد اهلل Q اأنه قال: »من �شللتر عورة موؤمن �شللتر اهلل عز 

 موؤمن هتَك اهلل �شتره 
َ
وجل عورته يوم القيامة ومن هَتَك �ِشللتر

.
(((

يوم القيامة«

ومن الوا�شللح اأن جعل ال�شتر في مقابل الهتك كا�شف عن 

اأن الواجب تجاه �شيئات الآخرين هو ال�شتر.

اً ل 
ّ
الن�س��ح: وذلللك باأن يّقدم اأحدنا الن�شلليحة لأخيه �شللر

)1)   النور 19.

)2)   الكايف، ج2، �ص 356.

)3)   م�شتدرك الو�شائل، ج10، �ص 109.
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عانيللة، وخادماً ل معلماً، وم�شللفقاً محباً ل �شللامتاً، ودون اأن 

يعلمه بما يعرفه عنه، ويمد له يد العون والم�شللاعدة ويقف اإلى 

جانبه ويمنع ذكره بال�شوء، فالكل معر�ص للخطاأ ولي�ص مّنا من 

لي�ص بحاجة اإلى من ي�شتر عليه �شيئاته واأخطاءه وزلته.

وما اأجمل حديث الح�شين بن علي Q لأ�شحاب عمر بن 

�شللعد الذين اجتمعوا على قتله: »اأيها النا�ص اإ�شمعوا قولي ول 

.
(((

تعجلوا حتى اأعظكم بما يحّق لكم علي وحتى اأعذر اإليكم«

وفي مقام اآخر يقول لهم: اإن حّقاً على الم�شلللم ن�شيحة اأخيه 

الم�شلللم، ونحن حتى الآن اأخوة وعلى ديٍن واحد وملٍة واحدة 

.
(((

ما لم يقع بيننا وبينكم ال�شيف، واأنتم للن�شيحة منا اأهل

 فالح�شللين Q يرى اأنه ما زال للن�شيحة مكانها ختى ولو 

قبل اإقدامهم على مع�شيتهم وجريمتهم بقتله بلحظاٍت قليلة.

الدع��اء ل��ه بالتوبة: فاإن من حللق اأخينا علينللا اأن نطلب له 

التوبللة والهدايللة، بل لعل دعاءنا له بظهللر الغيب اأرجى له في 

للا يقترفه من ذنوب، ففي حديللث الإمام الباقر: »يا 
ّ
اقاعه عم

)1)   الر�شاد، ال�شيخ املفيد، ج2، �ص 97.

)2)   معامل املدر�شتني، ج3، �ص98
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ابللن جندب ل تقل في المذنبيللن من اأهل دعوتكم اإل خيراً. 

وا�شللتكينوا اإلى اهلل في توفيقهم و�شلللوا التوبللة لهم. فكل من 

ق�شللدنا ووالنا ولم يللوال عدونا وقال ما يعلم و�شللكت عما ل 

يعلم اأو اأ�شكل عليه فهو في الجنة«.

اآلثار السيئة إلشاعة الفاحشة

تفكك المجتم��ع: لأن النفو�ص اإذا امتاأت بالحقد والكراهية 

وا�شللتعرت فللي القلوب نللار الحمية والبغ�شللاء وتف�شللت في 

 الف�شق والفجور، وغابت 
ّ
المجتمع القطيعة  وعدم التوا�شل عم

المحبللة والمللودة والوئام وقد اأمللر اهلل ر�شللوله P بالتبروؤ من 

هوؤلء الذين يمزقللون المجتمع اإذ قال تعالى: {ڃ چ چ 

ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍڍ  ڇ  ڇ  ڇ     ڇ  چ  چ 
.

(((

ژ ژ         ڑ}
الع��ذاب في الآخرة: ذلك اأن تفللكك المجتمع دعوة اإلى 

التفرقللة والتمزق والإبتعاد عللن روح الجماعة والإتحاد وهو 

مللن اأكبر الأخطللار التي توّعد اهلل تعالى عليهللا بالعذاب اإذ 

)1)   النعام 159.
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قال: {ہ  ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ےۓ  

.
(((

ۓ ڭ ڭ ڭ }
اإعانة الأعداء:  فاإن اإ�شللاعة الفاح�شللة بين النا�ص ل �شيما 

بين الموؤمنيللن يقّدم مادة مهمة وخطيللرة بين يدي الأعداء 

فللي التعرف على نقاط ال�شللعف فللي الم�شلللمين واإمكانية 

ت�شعير الخافات بينهم  والإيقاع بهم كما من �شاأنه اأن ي�شّهل 

عليهم ال�شلليطرة على مجتمعاتهم الممزقة التي ت�شيع وقتها 

باإ�شللاعة فواح�ص الموؤمنين بللدل التعريف بفواح�ص الأعداء 

و�شيئاتهم.

ول يخفى اأن هناك الكثير من الآثار ال�شلليئة الأخرى التي 

ل ي�شللع المقام لذكرها كت�شللويه �شللورة المجتمع الإ�شامي 

والحط من مقام الم�شلمين وبهائهم وهيبتهم في نظر ال�شعوب 

والأمللم الأخرى، بالإ�شللافة اإلللى اإفقاد اأفللراد المجتمع حالة 

الأمان الإجتماعي نتيجة �شللوء الظن التي تتركه رذيلة اإ�شللاعة 

الفاح�شللة، ناهيك عن تخفيف قوة الردع عن المع�شللية لدى 

)1)   اآل عمران 105.
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اأبناء الأمة مما ي�شللجع اأ�شحاب النفو�ص المري�شة اإلى ممار�شة 

رغباتهللم وتنفيذ �شللهواتهم بالطرق المحرمة وغيللر الأخاقية 

دونما رادٍع اأو وازع.
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ت�سدير المو�سوع:

قال تعالى: {وئ ۇئ       ۇئ ۆئ ۆئ 

ۈئ ۈئ  ېئ ېئ    ېئ        ىئ ىئ ىئ 
.

(((

ی                ی ی ی}

)1)   الحزاب 21.

أهمية القدوة
في اإلسالم

املحا�ضرة الثالثة

الهدف:

اإلفات النظر اإلى اأهمية مفهوم القدوة و�شرورة تقيد كل من 

ي�شغلون مراكز ح�شا�شة في الحياة الإ�شامية.
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المقدمة

 القدوة اأو الأ�شللوة ما يتاأ�شللى به اأي يتعزى به فيقتدي 

بلله في جميلع اأحواله ويتخذه مثللًا اأعلى ونموذجاً له في 

كافللة حركاته واأقواله ومواقفه واهلل تعالى لم يقت�شللر على 

تقديم ر�شللوله على اأنه القدوة الح�شللنة فح�شب بل جعل 

اهلل تعالى منهجاً بين النا�ص و�شللّنة لهللم، واإنما حكى اهلل 

تعالى ع�شرات الق�ش�ص القراآنية والأخبار التاريخية لمزيد 

القدوة والعتبار. قال تعالى: {ائ ەئ       ەئ وئ وئ 

. وقال تعالى: {ائ ائ             ەئ  ەئ وئ 
(((

ۇئ ۇئ}
. ول تقت�شللر القدوة على خ�شللو�ص الأنبياء 

(((

وئ ۇئ}

والأولياء والأو�شياء بل تتعداها اإلى الأتباع والأن�شار كما 

.
(((

قال تعالى:{ەئ ەئ وئ وئۇئ ۇئ ۆئۆئ}

حماور املو�ضوع

)1)   يو�شف 111.

)2)   الحقاف 35.

)3)   النعام 90.
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أهمية القدوة  

وتكمللن اأهميللة القدوة فللي العملية التربوية فللي الجوانب 

التالية: 

اإن القدوة الح�شللنة ومن خال مللا تثيره في النفو�ص من - )

اإعجللاٍب وانبهار فاإنهللا تخلق في نفو�للص الآخرين دوافع 

التقليد والت�شبه بال�شخ�ص القدوة وبلوغ المقام الأ�شمى 

في الحياة.

اإن القدوة الح�شنة ت�شكل حافزاً عند الآخرين وقناعة باأن - )

 ممكٌن، فهي تربية �شامتة لها اآثار 
ٌ
بلوغ هذه الف�شللائل اأمر

تفوق الكام، ولعل منه ما ورد في الحديث ال�شريف اأن 

الموؤمن مراآة الموؤمن اإذ ال�شللر الأبرز في المراآة لي�ص بيان 

العيب فح�شب بل بيانه ب�شمت مطبق. 

اإن القللدوة الح�شللنة ل تخاطللب عقللول الآخرين حتى - )

يتفللاوت الفهم والتف�شللير والتاأويل بل تخاطللب اأعينهم 

بمثللال حللي ونموذج متحللرك ل يقت�شللر علللى الفكرة 

المجردة التي تبقى في ذهن ال�شللامع محل اإ�شللكال في 

اإمكانية تطبيقها اأو عدمه.

اإن القللدوة الح�شللنة محللل تتبللع دقيللق عنللد الأتبللاع - )
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والمريدين، فرب عملل يقوم به ل يلقي له باًل يكون في 

ح�شللابهم من الكبائر، وربما يدفعهللم اإلى التحلي بمنقبة 

مهمة وهو يمار�شها على �شجيته.

شروط القدوة 
الإيم��ان بالفكرة: ل تتكون القدوة في نف�ص الداعية حتى - )

يكللون هو اأول من يوؤمن بمللا يقول، ثم ينقل هذا الإيمان 

اإلى عمل. 

تعلم العلم: ف�شللرط العلم اأ�شللا�ص في الدعللوة، ومن دونه - )

لن يتاأكد القدوة من �شحة خطواته، ف�شًا عن ت�شحيحه 

لخطوات الآخرين. 

ح�س��ن الخلق: هناك اأخاق بارزة يحتاجها الداعية القدوة - )

دائماً، وبغيرها ي�شبلح من المتعذر عليه النجاح في دعوة 

النا�للص، ومن اأهمها ال�شللبر والرحمة والرفق والتوا�شللع 

والمخالطة. 

موافق��ة العم��ل الق��ول: مللن �شللدق الحديللث والوفللاء - )

بالوعللود والإلتللزام بم�شللداقية عاليللة فللي اأقواللله بللل 

ل يمنللع اأن يو�شللح بعل�للص الت�شللرفات التي يقللوم بها 
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لاأتبللاع خا�شللة تلك التللي تحتمللل التاأويل ال�شلليء. 

ع��دم النقطاع عن الأعم��ال: لأن النقطاع عن اأي عملل - )

راجللح دون اأي مبرر �شللرعلي اأو ن�شلليان، تكمن خطورته 

فللي اأحد اأمريللن اإما اأنه دخل في دائللرة الذين يقولون ما 

ل يفعلللون، اأو اإح�شللا�ص القدوة بعللدم جدية ذلك الأمر 

واأهميته. 

التثبت من �س��حة النقول: فا يوؤخذ بال�شائعات ول يت�شرع - )

في الأحكام ويدقق فيما �شمع بل يدقق فيما يرى وياأخذ 

الم�شائل من كافة اأبعادها.

البتع��اد ع��ن المباح��ات: بل كل مللا هو مورد اإ�شللكال اأو - 7

ا�شتنكار وا�شتغراب لدى الناظر وذلك اإبقاء على �شيانته، 

كبع�ص اأمور اللعب والت�شلللية وما يتلهى به اأو ال�شللهرات 

العبثية والجل�شات التي ل جدوى فيها وما �شاكل. 

المحا�سبة الدائمة: فعلى الداعية القدوة اأن يعي اأنه تحت - 8

رقابللة دقيقة ممن يتخذونه قلدوة لهم فيحا�شللب نف�شلله 

على كل كلمة اأو ت�شللرف �شغر اأم كبر حتى يتجّنبه في 

مرات اأخرى.
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مبطالت القدوة 

مخالفة العم��ل للقول: قال تعالللى: {ڱ ڱ ڱ ں    - )

ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ   ۀ  ڻ   ڻ ڻ ڻ  ں 
، واإنما يكبر غ�شب اهلل لأن مخالفة القول 

(((

ھ ھ}
للعمل �شللتترك تاأثيرات �شلللبية على عمللوم النا�ص، كاأن 

ياأمر النا�ص بالإنفاق ويقب�ص يده اأو ياأمرهم بالم�شللتحبات 

ول يوؤديها ويحثهم على الجهاد ويناأى بنف�شلله وهكذا مما 

يطول بيانه.

ع��دم اللتزام بالق��ول: ونعني اأن يعطللي المرء موعداً - )

فللا يلتزم به، اأو يعد بخدمٍة فا يقللدر عليها، اأو يلتزم 

يقوٍل فيخالفه اأو يتهرب منه وهكذا، وقد يكون لذلك 

اأ�شباب ترتبط ب�شوء التقدير اأو الإندفاع غير المح�شوب 

اأو عدم معرفته بطبيعللة الإلتزام والآثار المترتبة عليه، 

وكّل ذلك له نتائجه الم�شلليئة على القدوة ومن بعده 

الأتباع.

ال�س��لوك ال�س��يء ق��وًل وفع��اًل: كاأن يكللون القللدوة كثير - )

المزاح �شلليء الطباع ي�شللتخدم بع�ص الألفاظ النابية اأو 

)1)   ال�شف 3.
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العبارات الم�شلليئة ممللا يفقده احترامه وي�شلللبه موقعه.

النت�س��ار للنف�س: وهو اأعدى اأعداء القدوة، وذلك حينما - )

يتحول المو�شللوع عند القدوة اإلى �شاأن �شخ�شي وانتقام 

للذات متنا�شياً اأولوية الر�شالة وقدا�شة الق�شية.

واأخيراأ من المنا�شب اأن ن�شير اإلى اأن تاريخنا الإ�شامي �شواء 

الما�شي منه اأو الحا�شر مليء بالقدوات والنماذج الفريدة من 

المجاهدين وال�شهداء وال�شديقين ف�شًا عن الأنبياء والأولياء 

مما يفر�ص علينا لزاماً تعميم هذه النماذج وبيان ف�شائلها ون�شر 

مكارمها حتى يت�شللنى لل�شللالكين التم�شك بقيمهم ومبادئهم 

ووحي اهلل الذي جرى على جوارحهم.
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ت�سدير المو�سوع:

حب  جب  {يئ  تعالللى:  قللال 

حت  جت  يب  ىب  مب  خب  

.
(((

يت} ىت  مت   خت 

)1)  الأحقاف: 13

 أسباب إنحراف
القدوات

املحا�ضرة الربعة

الهدف:

التنبيه اإلى اأهم الأ�شللباب التي ت�شلليب اأبرز ال�شخ�شلليات 

وتحرفهم عن مواقعهم القيادية في قلوب النا�ص.
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المقدمة

كثيراً ما نقراأ في تاريخنا وحا�شللرنا الإ�شامي عن اأ�شخا�ٍص 

بلغللوا مراتللب عالية مللن العلم والعمللل والجهاد والت�شللحية 

وكانوا قدوًة واأ�شللوًة لغيرهم من العباد الذين يتاأ�شون باأعمالهم 

وي�شت�شللهدون باأقوالهللم ويتبعون �شلليرتهم كبع�للص الموؤمنين 

والآبللاء والأمهات والمعلمين والموؤلفين، ومنهم من ات�شللعت 

رقعللة محبيه وذاع �شلليته في اأرجللاء المعمورة وكثللر مريدوه 

واأتباعه، وفي نف�ص الوقت نجد اأن بع�ص هوؤلء قد اأ�شيب ب�شوء 

العاقبة فترّدى عن عليائه و�شللاءت �شيرته واأخاقه واأ�شبح من 

اأتبللاع الدنيا وطالبيها بعد اأن كان قدوًة لأتباع الآخرة ومريديها 

مما انعك�ص �شلباً لي�ص على �شخ�شه فح�شب بل على الكثيرين 

ممللن منحوه ثقتهم واأوقاتهم وتتلمللذوا على يديه، لذلك كان 

من ال�شللروري التنبيه على هذه الم�شللكلة والإ�شاءة على اأهم 

الأ�شباب التي توؤدي اإلى اإنحراف القدوات عن م�شارهم.

حماور املو�ضوع
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أسباب انحراف القدوات

الإت��كال على ال�س��هرة: قللال تعالللى:{ڇ ڇ ڍ ڍ - )

. فقد ي�شللل الإن�شان 
(((

ڌ ڌ ڎ  ڎ ڈ ڈ}
اإلللى مقام رفيع يح�شللده عليه القا�شللي والداني، بل وقد 

ي�شللل اإلى هذا المقام بعد م�شلليرٍة جهادية طويلة فيركن 

اإلى هذا المقام وي�شتاأن�ص به اإل اأنه يغفل في الوقت نف�شه 

اأن الإن�شللان كلما اأرتقى مقاملله كلما وجب عليه مجاهدة 

نف�شلله اأكثر ، وان المنا�شللب العليا تحتللاج اإلى مجاهدة 

اأكبر ، واأن الإيمان يحتاج اإلى تجديٍد م�شتمر وتنقيته من 

�شوائب ما قد يعلق به ب�شورٍة دائمة، واأن ترك النف�ص على 

هواها وعدم الت�شدد في مراقبتها يوقع الإن�شان من عليائه 

مهما عا �شللاأنه وذاع �شيته، واأن �شلليرة الأنبياء والأولياء 

اأكبر �شاهٍد على ذلك.

الخلود للراحة والإغترار بالما�سي: قال تعالى: {ڄ - )

ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  
ڇ  ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ  

)1)  الزمر: 3-2
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.
(((

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک}
فهذا ال�شعور بالتثاقل يت�شلل اإلى قلب الإن�شان عندما ُي�شعر 

نف�شلله بحاجته للراحة واأنه قد اأّدى ق�شللطه من العمل والجهاد 

واأنجز ما اأنجز من الأمور التي يجعلها ن�شب عينيه ويعكف على 

الحديث عنها وهو يريد اأن يبرز ف�شللائله من خالها ويغفل اأن 

م�شيرة الجهاد م�شلليرة ل تتوقف، ول حّد لعطاء الإن�شان فيها، 

بللل وعليه دائماً اأن ينظر اإلى الم�شللاحة التللي ما زالت بحاجة 

للجد والعمل وير�شم لها اأهدافاً كبيرة وي�شعى جاهداً لتحقيقها 

دون كلٍل اأو تثاقل.

ٻ - ) ٻ  ٻ  ٱ  تعالللى:{  قللال  الدني��ا:  اإل��ى  الرك��ون 

ٺ      ٺ   ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  پ  پ  پ     پ  ٻ 
. فا مقارنة بين عطاء اهلل وثوابه وما اأعّده لعباده 

(((

ٺ}
وبين حطام دنيا زائفة زائلة، ولذلك اأ�شار ر�شول اهلل P اإلى 

خوفه من افتتللان النا�ص بمفاتن الدنيا بعد ظهور الإ�شللام 

ومللا قد يفتح للنا�ص من األوان المال والمن�شللب وال�شللهرة 

)1)   التوبة  38

)2)   النحل: 36
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وال�شللمعة بقوله: اإن مما اأخاف عليكم مللن بعدي ما ُيفتح 

 .
(((

عليكم من زهرة الدنيا وزينتها

ومللن اأ�شللواأ ما قد ي�شلليب المللرء اإعجابه بحيللاة الظالمين 

وجمال �شلللطانهم في�شللعى للت�شللبه بهم والتحلل مللن اأتباعه 

واأعوانه وطريقة حياتهم، فيكون ظالماً لنف�شلله ومف�شداً لآخرته. 

.
(((

قال تعالى: {ڳ ڳ ڳ      ڱ ڱ   ڱ ڱ}

{ڻ    ۀ ۀ ہ - ) تعالللى:  قللال  ال�س��بهات:  ول��وج 

.
(((

ہہ}
فالذي يكون في مواقع ال�شلللطة والقدوة تفتح له العديد من 

الأبواب على خيرها و�شللرها و�شللبهاتها، ول القللدوة األ يتهور 

بولوج ال�شللبهات واإقحام نف�شلله فيما ل ياأمن منه على �شللامة 

دينلله من الأمور التي قد تقوده �شلليئاً ف�شلليئاً اإلى الحرام معّزياً 

نف�شه باأنه ممن ل ي�شقط في ال�شبهات واأنه فوقها بكثير فيرتمي 

في اأح�شللانها وياأن�ص بلذائذها الزائفة وتكون �شبيله �شيئاً ف�شيئاً 

اإلى الحرام.

)1)   �شحيح ابن حيان، ج8، �ص 22.

)2)   هود:113

)3)   املوؤمنون: 51
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الخ��وف م��ن الإ�س��تهداف: فالأعللداء يترب�شللون المكائللد - )

وي�شللعون جاهدين لاإيقاع باأي �شخ�شلليٍة ر�شالية قيادية، 

والتاريخ الما�شي والحا�شر اأدّل دليل على ذلك، والقدوة 

ينبغي اأن يكون على ا�شللتعداد تام لنيل كرامة ال�شللهادة 

ولقاء اهلل، واأن الخوف اأو الجبن من �شاأنه اأن يوقع �شاحبه 

في التراخللي واإظهار المرونة لاأعداء، بللل قد يوقعه في 

�شباكهم فيخ�شر دنياه واآخرته.

اإغ��راءات الأعداء: قللال تعالى: {ۋ ۅ  ۅ - )

ائ  ائ  ىى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ 
. وفي �شيرة ر�شللول اهلل P اأكبر �شاهد على 

(((

ەئ}
مكللر قري�للص ومحاولتها اإحتللواء النبللي P ودعوته من 

خال ما عر�شوه عليه من األوان الملك وال�شرف والمال 

وال�شلليادة، والن�شللاء و�شللوى ذلك، وكّل ذلك لإ�شقاط 

اأهدافه وحرفه عن م�شاره الرباني.

هذه اأبرز ما ي�شللبب اإنحراف بع�ص القللدوات عن مواقعهم 

بالإ�شللافة اإلى اأمور كثيرة اأخرى ل ي�شللع المقام لذكرها كقلة 

)1)   ال�شراء: 73- 74
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الن�شيحة له وعدم التوا�شللي بالحق وال�شبر وا�شتهانته ببع�ص 

المنكللرات او انحراف بع�ص الأتباع والأن�شللار ممن هم حوله 

وان�شللغالهم بالدنيا واإعجابه بنف�شلله وفقدان الروحية الر�شللالية 

وابتللاءه برذائل الأخاق وحب الظهللور حتى ولو من خال 

المخالفللة والمعانللدة على الخطاأ، وغير ذلللك من الأمور التي 

ينبغي اأن ُيبقيها القدوة ن�شب عينيه حتى ل ينحرف عن جادة 

الهدى فيت�شبب ب�شياعه و�شياع الكثيرين معه.
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الفساد:
أسبابه وآثاره

املحا�ضرة اخلام�ضة

ت�سدير المو�سوع:

قللال تعالللى: {ی ی جئ حئ 

خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ 
.

(((

مب ىب يب جت حت}

)1)   الروم 41

الهدف:

بيان وجهة النظر القراآنية في مو�شللوع ظهور الف�شاد واأ�شبابه 

واأ�شكاله والتحذير من عواقبه.
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المقدمة

من الوا�شللح اأن اهلل تعالى يعتبر اأن ظهور الف�شاد في الأر�ص 

وتف�شيه في كافة جوانب الحياة الع�شرية، ال�شيا�شية والجتماعية 

والقت�شادية والتربوية والثقافية والإدارية ليطغى على كل �شيء 

للر اهلل )في البر والبحر) اإنما هو بفعل الإن�شللان وطغيانه 
ّ
كما عب

وابتعاده عن �شبيل الهدى وظلمه لنف�شه ولاآخرين، كما اأنَّ اهلل 

اأو�شللح تماماً اأن الإن�شان �شيعاني من ظهور هذا الف�شاد ويّحول 

حياته اإلى جحيٍم وعذاب �شللديدين لعل ذلك يجعل الإن�شان 

يللدرك تماماً اأن ل �شللبيل اإلى الحياة الكريمللة والهانئة اإل في 

ه وف�شاده.
ّ
ربوع الإيمان وطاعة اهلل فيرجع عن غي

حماور املو�ضوع

أسباب ظهور الفساد

ع��دم التكافل الإجتماعي: قللال تعالى: {ۓ ۓ ڭ ڭ 

، فالف�شللاد يع�شللع�ص في 
(((

ڭ  ڭ ۇ ۇ}

)1)   البقرة 251
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المجتمعات التي ل تولي ال�شاأن العام اأي اأهمية وتعتني بكل 

ما هو فردي وخا�ص مما ُيفقد المجتمع اأي �شللكل من اأ�شكال 

الترابط والتاحم في�شهل الت�شلل اإلى عمقه والق�شاء عليه.

اإتب��اع الهوى: قال تعالللى: {ۉ ې ې ې ې 

 .
(((

ى  ى}
اأي اأن الإن�شللان مللا لم يكبللح جماح �شللهواته وغرائزه 

كالأنانية والج�شللع والطمع وحب الت�شلللط وغيرها، وي�شع 

حّداً لنزواته وميوله النف�شللية الطائ�شللة فاإن النف�ص تجمح 

بالإن�شان وتقوده لى الف�شاد الذي قد يطغى على ال�شموات 

والأر�ص.

�سيا�س��ية الظالمين: قال تعالللى: {ۇئ    ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ   

ف�شيا�شللة   ،
(((

ی} ی  ىئىئ  ىئ   ېئ  ېئ  ېئ 
الظالميللن قائمللة علللى تبديللل المعايير فللي الحيللاة فالعزيز 

عندهم هم المقربون اإليهم وحا�شلليتهم والحامون ل�شللالتهم 

ونحرافاتهم حتى واإن كانوا اأذلللة، واأعزة النا�ص الذين هم اأهل 

)1)   املوؤمنون 71

)2)   النمل 34
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ال�شللاح والكلمللة الجريئة والللراأي الحر يعتر�شللون طريقهم 

ويجعلونهم اأذلة.

الإبتعاد عن ال�س��ريعة: قال تعالى: {ۓ  ڭ ڭ ڭ 

 .
(((

ڭ  ۇ ۇ ۆ}
اإن    اأي 

(((

قللال تعالللى: {ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ}

اأعر�شللوا عن دين اهلل واأحكامه فا يتوهمّن اأن اهلل غافٌل عنهم 

بل اإن اهلل عليم بف�شاد المف�شدين الذين يعدلون عن الحق اإلى 

الباطل اأي الذين يبتعدون عن الحق ويلجاأون اإلى الباطل. 

ع��دم الإيمان: قال تعالللى: {ی ی جئ حئ مئىئ يئ 

 .
(((

جب   حب}

فاإن عدم الدين الحنيف والت�شللكيك فيلله يعتبر مظهراً من 

مظاهر الف�شللاد الدينللي الذي واجهته الأمة فللي مطلع الدعوة 

الإ�شامية، وهي تواجهه اليوم بل لقد تعددت اأ�شكال الف�شاد 

وات�شع مداها واأ�شللبحت ت�شمل كل جوانب الحياة الأخاقية 

)1)   الأنفال 73

)2)   اآل عمران:63.

)3)   يون�س 40
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وال�شيا�شية والقت�شادية والجتماعية والأ�شرية والدولية.

ظلم النا�س حقوقهم: قال تعالى: {ىت يت جث مث 

. وهو من اأ�شواأ اأ�شكال ف�شاد النف�ص 
(((

ىث   يث حج مج     جح}
التللي يقدم �شللاحبها على التجللروؤ على اهلل ور�شللالته وعباده 

فيظلمهم فيما يملكون، هذا النوع من الف�شللاد الذي كان علي 

Q يقول فيه اأني لو اأعطيت الأقاليم ال�شللبع على اأن اع�شي 

.
(((

اهلل في نملٍة اأ�شلبها جلب �شعيرة ما فعلت

عاقبة الفساد في الدنيا واآلخرة

بغ�س اهلل للف�ساد: قال تعالى {يت جث مث ىثيث حج 

، وعدم حبه للف�شاد ي�شتلزم بطبيعة الحال 
(((

مج جح مح}

عقابه عليه.

اإبطال مفاعيل الف�س��اد: قللال تعالى: {ڤ ڤ ڦڦ ڦ ڦ 

. لأن الف�شللاد م�شلليره اأن تنك�شف 
(((

ڄ   ڄ     ڄ ڄ}

)1)   ال�شعراء 83

)2)   اعيان ال�شيعة، ال�شيد حم�شن املني، ج1، �ص 393.

)3)   املائدة 64

)4)   يون�س 81
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حقيقة الفا�شللد اأمللام النا�ص وعللدم �شللاحيته واأهليته لحياة 

النا�ص مما ي�شهم في ابتعاد النا�ص عنه.

عاقبة ال�س��وء في الدني��ا: قال تعالللى: {ائ  ەئ     ەئ              

.  والتاريللخ القديللم والحديللث يزخللر 
(((

وئ وئ}
بق�شلل�ص الطواغيت والحللكام الظالمين واأئمللة الجور وكيف 

كانت عاقبتهم فللي الدنيا، وكيف لفظتهللم النا�ص واألقت بهم 

على مزابل التاريخ.

وقد حّدثنا القراآن الكريم عللن اأمم واأقوام ُكُثر كفرت باأنعم 

اهلل فاأذاقها اهلل �شنوف العذاب، واليوم نرى باأم العين اأي نهاية 

�شلليئة و�شل اإليها حكام الف�شاد والجور �شواء من اأمة الإ�شام 

اأم غيرها.

عاقب��ة ال�س��وء في الآخ��رة: قال تعالللى: {ې ى     ى  

 .
(((

ائ  ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ  ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئ  }
وهللذه الآيللة اإذ توؤكللد علللى اأن الفوز بالآخللرة يتازم 

مللع عدم اإرادة العلو الذي ي�شللتتبع الف�شللاد، فاإنها بطبيعة 

)1)   الأعراف 103

)2)   الق�ش�س 83
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الحال توؤكد بال�شللرورة اأن الذين يتو�شلون العلو وال�شلطة 

والمنا�شللب والمقامللات العالية في الدنيا ولو بالو�شللائل 

الفا�شللدة ويعملون بالف�شللاد من خال مواقعهم ال�شلطوية 

�شوف لن تكتب لهم النجاة في الآخرة.
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ت�سدير المو�سوع:

ى   ى      {ې  تعالللى:  قللال 

ۇئ  ۇئ   وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  
 .

(((

ۆئۆئ ۈئ ۈئ}

)1)   الق�ش�س 83

من مظاهر 
وأشكال الفساد

املحا�ضرة ال�ضاد�ضة

الهدف:

التنبيه اإلى الأ�شكال المختلفة التي يت�شكل بها الف�شاد في 

مجتمعاتنا والإ�شارة اإلى �شرورة مواجهته بكافة الو�شائل.
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المقدمة

اإن الت�شدي للف�شاد �شواء كان حالت فردية اأو ظاهرة اجتماعية 

يعتبللر حاجة دينية واأخاقية واإن�شللانية بل �شللرورة من �شللروريات 

الحياة التي ل يمكن اأن ت�شتقيم دونها، وهذا الأمر له و�شائله العلمية 

التي تحتاج اإلى درا�شللة اأي ظاهللرة وطبيتعها واأ�شللبابها اأو دوافعها 

ونوعها ومحركاتها واإظهار اآثارها ال�شلللبية والمدمرة للمجتمع اأفراداً 

وجماعات، وخطرها على انهيار القيم والمثل والمعايير، والتم�شك 

بمبللادىء الإ�شللام بقيمه ومثللله ومعاييللره واأخاقياتلله وقواعده 

وف�شائله خياراً وحيداً في بناء المجتمع ال�شالح والموؤمن، فالإ�شام 

مدر�شللة جامعة في الطهر والطهارة والعفة وال�شدق والأمانة، ودعوة 

لاإ�شللاح والبناء وال�شلللوك القويم والبعد عن كل مظاهر الف�شللاد 

الذي بات وباًء �شديد الوطاأة و�شريع النت�شار في الوقت الراهن.

حماور املو�ضوع

من مظاهر وأشكال الفساد

الف�س��اد الفك��ري: اأي عللدم الإيمان باهلل، قللال اهلل عز وجل 
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قللال    
(((

حب} جب    يئ  مئىئ  حئ  جئ  ی  {ی 

ڤ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ٿ  {ٿ  تعالللى: 

 .
(((

ڤ ڤ}
فالف�شللاد نتيجللة طبيعيللة لاإبتعاد عن اهلل لأنلله على طرف 

النقي�للص مع الإيمللان، ول ينبغي اأن نتاأمل الإ�شللاح من غير 

اأهل ال�شللاح، قال تعالى: {ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ  

 .
(((

ڌ ڌ}
ک  ک  ک  ک   {ڑ  الإقت�س��ادي:  الف�س��اد 

فللي  اأو  الكيللل  فللي  فالغ�للص   ،
(((

گ گ گ گ}
الميللزان وفي �شللائر المعامات الإقت�شللادية والماليللة وما له 

عاقللة بالأجور وال�شللمانات والتقديمات، ومعايير الم�شللاواة 

والعدالة في التوزيع، واأخذ الر�شللاوى وا�شللتغال المنا�شللب 

والتعللدي على المال العللام وغير ذلك من ال�شلللكيات التي 

نهللى عنها الإ�شللام فللي الحقل التجللاري وفي �شللائر حقول 

)1)   يون�س:40

)2)   �ص 28

)3)   حممد: 22.

)4)   هود: 58
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الحيللاة، وكم نحللن اليوم باأم�للص الحاجة في هللذه الأيام اإلى 

 التم�شك باأخاقيات الإ�شام وقيمه في تعاماتنا القت�شادية.

وهذا النوع من الف�شللاد ي�شت�شللري اليوم في كافة المجتمعات 

وهناك من ي�شّجع عليه، بل ويجد فيه لذة ومتعة ومنفعة واإ�شباعاً 

لأطماعه وحاجاته وغرائزه و�شهواته وعلله المر�شية.

الف�س��اد ال�سيا�س��ي: قللال تعالللى: {ۆ ۈ ۈ 

.
(((

ٴۇۋ ۋ ۅ           ۅ ۉ}
يحذر الدين الإ�شللامي من ممار�شللة الف�شللاد على يد من 

يتولللون الحكم اأو الإدارة اأو ال�شلليطرة على المجتمع، ويعطي 

النموذج الفرعوني �شللاهداً على ذلللك، وكما ناحظ اليوم اأن 

بع�ص الأ�شللخا�ص قد يظلون على قيم حتى اإذا ما تولوا ال�شلطة 

تحولوا اإلى ظلمللة وطغاة وجبابرة وعدوانيين و�شللادهم الطمع 

والج�شللع والغرور والتعالي حتى مع الذين �شاعدوهم في تولي 

ال�شلطة.

 ومن اأب�شع مظاهر الف�شاد ال�شيا�شي مواجهة الدعوة الإلهية 

)1)   الق�ش�س: 4
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باعتبارها ف�شللاداً في الأر�ص، قال تعالى حكايًة عن اأ�شللحاب 

وكمللا   ،
(((

ڱ} ڱ  ڳ   ڳ      ڳ  {ڳ   فرعللون: 

روهم كخارجين 
ّ
حدث مع الح�شين Q واأ�شحابه عندما �شو

عن الإ�شللام وقالللوا تلك المقالللة الزائفة باأن الح�شللين ُقتل 

ب�شيف جّده.

الف�س��اد الإجتماع��ي: قال تعالى {ڭ ڭ ڭ  ڭ 

 وذلك اإ�شارة اإلى اأن 
(((

ۇ ۇ   ۆ ۆ ۈۈ}
الأر�ص مخلوقة بنظام تام، يكفل لها �شاحها، والإن�شان هو 

الذي يف�شللدها، كما ياحظ اليوم في م�شكلة تلويث البيئة 

الطبيعية، اإنما يحدث التلوث المائي اأو الهوائي اأو الأر�شي 

على يد الإن�شان المعا�شر بما يطلقه فيها من �شموم واأبخرة 

واأتربة وغبار ودخان وغازات �شللامة وجراثيم وما يقوم به من 

اعتداءات على البيئة في�شلليبها بالت�شحر والجفاف، ويقوم 

بتجريللف الأر�ص الزراعيللة، ويلقي بمخلفاتلله في مجاري 

المياه العذبة.

)1)   الأعراف:27

)2)   الأعراف: 56
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ولعل من اأبرز اأ�شللكال الف�شللاد الإجتماعي الق�شللاء على 

روحية الإن�شللان وقيمه وتدمير الللروح الإنتاجية والمعطاءة في 

ر اهلل تعالى بقوله: {ڎ ڎ ڈ ڈ 
ّ
نف�شلله كما عب

.
(((

ژژ ڑ  ڑ ک ک}
گ  گ  گ   گ  {ک  تعالللى  قللال  الأخالق��ي:  الف�س��اد 

اأن  �شللك  ول   ،
(((

ڱ} ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ 
هللذا النللوع مللن الف�شللاد ياأبللى مرتكبللوه الإعتراف بلله، بل 

رونه علللى اأنه اإ�شللاح وهدى مللن باب الت�شللليل وقد 
ّ
ي�شللو

 يتوهللم ذلك فعللًا من جراء ق�شللر ب�شلليرته ووعيلله واإدراكه.

كما اأن الف�شاد الأخاقي قد ل يقت�شر على المعا�شي كال�شرقة 

والزنللا وتف�شللي الرذيلة والفح�شللاء في المجتمع بللل قد يقود 

اإلى حدوث الفتن وال�شللراعات والنزاعللات العرقية والطائفية 

والمذهبية فيعكر �شللفاء الحياة وي�شللبح نوعاً من اأنواع الف�شاد 

ال�شيا�شي.

)1)   البقرة: 205

)2)   البقرة: 11
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أسس عالج الفساد

التذكير بالآخرة: قال تعالى {ھ ھ ھ  ے ے 

 فتربية الإن�شللان على الإيمان باهلل وحده 
(((

ۓ ۓ ڭ}
وعلى رجاء الفوز باليوم الآخر ومخافته وخ�شللية ح�شللاب اهلل 

فيلله وعقابه العا�شللين، واعتبللار اأنَّ الفوز والخ�شللران مرتبطان 

بح�شللنات الإن�شللان و�شلليئاته، وتعزيز هذه الثقافللة يجعل من 

المجتمع مجتمعاً م�شللاناً من اأي تلللوث اأخاقي اأو تردي اإلى 

الف�شاد والإنحطاط.

اإيقاظ ال�سمير الأخالقي: فال�شمير الأخاقي من اأهم عنا�شر 

بناء ال�شخ�شللية في الإ�شللام، فهللو عبارة عن القللوة الرادعة 

داخل الإن�شان، وهو م�شتودع القيم والمثل والمعايير والمبادئ 

الأخاقية والمثالية والف�شللائل وال�شللمات الحميدة، واأف�شل 

ما يتكللون عن طريق التربية الإ�شللامية  على حب قيم الحق 

والخير والجمال والعفة والف�شلليلة والتقوى والأمانة وال�شدق 

والللولء والكرم والجود، وعن طريق ال�شللمير الحي ي�شللتطيع 

)1)   العنكبوت: 36
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الإن�شللان اأن يميز بين ال�شللواب والخطاأ بالن�شللبة ل�شلوكه كما 

ي�شللتطيع اأن يميز الف�شللاد واأهله من ال�شللاح واأهله في الحياة 

ببركة نعمة ال�شمير الإلهية.

تصدي المجتمع

وهذا يتطلب �شلللوكين من العمللل اأحدهما اإيجابي والآخر 

�شلبي: 

اأما ال�شلللوك الإيجابي فيتمثل بالتوعية على مواجهة الف�شاد 

منذ ال�شللغر، والتن�شللئة الإ�شللامية تتعهد الطفللل منذ نعومة 

اأظافللره وتغر�ص فيه قيم الحللق والعدل والم�شللاواة والواجب 

وتحمللل الم�شللوؤولية والإيمان بللاهلل العظيم ور�شللوله الكريم 

وبالآخللرة، وال�شللدق والأمانللة والعفة والتم�شللك بال�شللرف 

وال�شجاعة والرجولة والكرم والجود والكفاح والن�شال والجهاد 

في �شللبيل اإعاء كلمة الحق، والدفاع عن الأمة الإ�شللامية، 

 وحب الإ�شللام والتم�شللك به قوًل وفعًا اأو عقيدة و�شلللوكاً.

واأما ال�شلللوك ال�شلللبي فيعني معاقبة كل ما من �شاأنه الإ�شرار 

بالمجتمللع الذي له حق الحيللاة الكريمة وقمع كافة اأ�شللكال 
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الف�شاد �شيما بعد ف�شل ال�شلوك الإيجابي، ومن هنا كان ت�شريع 

الحدود والديات والكفارات وال�شللجون و�شواها من العقوبات 

التي تن�شللر الحياة بين النا�ص، قال تعالى: {ڭ ڭ ڭ 

.
(((

ۇ  ۇ ۆ}

)1)   البقرة 183.
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ت�سدير المو�سوع:

عللن الإمللام علي Q فللي كتابه 

لمحمد بن اأبي بكر حين وّله م�شللر: 

»ول ُت�شللخط اهلل بر�شللى اأحللٍد مللن 

.
(((

َخلقه«

)1)   و�شائل ال�شيعة، ج 16، �ص 154.

بين رضا اهلل
ورضا الناس

املحا�ضرة ال�ضابعة

الهدف:

التنبيلله اإلى اأن النا�ص قللد يحاولون الإيقللاع باأهل الإيمان 

هللم اإلى دائرة م�شللالحهم وت�شللخير الدين وفللق اأهوائهم 
ّ
وجر

وم�شتهياتهم.
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المقدمة

اعلم اأن البعثة بالنبوة اإنما بنيت على اأ�شا�ص الهداية اإلى الحق 

وبيانه والنت�شللار للله، فعليهم - اأي الأنبيللاء - اأن يتجهزوا بالحق 

في دعوتهم، وينخلعوا عن الباطل ويتقوا �شللبكات ال�شال اأّياً ما 

كانت، �شواء وافق ذلك ر�شا النا�ص اأو �شخطهم، وا�شتعقب طوعهم 

اأو كرههم، ولقد ورد منه تعالى اأ�شللد النهي في ذلك لأنبيائه واأبلغ 

التحذير حتى عن اإتباع الباطل قوًل وفعًا بغر�ص ن�شرة الحق، فاإّن 

الباطل باطل �شللواء وقع في طريق الحق اأو لللم يقع، والدعوة اإلى 

الحق ل تجامع تجويز الباطللل ولو في طريق الحق، والحق الذي 

يهدي اإليه الباطل وينتجه لي�ص بحق من جميع جهاته. ولذلك قال 

، وقال تعالى: {وئ 
(((

تعالى: {ۉ ې         ې ې ې}

وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ 
 فا 

(((

ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ}
 .

(((

م�شللاهلة ول ماب�شللة ول مداهنللة في حق، ول حرمللة لباطل

حماور املو�ضوع

الكهف 51   (1(

الإ�شراء 75 -76.  (2(

)3)  �شنن النبي P - ال�شيد الطباطبائي - �س 84 - 85
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بركات تقديم رضا اهلل

�سلوك الأنبياء: قال تعالى:{ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ 

(((

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ}.
وقللال تعالى عن ل�شللان نوح عندما عر�ص عليلله اأهل الدنيا 

(((

ا�شتبدال اأ�شحابه بهم {ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ}.

 :Q خير الدنيا والآخرة: كتب رجل اإلى الح�شين بن علي

يا �شلليدي، اأخبرني بخير الدنيا والآخرة. فكتب اإليه: ب�شم اهلل 

الرحمن الرحيم، اأما بعد فاإنه من طلب ر�شا اهلل ب�شخط النا�ص 

كفاه اهلل اأمور النا�ص، ومن طلب ر�شللا النا�ص ب�شللخط اهلل وَكَله 

.
(((

اهلل اإلى النا�ص، وال�شام

الرحمة الإلهي��ة: وقد وعد بها القراآن الكريم من يعر�ص عن 

النا�ص في �شللبيل اهلل، قال تعالى: {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 

 .
(((

پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ}

)1)   الحزاب 38.

)2)   هود 29.

)3)   المايل، ال�شدوق، �س 268.

)4)   ال�شراء 28.
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صعوبة رضا الناس

فر�شللا النا�ص غاية ل تدرك و�شبيل ل ُينجي بل اأّكد القراآن 

الكريم في اأكثر من موقع اأن اأكثر النا�ص ي�شللّلونك عن �شللبيل 

اهلل.

وعن علقمة قال: فقلت لل�شادق Q: يا بن ر�شول اهلل، اإن 

النا�ص ين�شبوننا اإلى عظائم الأمور، وقد �شاقت بذلك �شدورنا. 

فقللال Q: يا علقمة، اإن ر�شللا النا�ص ل ُيملك، واأل�شللنتهم 

ل ُت�شللبط، فكيف ت�شلمون مما لم ي�شلللم منه اأنبياء اهلل ور�شله 

  وعليلله فالرهان على ر�شللا النا�ص من اأٍي 
(((

وحجُجلله Q ؟

�شخ�ٍص كان مهما علت مكانته رهاٌن خا�شر.

آثار تقديم رضا الناس على رضا اهلل

الخ��روج من الدين: قال اأبو جعفللر Q: ل دين لمن دان 

بطاعة من ع�شللى اهلل، ول دين لمن دان بفرية باطل على اهلل، 

.
(((

ول دين لمن دان بجحود �شيٍئ من اآيات اهلل

)1)   المايل، �س 164.

)2)   الكايف، ج2، �ص 273.
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عللن اأبللي عبللد اهلل عن اأبيلله Q، عن جابر بللن عبد اهلل  

الأن�شاري  قال: قال ر�شول اهلل P: »من اأر�شى �شلطاناً ب�شخط 

 .
(((

اهلل خرج من دين اهلل«

وهذا اأمر طبيعي فالدين في جوهره هو اأن يقّدم المرء ر�شللا 

اهلل على م�شلحته وما ير�شي النا�ص.

النتائج المعاك�س��ة: عن اأبي جعفر Q قال: قال ر�شللول 

امُده 
َ

اهلل P: »من طلب مر�شاة النا�ص بما ي�شخط اهلل كان ح

 طاعة اهلل بغ�شللب النا�ص كفاه اهلل 
َ
اً، ومن اآثر

ّ
من النا�للص ذام

غي كّل باٍغ، وكان اهلل 
َ
�شد كّل حا�شد، وب

َ
عداوة كّل عدو، وح

.
(((

عز وجّل له نا�شراً وظهيراً«

ونف�ص المعنى ورد عن اأبي عبد اهلل Q قال: كتب رجل 

اإلى الح�شين P: عظني بحرفين، فكتب اإليه: »من حاول اأمراً 

 .
(((

بمع�شللية اهلل كان اأفوت لما يرجو واأ�شرع لمجيئ ما يحذر«

اأي اأنه لن يفوز بما كان يرجوه ولن ي�شلم مما كان يفر منه.

)1)   الكايف، ج2، �ص 273.

)2)   الكايف، ج2، �ص 273.

)3)  الكايف، ج2، �ص 273.
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وقال تعالى عن ل�شللان نبي اهلل يو�شللف Q: {ڈ ژ 

مرارتلله  علللى  فال�شللجن   ،
(((

ک} ک  ک  ڑ  ڑ  ژ 
له على عر�ص المع�شية، بل  وعذاباته نرى اأن يو�شف Q ف�شّ

اعتبره محبباً ما دام في ر�شا اهلل.

فال�شللجن لم يمنع يو�شف Q من الو�شللول الى ما قّدره 

اهلل له من ال�شلطة والمقام الرفيع بما ع�شم نف�شه عن المع�شية.

�س��وء العاقبة: في حديٍث عن الإمام ال�شللادق Q يعدد فيه 

بع�ص اأ�شللناف ال�شللالين المنحرفين المّتبعين لأهوائهم فيقول: 

جاهٌل متردي معانٌق لهللواه، وعابٌد متقوّي كلما ازداد عبادًة ازداد 

 
ٌ
. اأي عالم

(((

 يريد اأن يوطاأ عقباه ويحب محمدة النا�ص
ٌ
كبراً، وعالم

يعمل على ك�شب مودة النا�ص على ح�شاب ر�شا ربه، ولذلك ورد 

في الدعاء اأن من مكارم الأخاق.. »والقول بالحق واإن عّز«.

ومثللله ما روي عن ر�شللول اهلل P: من طلللب العلم لأربع 

دخل النار: ليباهي به العلماء، اأو يماري به ال�شفهاء، اأو لي�شرف 

.
(((

وجوه النا�ص اإليه، اأو ياأخذ به من الأمراء

)1)   يو�شف 33.

)2)  اخل�شال �س 262.

)3)   منية املريد، ال�شهيد الثاين، �س 135.
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املحا�ضرة الثامنة

ت�سدير المو�سوع:

{ژ ژ ڑ  تعالى:  قال 

.
(((

ڑ     ک ک ک ک گ }

الرحمن 8-7   (1(

أثر العبادات الدينية
في حفظ النظام

الهدف:

ربللط المحافظة علللى النظام العام بروح ال�شللريعة واأنها من 

اللوازم الطبيعية لاإلتزام والتدين.
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المقدمة 

ل �شللك اأن �شللرورة وجود النظام العام والإلتزام به م�شاألة 

بديهيللة ل تحتاج اإلى دليل اأو برهان، بل اأن الحياة الإن�شللانية 

ونظراً لت�شللابك م�شللالحها ل يمكن اأن يحيا الإن�شللان بها دون 

وجود الأنظمة العامة التي توفر له الحياة الكريمة، اإل اإّن المهم 

اليوم في مجتمعاتنا هو �شرورة بث هذه الثقافة التي تدفع النا�ص 

اإلى الإلتزام والتقيد بهذه القوانين وفهم �شللروراتها والأخطار 

الناجمة عن عدم التقيد بها ف�شللًا عن البعد ال�شللرعي الذي 

يزيد الإن�شان بالإ�شافة اإلى مخالفته القانونية مخالفة �شرعية بل 

وقد ي�شللل التعدي على هذه الأنظمة اإلى حّد الإ�شللرار بحياة 

النا�ص وبالتالي يتحول الإن�شللان اإلى كائٍن ظالم ومف�شد ينبغي 

معاقبته.

حماور املو�ضوع

تعريف النظام العام

النظام العام عبللارة عن مجموعة القواعد وال�شللوابط التي 
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يتوّقف عليها ا�شللتقرار وتوازن الحياة الإن�شللانية على الأ�شعدة 

الجتماعية وال�شيا�شية والأمنية والقت�شادية كافة.

ومن الوا�شللح اأن نقي�ص النظام العام لي�ص �شللوى الفو�شى 

والهرج والمرج وتف�شللي �شللريعة الغاب بكل ما ت�شللتتبعه من 

ف�شللاد ورذيلة وفقدان التوازن و�شلليوع الجريمللة وغلبة الأقوى 

وانعدام اأي �شللكل من اأ�شللكال العدالة واإنحطللاط على كافة 

الم�شتويات.

النظام الكوني العام

واأدنللى نظللرة فاح�شللة لما حولنا من �شللماء واأر�للص وبحار 

واأنهار.. تحّتم على المللرء الإذعان باأّن هذا الكون ُخلق باأبهى 

�شللورة واأح�شللن نظام، واأنه لي�ص بالإمكان اأبدع مما كان، فا 

خلل ول عيب ول ن�شوز

ففي خلق ال�شللماء قال تعالى: { ٹ  ٹ ڤ ڤ ڤڤ 

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ  ڄڄ ڃ ڃ          ڃ ڃ چ چ      چ 
 
(((

چ ڇ   ڇ         ڇ           ڇ ڍ   ڍ            ڌ ڌ   ڎ}.

)1)  امللك 4-3.
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{ڈ ڈ ژ   ژ ڑ  ڑ ک  تعالللى:  وقللال 

.
(((

کک ک گ گ  گ}
وفي خلق الأر�ص قال تعالى: {ڑ ک ک ک 

.
(((

ک  گ گ گ گ         ڳ ڳ}
وفللي خلق الإن�شللان قال تعالللى: {ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ 

.
(((

ٺ}

تعالللى: {وئ  وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ  ۈئ  وقال 

.
(((

ۈئ ېئ ېئ ېئ}
اإن هللذا النظام الكونللي الذي يجتاح الكللون باأكمله دليل 

على اأن حفظ النظام العام الذي نادت به ال�شللرائع ال�شللماوية 

 
ٌ
والأنظمة الو�شللعية بللل حتى الأنظمة البدائية مللا هو اإل دافع

لاإن�شللان لكي يعي�ص من�شللجماً مع محيطلله وعالمه بل وكونه 

 اإلى الفو�شللى وال�شللياع 
ٌ
المنظم وان الخروج عن ذلك خروج

والام�شوؤولية.

)1)   امللك: 5

)2)   ق: 6

)3)   التني: 4

)4)   ف�شلت 53.



121

العبادات وأثرها في حفظ النظام

اإن العبادات في جوهرها لي�شللت تنظيمللاً لحياة الفرد مع ربه 

فح�شللب بل تتعدى ذلللك اإلى تنظيم عاقة الإن�شللان بمحيطه 

ومجتمعلله، بل لعل الجانللب الأهم في العبادات هللو ما يرتبط 

بالحياة العامة وتنظيمها، وهو في الواقع يعتبر محور ال�شرائع وروح 

العبادات وجوهر الإرتباط الحقيقي باهلل تعالى، فال�شللاة التي 

تمثل حالة عروج روحي اإلى اهلل ت�شهم في اإيجاد �شابط اأخاقي 

عنللد الم�شللّلي يمنعه من العتداء على حقللوق الآخرين، قال 

.
(((

تعالى: { ۉ ې ې ې ې    ى}

وال�شللوم اأي�شللاً له بعللده العام الذي ي�شللارك فيه ال�شللائم 

الآخرين بم�شللاعر الجوع والعط�ص فتخلق فيلله حافز المبادرة 

اإلى ق�شللاء حوائللج الآخرين، اأمللا الزكاة والخم�ص وال�شللدقة 

والكفارات والهدية والفدية و�شللواها من العبادات المالية فاإن 

جوهرهللا الحقيقي حفظ النظام العام مللن اأخطار الفقر والعوز 

والجهل وما ت�شتتبعه هذه الظلمات من ماآ�ٍص وويات.

)1)   العنكبوت: 45
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واأما فري�شللة الحللج فهي ل تنقللل العبادة من دائللرة الفرد 

ال�شلليقة اإلى دائرة المجتمع فح�شب بل ت�شمو به ليكون جزءاً 

مللن نظام الأمة وفاعًا فيه وترقى به لي�شللبح فرداً يحمل هموم 

الأمة وي�شللعى لتحقيق اأهدافها ويبذل ما بو�شللعه ليخفف من 

اآلمها ما اأمكنه.

اإلطار العام للعبادات

لعل من اأكبر ال�شللواهد على البعللد العام للعبادات ما روي 

عن ر�شللول اهلل P: اأن على كل م�شلللم في كل يوم �شللدقة، 

فقال رجل: ومن يطيق ذلك ؟ فقال P: اإماطتك الأذى عن 

الطريق �شدقة، واإر�شادك الرجل اإلى الطريق �شدقة، وعيادتك 

المري�ص �شللدقة، واأمرك بالمعروف �شدقة، ونهيك عن المنكر 

.
(((

�شدقة، ورّدك ال�شام �شدقة

وبالتاأمللل في �شللواهد هللذا الحديث والتي نجللد اأن البعد 

الأ�شا�شللي فيه له عاقللة بتنظيم الحياة العامللة واإيجاد التوازن 

)1)   م�شتدرك الو�شائل، ج7، �ص 242.
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فيها، فمفهوم ال�شدقة -كغيره من المفاهيم - لم يعد اأمراً مالياً 

فح�شللب بل اأو�شع ر�شول اهلل P دائرتها لت�شمل كل العناوين 

المرتبطة بالنظام العام واأدرجها في دائرة العبادات.





125

فضل تربية األبناء

وسائل التربية

توجيهات تربوية لآلباء واألمهات

تحذيرات القرآن في األوالد

األبعاد األساسية للتربية

الباب الرابع

تربية األبناء
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ت�سدير المو�سوع:

عن اأمير الموؤمنين لولده الح�شللن: 

».. ووجدتك بع�شي بل وجدتك كّلي 

وكاأن الذي اأ�شللابك اأ�شللابني، وكاأن 

.
(((

الموت لو اأتاك اأتاني«

)1)  نهج البالغة، خطب الإمام علي، ج3، �ص38. 

فضل تربية  األبناء

املحا�ضرة الأوىل

الهدف:

بيان ما اأعّد اهلل تعالى من الف�شل في الدنيا والآخرة لاأهل 

الذين يح�شنون تربية اأبناءهم.
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المقدمة

ل يخفللى ما لتربيللة الأبناء مللن اأهمية عظيمة في �شللاح 

المجتمع الم�شلللم و�شيانة الأمة ودفع �شللتى �شنوف المكائد 

والموؤامرات التي تحاك �شللدها �شيما مع ازدياد حجم التحدي 

الثقافللي وو�شللائله واأدواتلله ومغرياته التي قد ت�شلليب البع�ص 

ب من قبل 
ّ
ا نجده اليوم من اإهمال وت�شللي

ّ
بالإحباط ف�شللًا عم

بع�ص الآباء والأمهات اإما لجهلهم واإما لن�شللغالهم عن اأبنائهم 

 من عملهم و�شللروريات 
ً
واإّمللا لأنهم لللم يجعلوا تربيتهللم جزء

حياتهم، واإما ل�شوء اأخاقهم وع�شيانهم، مع اأننا نقراأ في ال�شرع 

الحنيف �شرورة تقديم التربية والتعليم على اأي عمٍل اآخر فهما 

روح العبادة وهدف ال�شللريعة والغايللة من الفرائ�ص فثوابهما ل 

يقارن بثواب وف�شلهما اأ�شبق من كل ف�شل.

حماور املو�ضوع

1- لألهل أجر صالح أعمال األبناء

ِر 
ْ
عن ر�شللول اهلل P: »َمْن َدَعا اإَِلى ُهللًدى َكاَن َلُه ِمْن اْلأَج

َمْن َدَعا 
َ
ًئا و

ْ
 �َشللي

ْ
ْنُق�ُص َذِلَك ِمْن اأُُجوِرِهم

َ
ُه َل ي

َ
ِمْثُل اأُُجوِر َمْن َتِبع
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ْنُق�ُص 
َ
ُه َل ي

َ
ْثِم ِمْثُل اآَثاِم َمللْن َتِبع للِه ِمْن اْلإِ

ْ
َلٍة َكاَن َعَلي

َ
للا اإَِلى �شَ

، فالأهل ي�شاركون اأبناءهم في الثواب 
(((

ًئا«
ْ
 �َشي

ْ
َذِلَك ِمْن اآَثاِمِهم

والأجر والح�شللنات ولهللم ما لأولدهم من كل عمٍل �شللالح 

و�شللّنٍة ح�شللنة وفعل خير كانوا يعّلمونه لهم، وهللذا من اأعظم 

الف�شللل الذي يجده الإن�شللان يوم القيامللة، وهذا الكام كما 

ي�شمل الأهل فاإنه ي�شمل كل من يقّدم لاأبناء معرفة اأو ن�شيحة 

اأو يهديه اإلى الخير.

2- بقاء العمل بعد الموت

ُلُه اإِلَّ 
َ
 عنه َعم

َ
اُن انَْقَطع

َ
عن ر�شللول اهلل P: »اإَِذا َماَت اْلإِنْ�ش

.
(((

ْدُعو َلُه«
َ
 ي

ٌ
اِلح َلٌد �شَ

َ
و
َ
 ُيْنَتَفُع ِبِه و

ٌ
ِعْلم

َ
ٌة و

َ
َدَقٌة َجاِري ِمْن َثَاٍث �شَ

اأعمللال الإن�شللان  فللالأولد بن�للص هللذا الحديللث مللن 

التللي تبقللى بعللد موتلله، والأعمللال منهللا مللا هللو �شللالح 

يوؤجللرون عليلله، ومنها مللا هو دون ذلللك، األ تللرى اأن القراآن 

للر عللن ابللن نللوح بالعمللل غيللر ال�شللالح اإذ قال 
ّ
الكريللم عب

)1)   منية املريد، �س 102.

)2)   امل�شتدرك، ح4ـ �ص 612.
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 .
(((

{ ڀڀ  ڀ  پ  پ        پپ  ٻ  ٻ  ٻ       ٻ  تعالللى:{ٱ 

3- ثواب تربية البنت 

ِهنَّ 
ْ
 َعَلي

َ
ر
َ
ب َناٍت َف�شَ

َ
ْن َكاَن َلُه َثَاُث ب

َ
عن ر�شللول اهلل P: »م

اِر  ا ِمْن النَّ
ً
اب

َ
اُهنَّ ِمْن ِجَدِتِه ُكنَّ َلُه ِحج

َ
َك�ش

َ
َقاُهنَّ و

َ
�ش

َ
ُهنَّ و

َ
م

َ
اأَْطع

َ
و

، وتخ�شللي�ص البنت اإ�شارة اإلى �شرورة العناية 
(((

ِة«
َ
ام

َ
َم اْلِقي

ْ
و
َ
ي

الازمة كونها تتميز بالرقة وال�شللعف ول تقوى على ما يقوى 

عليه ال�شللاب بالإ�شللافة لى محاربة العللادات الجاهلية التي 

كانللت تحتقر البنت وتعتبرها عاراً يجللب التخل�ص منه، وفي 

ِة اأَنَا 
َ
ام

َ
َم اْلِقي

ْ
و
َ
 ي

َ
اء

َ
ُلَغا ج

ْ
تَّى َتب َ

ِن ح
ْ
َتي

َ
اِري

َ
ْن َعاَل ج

َ
روايٍة اأخرى: »م

. و»من عال« معناه من قام عليهما بالموؤنة 
(((

ُه«
َ
اِبع

َ
 اأَ�ش

َّ
م �شَ َ

 و
َ
ُهو

َ
و

والتربيللة والتعليم والوقوف اإلى جانبهما فللي كافة الأحوال، 

وهذا الحديث اأكثر ف�شللا ف�شحبة النبي P اأعلى منزلة من 

مجللرد النجاة مللن العذاب، وكذلك هو اأو�شللع معنى بحيث 

ي�شمل من عال غير ابنتين كاأن يكن اأختين اأو نحو ذلك.

)1)   هود/46

)2)  كنز العمال، ج16، �ص 448.

)3)   كنز العمال، ج16، �ص 448.
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ِهنَّ ُكنَّ 
ْ
َن اإَِلي

َ
�ش

ْ
ٍء َفاأَح

ْ
َناِت ِب�َشللي

َ
 ِمْن اْلب

َ
ُتِلي

ْ
وقال P:»َمْن اب

.
(((

اِر ا ِمْن النَّ
ً
َلُه �ِشْتر

4- التكريم في الدنيا بالذكر الحسن

ه اإ�شللماعيل Q فللي كتابه فكان 
َّ
فللاإن اهلل تعالى مدح نبي

من اأهم مللا اأثنى به عليه اأنه كان مهتماً باأهله ياأمرهم بال�شللاة 

ويربيهللم على العبادة، فقال �شللبحانه: {ڦ ڦ     ڦ ڦ  

.
(((

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ}
م لقمان فذكره با�شللمه في القراآن، مع اأنه لم يذكر كثيرا 

ّ
وكر

من الأنبياء فيه، وما ذلك اإل لو�شلليته العظيمة لبنه ولحر�شه 

على تربيته على العقيدة ال�شللحيحة والأخاق الفا�شلللة، قال 

ڦ  ڦڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ٹ  ٹ  ٹ   تعالللى:{ٹ 

.
(((

ڄ   ڄ ڄ}

مللورد  كان  الأبنللاء  تربيللة  فللي  المبللارك  الجهللد  فهللذا 

ر�شللا وقبللول اهلل تعالللى فللاأورده فللي كتابلله ليكللون �شللّنة 

)1)   م�شند احمد، ج6، �ص 88.

)2)   مرمي:55

)3)   لقمان:13
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دائمللة يتاأ�شللى بهللا العبللاد ال�شللالحون لللى يللوم القيامللة.

5- شرف عظيم يوم القيامة

وكل مكرمللة يعّلمهللا الأهللل لأبنائهللم تزيد مللن مقامهم 

ودرجتهللم يوم القيامة حتى يبلغ المرء بذلك اأعلى الدرجات، 

ا كان تعليم القراآن اأف�شل العلوم التي ل ُي�شتغنى عنها لكل 
ّ
ولم

فرد مّنا نرى اأن اهلل خ�ّص هذه الف�شيلة ببيان ثوابها الجزيل يوم 

القيامللة فقد ورد عن النبي P:»......وُيك�شللى والداه حلتان 

ل يقللوم لهما اأهل الدنيا فيقولن بما ك�شللينا هذا فيقال باأخذ 

.
(((

ولدكما القراآن«

وفي المقابل فاإن كل منق�شللٍة يكت�شللبها الأبناء من اآباءهم 

�شللتترك اإثمها وعارهللا عليهم فقد ورد عللن النبي P: »كفى 

.. فاإن كان فللي تربيتهم 
(((

ع من يعللول«
ّ
بالمللرء اإثمللاً اأن ي�شللي

حفظهللم ورعايتهم الأجللر والثواب وعالي الدرجللات فاإن في 

�شياعهم الإثم والعقاب والعذاب.

)1)   كنز العمال، ج1، �ص 552.

)2)   الكايف، ج4ـ �ص 12.
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ت�سدير المو�سوع:

قال ر�شول اهلل P: »اإن اهلل �شائل كل 

عه، 
ّ
راع عما ا�شترعاه، اأحفظ ذلك اأم �شي

.
(((

 حتى ُي�شللاأل الرجل عن اأهل بيته«

)1)   ميزان احلكمة، ج2، �ص1212.

وسائل التربية

املحا�ضرة الثانية

الهدف:

التعريف بالو�شائل المتعددة التي يمكن اعتمادها في مجال 

تربية الأبناء و�شرورة اتباعها.
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المقدمة

من المفيد الإ�شللارة اإلى اأن الو�شائل التي يمكن اتباعها في 

تربيللة الأبناء متعللددة ومتنوعة، وهي تختلللف باختاف العمر 

والبيئة والم�شللتوى الثقافي ون�شللبة التجاوب وردود الفعل كما 

 في 
ٌ
من المفيد الإ�شللارة اإلى اأن اختيار الو�شيلة وت�شخي�شها اأمر

غايللة الدقة، ولعل العللدول عنها قد يوؤدي اإلى نتائج عك�شللية، 

ف�شللًا عن �شرورة اختيار طريقة اإي�شللال الفكرة ب�شكل علمي 

دقيللق، وهل ينبغي اأن تكللون تلقينية اأو تعليميللة اأو اإيحائية اأو 

حوارية، وكلُّ ذلك من المهم مراعاته وعدم التهاون به �شيما اأننا 

اأمام م�شوؤولية كبرى وترتبط بدائرة عزيزة هي فلذات الأكباد.

حماور املو�ضوع

وهنللا �شن�شللير اإلللى اأهم الأنللواع والو�شللائل التللي يمكن 

الإ�شللتفادة منها فللي عملية التربية و�شللرورة اتباعها بح�شللب 

الترتيب المدرج:

التربي��ة بالقدوة: قال تعالللى: {وئ ۇئ       ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ - )
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.  وهي اأفعل الو�شائل في التاأثير والتغيير 
(((

ۈئ  ېئ}
واأقربها اإلى بلوغ المراد، وذلك لأن هذا النوع من التربية 

لي�للص اأمراأ م�شللموعاً اأو مقروءاً لم يتللم تجربته واختباره، 

بل هو نللوع من التربية يعتمد على الم�شللاهدة باأم العين 

للمبادىء والقيم وكيفية تج�شللدها في الإن�شان وت�شييلها 

بيللن النا�ص، ومن هنا بعث اهلل محمللداً P ليكون قدوة 

للنا�ص كافة.

فا بد اأن يرى الأبناء مكارم الأخاق في اآباءهم وحر�شهم 

علللى امتثال اأوامر ال�شللريعة حتى يغر�ص فللي قلب الإبن هذه 

الف�شللائل قبل تعليمه وتلقينه ف�شًا عن لومه وتوبيخه، والولد 

الذى يق�شو عليه اأبوه ل يمكن اأن يتعلم الرحمة والتعاون. 

التربية بالوعظ: قال تعالى: {ۅ   ۅ ۉ ۉ ې - )

.
(((

ې  ې}
وقال تعالللى: {ۆ   ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ  ۅ ۅ 

ۇئ           ۇئ  وئ    ەئوئ  ەئ   ائ  ائ  ى    ېى  ې  ې  ې  ۉ   ۉ 

.
(((

ۆئ  ۆئ}

)1)   الأحزاب: 21

)2)   الغا�شية 22.

)3)   �شورة الن�شاء 58
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فالإن�شان بحاجة دائمة اإلى التذكير والتنبيه حتى لو كان 

مللدركاً لما تنبهه اإليه لما يطراأ علللى النف�ص من اأموٍر كثيرٍة 

تجعلها تن�شى اأو تغفل اأو تت�شاهل في القرار الأ�شوب، ولما 

للنف�ص من ا�شتعداد للتاأثر بما يلقى اإليها من كام اأحياناً.

التربية بالق�شللة: قال تعالى: قال تعالى: {ائ ەئ       ەئ - )

 .
(((

وئ وئ ۇئ ۇئۆئ}
وهللذا النوع من التربية له �شللحره الخا�للص وتاأثيره الكبير، 

فترى النا�ص ين�شجمون مع حديث الق�ش�ص ويحفظونه ويرددونه 

وي�شللتفيدون منه ل �شيما الق�ش�ص الق�شللة التاريخية الواقعية 

المعروفة باأماكنها واأ�شخا�شها وحوادثها. والق�شة الواقعية تتميز 

كثيراً عن الق�شلل�ص التمثيلية وما يعر�ص على �شا�شات التلفزة 

مثل لي�ص بال�شرورة 
ُ
وذلك لأن الأولد يدركون بالفطرة اأن ما ي

كونه �شحيحاً اأو هادفاً.

روا العادات ت�شللهل - )
ّ
التربية بالعادة:  عن علي Q: »غي

.
(((

عليكم الطاعات«

)1)   يو�شف 111

)2)   عيون احلكم واملواعظ، �س347.
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وهذه اإ�شللارة وا�شحة اإلى �شللرورة تغيير العادات وذلك من 

خال تدريب الأبناء على تغيير العادات ال�شلليئة وا�شللتبدالها 

بعاداٍت ح�شللنة وفا�شلللة تللوؤدي اإلى تغيير في �شلللوكهم، لأن 

تغيير العادة هو في جوهره تغيير في منظومة القيم التي يعطيها 

الإن�شللان اأولوية فللي حياته فتنقله من البخللل اإلى الكرم ومن 

الحقد اإلى المودة ومن التللواكل اإلى المبادرة ومن الامبالة 

اإلى الم�شوؤولية وهكذا...

م��لء الف��راغ: عن علي Q: »اإذا كان ال�شللغل مجهدة - )

.
(((

فات�شال الفراغ مف�شدة«

فالفراغ من اأ�شللد الأمور التي تقتل في نف�ص الإن�شللان روح 

الت�شحية والعمل والإنتاجية وتجعل منه اإن�شاناً هام�شياً، والأ�شد 

خطورة من ذلك اأن يماأ الأبناء اأوقاتهم بما ي�شللييعها كالكثير 

من البرامج وال�شللفحات الإلكترونية التي ل جدوى ول طائل 

منهللا والتي ل ت�شللتهدف اإل قتللل روحية ال�شللباب واإيمانهم 

هم اإلى م�شتنقعات الف�شاد والرذيلة.
ّ
وجر

وهذه اليوم من اأكبر المهللام الملقاة على عاتق الأهل وهم 

)1)   ميزان احلكمة، ج3، �ص2412.
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يللرون اأعدائنا قد �شللبقونا لملء فراغ اأبنائنا بما ل ين�شللجم مع 

ثقافتنا وديننا وقيمنا الدينية بل والعرفية كذلك.

التربي��ة بالأحداث: قال تعالللى: {ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ - )

.
(((

ڦ ڦ ڦ       ڦ  ڄ}

فمللا اأكثللر الأحللداث المت�شللمنة للعبللر التللي تجري من 

حولنا، من وفاة ومر�ص وف�شللل ونجاح وارتقاء منا�شب و�شقوط 

اأ�شللخا�ص و�شللياع اآخرين وفقر وغنى وجهللاد وقتل...... كّل 

ذلك مما يمكن ت�شللخيره لم�شلللحة التربية بللل من الخطاأ اأن 

نترك الأحداث تذهب �شدى بغير عبرة وبغير توجيه، واإنما من 

المفيد ا�شتغالها لتربية النفو�ص و�شقلها وتهذيبها لما لها اأثرها 

الفاعل في النف�ص الإن�شانية.

التربية بالعقوبة: قللال تعالى: {..... ژ ژ ڑ  - 7

ڑ  کک  ک ک   گ گ گ        گ ڳ ڳ ڳ 
.

(((

ڳ          ڱ ڱ}

والعقوبللة مللن القوانين التللي اعتمدها اهلل تعالى للع�شللاة 

والمعانديللن الذيللن يتنكبللون جللادة الهللدى، ولهللا اأثرهللا 

)1)   ال عمران 137.

)2)     �شورة ف�شلت: 33 – 34
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البالللغ فللي تربيللة النفو�ص، كمللا لها اأثرهللا في تربيللة الأبناء.

اإل اأنه من الطبيعي الإ�شارة اإلى اأنه لي�ص المراد من العقوبة 

ال�شللرب اأو اإلحاق الأذى اأو �شللواهما من ال�شللتم والإهانة وما 

�شللاكل بل المراد هو الت�شللييق على الأبناء واإ�شللعارهم بعدم 

الر�شا وحرمانهم من بع�ص ما يرغبون وي�شتهون وما �شاكل.

كمللا ل يخفللى اأن التربية بالقدوة هي اآخللر العاجات بعد 

ا�شللتنفاذ كافة الو�شللائل الأخرى وعدم الجللدوى من تكرارها 

فتاأتي العقوبة حينئٍذ كعاج حا�شللم ي�شللع الأمور فى و�شعها 

ال�شحيح.
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ت�سدير المو�سوع:

»األ كّلكللم راٍع وكّلكللم م�شللوؤوٌل 

ته، فالأميللر الذي على النا�ص 
ّ
عن رعي

راٍع وهو م�شللوؤول عن رعيته، والرجل 

راٍع علللى اأهللل بيتلله وهللو م�شللوؤول 

.
(((

عنهم....«

)1)   ميزان احلكمة، ج2، �ص 1212.

توجيهات تربوية
لألباء واألمهات

املحا�ضرة الثالثة

الهدف:

اإر�شاد الأهل اإلى مجموعة من الن�شائح والتوجيهات الهامة 

في عملية تربية الأبناء.
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المقدمة

التربية هي العمل بمختلف الأ�شاليب والو�شائل ال�شرعية 

�شد فية مفهوم الخافة هلل والعبودية 
ّ

على رعاية الإن�شان بما يج

له دون �شللواه وهللي اأداة التغيير االأولللى واأثرها عظيم، وهي 

الخ�شي�شللة المثلى لاأبوين في حقهمللا على الولد كما قال 

ڭ  ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ  تعالى: {........  اهلل 

. فكلمللا ازدادت التربية ازداد 
(((

ۆ ۈ ۈ         ٴۇ  ۋ}
الحق، وكذلك من تولى تربية الإن�شان في دينه ودنياه، تربية 

�شالحة غير الأبوين، فاإن له على من رباه حق التربية، فالتربية 

ل ي�شتغني عنها الأبوان المريدان �شاح الأبناء، واأن التق�شير 

في ذلك من الكبائر التي توّعد اهلل عليها بالنار ففي الحديث 

عن ر�شول اهلل P: »ما من عبد ي�شترعيه اهلل رعية يموت يوم 

.
(((

م اهلل عليه الجنة«
َّ
يموت وهو غا�ص لرعيته اإل حر

حماور املو�ضوع

ال�س��تعانة باهلل في تربيتهم: قال تعالى: {ڻ ۀ - )

)1)   الإ�شراء: 24-23.

)2)   الفرقان:74.
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ھ   ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ    
 فعملية التربية من الأمور التي تحتاج 

(((

ے   ے}
اإلى اإعانة وتوفيق من اهلل.

وعي عظي��م الم�س��وؤولية: فيبللادر اإلى توفير مللا يحتاجونه - )

ح�شللب الم�شتطاع ون�شحهم واإر�شللادهم وو�شيتهم بفعل 

الخيللر وماحظتهم ومراقبتهم وتقويم �شلللوكهم ويتدارك 

اأخطاءهم قبل اأن تتقوى وت�شتفحل.

اإيالء كل مرحلة حقها من التوجيهات والن�سائح.- )

وهي عبارة عن ثاث مراحل:

المرحل��ة الأول��ى: هللي مرحلة الطفولللة دون �شللن التمييز 

وهي غالباً ما دون ال�شللابعة و�شللابطها اأن ل يح�شن فهم واأبعاد 

التوجيهات والرد عليها.

المرحلة الثانية: وهي مرحلة الطفولة في �شللن التمييز وهي 

ما دون البلوغ و�شابطها اأن يح�شن فهم واأبعاد التوجيهات والرد 

عليها.

المرحلة الثالثة: هي مرحلللة بلوغ الحلم من خال العامات 

  (1(
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ال�شرعية، وفي هذه المرحلة من حّقه توجيهه بالإر�شادات التالية:

اأوًل: حّثه على العبادات والريا�شات الروحية 

ثانيًا: بيان الموقف ال�شرعي وا�شحاً من الكتاب وال�شّنة.

ثالثًا: الحوار والإقناع.

رابعًا: الوعظ مع بيان العّلة والحكمة.

خام�سًا: القتراب والم�شادقة بحيث تكون العاقة قائمة على 

الحترام والتقدير.

�ساد�س��ًا: تنظيم دورة له في الطهارة تكون في الم�شجد اأو غير 

الم�شجد للبالغين لأن الفتى والفتاة يحتاجان اإلى حديث 

خا�ص عن اأحكام الطهارة.

�سابعًا: الرفق والرحمة وعدم الإثقال في التعليم.

ثامن��ًا: اإدخاله في مجتمع الرجال، فببلوغه �شار رجًا فينبغي 

اأن ُيقبللل في مجتمع الرجللال اأو يخاطب مخاطبة الرجال 

وكذلك الفتيات يدخلن مجتمع الن�شاء.

تا�سعًا: الإ�شراك الفعلي في تحّمل الم�شوؤولية.

عا�س��رًا: مراعللاة الرغبللة والإقبللال فللي التوجيه اإلللى العلم 

والمعارف والمهن.
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مبادئ تربوية عامة 
مب��داأ الثواب والعقاب: وهو اأ�شلللوب ديني يعني الترغيب - )

والترهيللب، واأن يكون الثواب والعقللاب لكل فئة عمرية 

بح�شللبها ويّتبع فللي ذلك الأ�شللاليب التربويللة والتي ل 

تتعار�ص مع ال�شللرع الحنيف فيترّفع عن اللعن اأو التقبيح 

اأو �شرب الوجه اأو الألفاظ البذيئة لقول النبي P: لي�ص 

 
(((

الموؤمن بالطعان ول اللعان، ول الفاح�ص، ول البذيء«

وقوللله P: »الحيللاء من الإيمللان والإيمان فللي الجنة، 

.
(((

والبذاءة من الجفاء، والجفاء في النار

�س��يانة الجوارح: اأن يحفظ �شللمعهم واأب�شارهم واأل�شنتهم - )

عاً لهم.
ّ
وجميع جوارحهم من كل �شوء واإل كان م�شي

التقارب بين الأبوين: وخا�شة في ح�شرة الأبناء- )

اأن يظهر الأبوان حبهما لأبنائهما من غير مبالغة: فا �شك اأن - )

الأبناء لهم حب في قلبي اأبويهما، ول ينبغي اإخفاء ذلك 

الحب بل ينبغي اأن ي�شعر به الأبناء، حتى يبادلوا اأبويهما 

ذلك ال�شللعور، ولكن ذلك باعتللدال من غير اإفراط، لأن 

الإفراط في الحب يعمي �شاحبه ويحول بينه وبين التربية 

)1)   كنز العمال، ج1، �ص 146.

)2)   حتف العقول، �س 349.
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 �شلليئ على الأبنللاء حيث يبعث 
ٌ
ال�شللحيحة، ولذلك اأثر

فيهم الامبالة وكذا �شللعف الهيبة لاأبوين ولأوامرهما، 

بل قد يبلغ الأمر اإلى فر�ص اأوامرهم عليهما.

الإحت��رام والتقدير لهم: ويمكن ذلللك من خال الأمور - )

التالية:

اأوًل: احترامهم وتوقيرهم وعلى وجه الخ�شللو�ص في ح�شرة 

غيرهم.

ثانيًا: ال�شام عليهم اإذا دخل وهم جلو�ص.

ثالثًا: بذل الهدية لهم وتتاأكد اإذا ات�شلللت بمنا�شللبة لمجيء 

من �شفر اأو نجاح اأو نحو ذلك.

رابع��ًا: الثناء عليهم فيما فعلوا من اأمللر معروف وخير ويكون 

عند الأ�شللرة وكذلك عند اأ�شحابهم لأن الثناء له اأثر على 

النفو�ص اإذا كان حقاً.

خام�سًا: تفّقد اأحوالهم و�شحتهم ومتابعة عاجهم اإذا مر�شوا.

�ساد�سًا: ا�شطحابهم للنزهة والمنا�شبات والجمع والأعياد وفي 

ال�شلوات.

�سابعًا: العتناء بم�شالحهم واإقناعهم بها.

ثامنًا: اإ�شراكهم في الم�شاريع الأ�شرية.
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منح الآباء الأولد الثقة: وهذا ي�شاعد في اكت�شاف مهارات - )

وقدرات اأولدهم فمن ال�شروري تكليفهم ببع�ص المهام 

ة، وبح�شب جن�شهم ذكوراً 
ّ
ة بح�شب فئاتهم العمري

ّ
الأ�شري

اأو اإناثاً، ول ي�شتعجل كل من الأبوين النتائج ال�شليمة في 

بداية خطوات منح الثقة بل يجعانهم يت�شرفون بح�شب 

عقولهم بعد تو�شلليح المهمة والفكرة والعمل لهم، ومن 

ة في الغالللب متدنية 
ّ
الطبيعللي اأن تكللون النتائللج الأولي

ولكن بالت�شللجيع وتجدد الثقة تتحول النتائج اإلى مقبولة 

ثم تكون نتائج مر�شية.

دفعه��م اإل��ى المخالط��ة باعت��دال ومنعه��م العزل��ة التام��ة: - 7

فالمخالطة حاجة اجتماعية �شرورية لاأولد ل ي�شتغنون 

عنها في الحي في ال�شللارع وفي المدر�شة وفي الم�شجد 

ومنعهللم من ذلك له اآثار �شلللبية �شلليئة من عقد نف�شللية 

وانطواء وعزلللة عن النا�ص ول يعني ممار�شللة هذا الحق 

لهللم تركهم من غير ماحظللة ومراقبة وتوجيه بل يتطلب 

هذا الأمر جهداً كبيراً.
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ت�سدير المو�سوع:

قللال تعالللى: { ٱ ٻ ٻ 

پ  پ   پ  ٻپ  ٻ 
 .

(((

ڀ  ڀ ڀ ڀ ٺ}

)1)   الكهف 46.

تحذيرات 
القرآن في األوالد

املحا�ضرة الرابعة

الهدف:

التنبيه اإلى اأهم ال�شللفات التي و�شللف القراآن الكريم فيها 

الأولد وبيان التحذيرات في التعامل مع الأبناء.
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المقدمة

لعللل غريزة حب الأبنللاء من اأ�شللّد الغرائز عند الإن�شللان، 

ولذلك تراه ي�شللّخر جّل حياته في �شبيل �شعادتهم و�شاحهم 

وتربيتهم وتعليمهم و�شوى ذلك من مختلف �شوؤونهم الحياتية، 

كما وترى الإن�شللان ينتف�ص لأي �شللوء اأو اأذى ي�شيبهم ويتاألم 

للر عنه اأميللر الموؤمنين لولده 
ّ
لأي مكللروه ينتابهللم وهذا ما عب

الح�شللن بقوله ».. ووجدتك بع�شللي بل وجدتللك كّلي وكاأن 

 اإل اأن 
(((

الذي اأ�شللابك اأ�شللابني، وكاأن الموت لو اأتاك اأتاني«

هللذا الحب الفطري وخ�شللية اأن يطغى على الإن�شللان نرى اأن 

القللراآن الكريم اأ�شللار اإلى بع�للص التحذيرات التللي ينبغي اأن 

ي�شعها الإن�شللان ن�شللب عينيه في تعامله مع اأبنائه حتى تبقى 

هللذه العاقة على الجادة ال�شللواب فا تجمح ب�شللاحبها اإلى 

الإفراط اأو التفريط المهلكين.

حماور املو�ضوع

اأنهم فتنة: قال تعالى: {ڦ ڄ ڄ ڄ  اأ- 

)1)  نهج البالغة، خطب الإمام علي، ج3، �ص38. 
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ڄ ڃ ڃ  ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ 

ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ   ڇ  

.
(((

ڈ  ڈژ ژ ڑ ڑ ک}

والمراد هنا اأن �شللّدة التعلللق بالأبناء تجعل الأهل يفكرون 

بم�شللالح اأبنائهم الدنيويللة ويغفلون عن واجباتهللم الأخروية، 

فبللدل اأن يكون الإبن ج�شللراً لعبور الأهل اإلى الجنة ي�شللبح 

فتنة تعمي عليهم الجادة ال�شواب وهم يح�شبون اأنهم يح�شنون 

�شللنعا. فالأبناء كمللا في القللراآن زينة لقوللله تعالى: { ٱ 

، والزينللة فتنة وابتاء لاإن�شللان 
(((

ٻ ٻ ٻ ٻ}
.

(((

لقوله تعالى: {ڦ  ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ}

اأن منه��م عدوًا: قللال تعالى: {ڈ  ژ ژ ڑ  ب- 

ڑ ک ک ک  ک گگ گ گ 
.

(((

ڳ ڳ  ڳ ڳ ڱ ڱ}
والقراآن �شريح في التحذير من بع�ص الأولد الذين تنطبق 

عليهم �شللفة العداوة، كاأن ينجرف هللوؤلء الأبناء في متاهات 

)1)   �شورة الأنفال 28- 29

)2)   الكهف 46.

)3)   الكهف 8.

)4)   �شورة التغابن14
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ال�شللالة، وقد يقترفون اأحياناً بع�ص الكبائللر الموبقات فيقوم 

الأهللل بالوقللوف اإلللى جانبهم والدفللاع عنهم واإظهار الر�شللا 

باأعمالهم، ومن المعروف اأن من ر�شللي بفعل قومهم �شللاركهم 

في الإثم وا�شتحق العقاب معهم.

اأنهم قد يلهون عن ذكر اهلل: قال تعالى: {ڱ ں ں  ج- 

ڻ  ڻ       ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ       
.

(((

ھ ھ ھ ے}
وفللي الآية دللة وا�شللحة على اأن الهدف الأ�شللمى الذي 

و�شللعه اهلل لاإن�شان هو اأن يبقى ذاكراً هلل تعالى على اختاف 

�شللنوف الذكر، ويجب اأن نحذر مللن اأن يحيد بنا حبنا لأبنائنا 

عن هذا الهدف لت�شبح محبتهم هدفاً م�شتقًا في قبال الهدف 

الإلهي.

اإنه��م ل يقربونك عند اهلل زلفا : قال تعالى: {ھ ے  د- 

ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ     ڭ   ۓ  ۓ  ے 
 .

(((

ۈ ۈ   ٴۇ ۋ  ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې}
اإنه��م ل��ن ينفعوك ي��وم القيامة: قللال تعالى: {گ گ   ه�- 

)1)   �شورة املنافقون 9

)2)   �شورة �شباأ 37.
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ڻ  ں  ں  ڱڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳڳ   ڳ   گ 
.

(((

ڻ}
.

(((

وقال تعالى: {ې ې  ى ى ائ ائ ەئ}

وهذه الآية تحذر الإن�شان من الرهان على اأولده في النجاة 

في الآخرة، فيوم القيامة يوم ل ينفع المرء ح�شبه ول ن�شبه ول 

عائلته ول قرابته واإنما يح�شر مع عمله ول �شيء �شواه، وفي قوله 

)يف�شللل بينكم) اإ�شللارة هامة اإلى �شللرورة هذا ف�شل الإن�شان 

لآخرته عن اآخرة اأبنائه، واأن هذا الف�شللل ينبغي اأن يعمل عليه 

من الدار الدنيا.

ل ي�سرفون العذاب: قال تعالى: {ڳ ڳ ڳ ڳ  و- 

ڱ ڱ ڱ ڱ ں  ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ  ۀ 
.

(((

ہ ہ  ہ      ہ    ھ    ھ}
اإن ب�شط الرزق من المال والولد اإنما يجري بين العباد وفق 

م�شلليئٍة اإلهية ل يعلمها اإل اهلل ول عاقة لهما ب�شرف العذاب 

عن الإن�شللان، فا قلة الأولد ول كثرتها ول عدمها يعّد منقبًة 

)1)   �شورة املمتحنة 3

)2)   املوؤمنون 101.

)3)   �شباأ 35.
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للمرء اأو مادًة للتفاخر اأو �شللبباً لتخفيف عقاب اهلل اأو ا�شللتزادة 

في الثواب.

ر اهلل به عللن ابن نبي اهلل 
ّ
اإن��ه لي�س من اأهل��ك: وهذا ما عب ز- 

نللوح اإذ قال تعالللى: { ٻ ٻ      ٻ ٻ پپ پ       پ 

.
(((

ڀ ڀڀ  }
والمروي في التفا�شللير اأن اهلل لللم ينِف بنوة ابن نوح له بل 

اعتبللره لي�ص من اأهله الذين ُكتبللت لهم النجاة، مما يعني اأن 

اأهل المرء الذين ي�شللعى لمودتهم ونجاتهللم هم اأهل عقيدته 

وفكره ل اأهله ن�شللباً واإن كانوا كفللاراً، ويوؤيد ذلك قوله تعالى: 

.
(((

{ۅ ۉ ۉ    ې ې ې}

)1)   هود 46.

)2)   ال عمران 68.
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ت�سدير المو�سوع:

ٴۇ  ۈ  تعالللى:{ۈ  قللال   

ۉ   ۉ  ۅ  ۅ   ۋ   ۋ 
.

(((

ې}

)1)   �شورة التحرمي 6

األبعاد 
األساسية للتربية

املحا�ضرة اخلام�ضة

الهدف:

بيان اأهم الميادين التربوية التي يجب على الأهل الت�شللدد 

في تربية وتاأهيل �شخ�شية اأبناءهم عليها.
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المقدمة

تعتبر تربية الأبناء من العلوم الإن�شانية التي يجب على كافة 

الأهل بل وحتى المقبلين على الزواج اأن يمتلكوا ثقافة تربوية 

عالية ت�شللاهم في �شللاح اأبناءهم وعدم انجرافهم في متاهات 

ال�شياع، �شيما واأن مو�شوع التربية من المو�شوعات الح�شا�شة 

والتللي تتبدل فيها القواعللد التربوية وفق الظللروف والأحوال 

والبيئللة والمناطللق والأعمار والم�شللتويات الثقافية والو�شللع 

الديني بللل وتتاأثر بالظروف الحياتية والمعي�شللية وال�شيا�شللية 

والإقت�شللادية والإجتماعيللة التللي تمر بها البللاد، وكّل ذلك 

من �شللاأنه اأن يجعل الم�شللوؤولية اأكثر تعقيداً و�شرورة الإطاع 

والمعرفة اأ�شللّد وجوباً ولزاماً والتفريط اأو التق�شللير بها من اأكبر 

الكبائر والموبقات عند اهلل تعالى.

حماور املو�ضوع

ويمكن الوقوف على ثاثة جوانب اأ�شا�شللية تعتبر م�شوؤولية 

واجبة تجاه الأبناء: 
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األول: ترسيخ العقيدة وتحقيق العبودية 

ويتجلى ذلك من خال تربيتهللم على التوحيد وحمايتهم 

من ال�شرك، قال تعالى:{ٹ ٹ  ٹ ٹ ڤ  ڤ ڤ ڤ 

.
(((

ڦ ڦڦ ڦ ڄ   ڄ ڄ}

ي في نفو�ص الأبناء 
ّ
وهللذا من اأولى الأمور التربوية التي تقو

روح العبوديللة هلل تعالللى من خال تعريفهم على �شللفات اهلل 

واأ�شللمائه ومظاهللر الرحمة الإلهية وار�شللال الأنبياء والر�شللل 

والتعريف ب�شللفاتهم و�شفات الأولياء والأئمة والنعم التي مّن 

اهلل بها علللى الخلق والإيمان باليوم الآخر الذي يعزز المراقبة 

الداخلية في نف�شه، 

ڭ  ۓ  ۓ  ے   ے  ھ  ھ  ھ   ھ   تعالللى:{ہ  قللال 

.
(((

ڭ ڭ   ڭ ۇ ۇ  ۆ ۆ ۈ  ۈ ٴۇۋ ۋ ۅ ۅ ۉ}

 وهناك عدة و�شائل لتحقيق وغر�ص العقيدة وهي:

التلقي��ن: - ) طري��ق  ع��ن  ال�س��حيحة  العقي��دة  تر�س��يخ 

بحلقللات  واإ�شللراكهم  والإمللاء  التدري�للص  اأي 

)1)   لثمان 13.

)2)  لثمان 16.
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درا�شللية وحثهللم علللى ارتيللاد الم�شللاجد والمطالعللة.

تر�سيخ العقيدة عن طريق تعليمه الأذكار: اأي تعليمه اأذكار - )

الأحوال والمنا�شللبات من اأكل و�شللرب ونوم ويقظة، بل 

يعلملله الدعللاء وطلب الحاجة مللن اهلل، واإذا م�شللى في 

الظللام علِّمه ذكر اهلل وال�شللتئنا�ص به، والت�شللمية عند 

الفللزع، والدعاء عنللد المر�ص والتللوكل على اهلل وطلب 

الحاجة منه وحده. 

تر�س��يخ العقي��دة عن طريق التدبر: بللاأن يلفت نظر الطفل - )

اإلى مظاهر جمال الكون وعظمة الطبيعة ونظامها وارتباطها 

بالتوحيد. 

الثاني: تربيتهم على العبادات 

ائ  ى  ى  ې   ې  ې  ې  تعالللى:{  قللال 

.
(((

ائ     ەئ ەئ وئ وئۇئ ۇئ  ۆئ  ۆئ    ۈئ ۈئ}

وقللال تعالللى:{ٺ  ٿ ٿ ٿٿ ٹ     ٹ            ٹ ٹ  

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ   ڦ  ڦ      ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 
.

(((

ڃ }

)1)   لثمان 17.

)2)   مرمي 55.
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وال�شللاة من اأهللم العبادات التللي ينبغي تعليمهللا وتربية 

الأبناء على اإقامتها ومراقبتهم لأدائها ولو على �شبيل العادة في 

البداية حفظاً لهم من اأي انحراف فمن الخطاأ اأن نهمل الطفل 

ثم نلزمه بالتكاليف ال�شرعية بعد بلوغه. 

وعلللى الأب اأن ياأمللر اأولده بال�شللاة اإذا دخللل وقتهللا، 

ويذكرهللم باهلل ويرَغبهم ويخوفهم ويحثهللم عليها ول يمنع من 

تحفيزهللم ماديللاً ومعنوياً علللى اأن يبقى الثللواب الأخروي هو 

الهدف الأ�شا�ص، كما ينبغي اأن يعلمهم الو�شوء وياأخذهم معه 

اإلى الم�شجد لأدائها جماعًة، ويجب اأن يلزمهم بكل ما ُي�شترط 

ل�شللحة ال�شللاة من طهارة وخ�شوع و�شللتر عورة وغيرها، ومن 

ه الأهل اأبناءهم ال�شللاة، كمللا عليه اأن يعودهم 
ِّ
الخطاأ اأن يكر

على بقية العبادات واأحكامها.

الثالث: تربيتهم على القيم واألخالق اإلسالمية  

والتربيللة على الأخاق الفا�شلللة عنوان �شللحيفة الم�شلللم 

وانعكا�للص لمدى تدينه والتزامه و�شللعيه ابتغللاء الجزاء من اهلل 
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تعالى وقد عّد القراآن الكريم نماذج كثيرة في هذا الم�شمار منها: 

تربيته��م عل��ى التوا�س��ع وخف���س الجناح: قللال تعالى:{ېئ 

حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  یجئ  ی  ی  ی  ىئ    ىئ  ىئ  ېئ 

.
(((

خب}

وقللال تعالللى:{ ىب يب جت  حت خت متىت يت     جث       

.
(((

مث ىث يث}

تربيتهم على البر بالوالدين: قال تعالى: {ڃ ڃ 

ڃ ڃ چ   چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ    ڍ 

.
(((

ڌ  ڌ ڎ}

قللال تعالللى:{ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک  ک ک 

ڱ  ڱ  ڱ  ڳڱ   ڳ  ڳ  ڳ  گگ  گ  گ 

.
(((

ں ںڻ ڻ ڻ    ڻ ۀ  ۀ ہ             ہ}

والتربيللة على القيم والأخللاق ل بللدَّ اأن تاحظ جوانب 

ثاث:

غر�س الع��ادات في مرحلة مبكرة: فللاإن الطفل من خال - )

)1)   لثمان 18

)2)   لقمان 19.

)3)   لقمان 14.

)4)   لقمان 15.  



161

تعويده م�شللاعدة الفقراء والرحمللة بالآخرين واأن يبقى 

هادئاً متزناً خاف�شاً �شوته محباً لق�شاء حوائج النا�ص حراً 

في ت�شرفاته بعيداً عن التهور والخّفة والغ�شب واللجاج 

والطي�ص والحّدة وما �شاكل.

اإلزامه الأحكام والآداب ال�س��رعية: كاآداب الطعام واللبا�ص - )

وال�شللتئذان والنوم وكافة الآداب الأخللرى ويمنعه من 

مف�شدات الأخاق والمعا�شي، كاأ�شعار الغزل والأغاني 

 فيه بذرة الف�شللاد، وُيلحق بها الروايات والق�ش�ص 
ُ
اإذ تبذر

الغرامية والأفام المف�شللدة، ويجب اأن يحر�ص الوالدان 

 في 
ً
علللى حماية اأبنائهم من روؤية ما يخد�ص الحياء �شللواء

و�شائل الإعام اأو في البيت.

اإلفات��ه اإل��ى ما ُيحرم عليه: من الثيللاب اأو الُحلي اأو طريقة - )

لله لل�شللعر اأو مقتنياته من كتب اأو األعاب اأو �شللور اأو  ق�شّ

�شللّهل عليه ارتكاب 
ُ
ق�شللائه لوقته وكل ما من �شللاأنه اأن ي

المعا�شي والتجروؤ على اهلل تعالى. 

حث��ه عل��ى م��كارم الأخ��الق: مللع اهلل اأوًل، ثم مللع النا�ص - )

والحيوان والجماد، لأن الأخاق ت�شمل ذلك كله، وهذا 
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الحللث يجب اأن يكللون بالتوعية وتكويللن العاطفة التي 

تدفعه اإلى التطبيق ابتغاء الأجر، وتقوية اإرادته ليقدر على 

قهر الهوى و�شللبط النف�ص وُيحكى له ق�ش�ص ال�شادقين 

وجزاءهم في الدنيا.
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حق المسلم على المسلم

أسباب النزاعات والتفرقة بين المسلمين

نتائج التنازع والتفرقة بين المسلمين

آليات تفعيل الوحدة بين المسلمين

الباب اخلام�س

أُخّوة اإلسالم
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ت�سدير المو�سوع:

ٺ   {ڀ  تعالللى:  قللال 

ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 
.

(((

ٿ}

)1)   النبياء 96.

 حق المسلم
على المسلم

املحا�ضرة الأوىل

الهدف:

التذكيللر باأهم الواجبللات والمحرمات التي تقللع في دائرة 

عاقة الم�شلم تجاه اأخيه الم�شلم.
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المقدمة

اإن من المرتكزات الأ�شا�شللية لبناء اأمة الإ�شام اأمًة واحدة 

توؤدي دورها في اإر�شللاء العبودية هلل تعالى يرتبط بعمق العاقة 

بين اأفراد هذه الأمة وقوتها ولذلك رفعت ال�شللريعة من القيمة 

الإن�شانية للم�شلللم معتبرًة اإياها مو�شولًة بالذات المقد�شة واأن 

وؤٌ على اهلل تعالى، فكرامة الم�شلم من كرامة 
ّ
الم�شللا�ص بها تجر

اهلل واأذيته اأ�شللّد علللى اهلل من هدم الكعبة، واإهانتلله اأو اإخافته 

كمن اأر�شللد حرباً مع اهلل، وِغيبته مللن الموبقات التي ُتدخل 

النار، كما اأن اإعانته وق�شاء حوائجه وم�شاعدته واإدخال ال�شرور 

 في 
ً
اإلى نف�شلله من اأف�شللل الأعمال عند اهلل ثواباً واأجراً وجزاء

الآخرة.

حماور املو�ضوع

عن ر�شللول اهللP في حجة الوداع: » اأيها النا�ص، اإن ربكم 

واحد، واإن اأباكم واحد. كلكم لآدم،  واآدم من تراب. » اإن اأكرمكم 

عند اهلل اأتقاكم » ولي�ص لعربي على عجمي ف�شل اإل بالتقوى. 
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.
(((

األ هللل بلغت ؟ قالللوا: نعم. قال: فليبلغ ال�شللاهد الغائب 

وتاأكيد النبي P على هذه المفاهيم في حجة الوداع �شاهٌد 

على اأهمية تر�شيخ هذه المبادىء وخطورة الحياد عنها.

تعريف المسلم في الروايات

عن ر�شول اهلل P: » اإن اهلل - تعالى - جعل الإ�شام دينه، 

وجعل كلمة الإخا�ص ح�شللناً له، فمن ا�شتقبل قبلتنا، و�شهد 

.
(((

�شهادتنا، واأحلَّ ذبيحتنا فهو م�شلم، له ما لنا وعليه ما علينا

وعن اأمير الموؤمنين Q، قال: »من ا�شتقبل قبلتنا، واأكل 

ذبيحتنا، واآمن بنبينا، و�شللهد �شللهادتنا دخل في ديننا؛ اأجرينا 

عليلله حكم القراآن، وحدود الإ�شللام، لي�للص لأحد على اأحد 

ف�شللل اإل بالتقوى. األ واإن للمتقين عند اهلل اأف�شللل الثواب، 

.
(((

واأح�شن الجزاء والماآب«

)1)   حتف العقول، �س 34.

)2)   بحار النوار، ج65، �ص288.

)3)   بحار النوار، ج65، �ص 715.
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حق المسلم على أخيه المسلم

مت 
ّ
التعامل الأخالقي:  وهذه نمللاذج من الروايات التي حر

اأي �شللكل من اأ�شللكال التعامل غير الأخاقي: عن اأبي عبد 

اهلل Q: »الموؤمللن اأخو الموؤمن، عينلله ودليله، ل يخونه ول 

.
(((

ِعده عدة فيخلفه«
َ
يظلمه ول يغ�ّشه ول ي

 Q وفي رواية الف�شل بن ي�شار، قال: �شمعت اأبا عبد اهلل

يقول: »الم�شلللم اأخو الم�شلللم، ل يظلمه ول يخذله ول يغتابه 

 .
(((

ول يخونه ول يحرمه«

 :Q وفللي خبر الحللارث بن المغيللرة، قال اأبللو عبد اهلل

»الم�شلللم اأخو الم�شلللم، هو عينه ومراآتلله، ودليله ل يخونه ول 

.
(((

يخدعه ول يظلمه ول يكذبه ول يغتابه«

وعن ر�شللول اهلل P اأي�شللا في حجة الوداع: »اأيها النا�ص، 

ا�شللمعوا قولي واعقلوه، تعلمّن اأن كل م�شلم اأخ للم�شلم، واأن 

الم�شلللمين اإخللوة فا يحل لمرئ من اأخيلله اإل ما اأعطاه عن 

)1)   الكايف، ج2، �ص 166.

)2)   الكايف، ج2، �ص 166.

)3)   الكايف، ج2، �ص 166.
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.
(((

طيب نف�ص منه، فا تظلمن اأنف�شكم، اللهم هل بلغت؟«

التكاف��ل الإجتماعي: وعن ال�شللادق Q: » الم�شلللم اأخو 

الم�شلللم. وحق الم�شلم على اأخيه الم�شلم اأن ل ي�شبع ويجوع 

ى ويعط�ص اأخوه، ول يكت�شللي وُيعرى اأخوه، فما 
َ
اأخوه، ول ُيرو

.
(((

اأعظم حق الم�شلم على اأخيه الم�شلم«

 :P اأن النبي Q الإهتم��ام باأموره: عن اأبي عبد اهلل

قال: »من اأ�شللبح ل يهتم باأمور الم�شلللمين فلي�ص منهم. 

ومن �شللمع رجا ينادي يا للم�شلللمين فلللم يجبه فلي�ص 

 .
(((

بم�شلم«

التوا�س��ل والتع��اون: عللن اأبي عبد اهلل Q، قللال: »يحق 

علللى الم�شلللمين الجتهللاد فللي التوا�شللل والتعللاون على 

التعاطللف والموا�شللاة لأهل الحاجللة وتعاطف بع�شللهم على 

بع�للص حتى تكونللوا كما اأمركللم اهلل - عز وجللل -: »رحماء 

بينهللم« متراحمين، مغتمين لما غللاب عنكم من اأمرهم، على 

)1)   �شرية ابن ه�شام، ج4، �ص 714.

)2)   الكايف، ج2، �ص 170.

)3)   الكايف، ج2، �ص 164.
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 .
(((

»P ما م�شللى عليه مع�شللر الأن�شار على عهد ر�شللول اهلل

الن�سرة والتاأييد: في رواية عنه P: »الموؤمنون اإخوة تتكافئ 

 .
(((

دماوؤهم، وهم يد على من �شواهم  ي�شعى بذمتهم اأدناهم«

ق الإ�شللام بين دم م�شلللم واآخر فدمللاء الجميع 
ّ
فللا يفر

اً كان اأم متعلماً وجيهاً في قومه 
ّ
متكافئة غنياً كان اأم فقيراً، اأمي

اأم عادياً، م�شللهوراً اأم مغموراً، اإلللى غير ذلك من الإعتبارات 

التللي قللد يكون لهللا حيثية في مللكان اأخر غير مللكان الدم 

والتعدي على الم�شلم.

التاأث��ر بم�س��ابه: وفي �شحيحة اأبي ب�شللير، قال: �شمعت اأبا 

عبد اهلل Q يقول: »الموؤمن اأخو الموؤمن كالج�شللد الواحد، 

اإن ا�شتكى �شيئا منه وجد األم ذلك في �شائر ج�شده، واأرواحهما 

من روح واحدة. واإن روح الموؤمن لأ�شللد ات�شال بروح اهلل من 

.
(((

ات�شال �شعاع ال�شم�ص بها«

ر هللذا التفاعل 
ّ
وفي حديٍث اآخر عن ر�شللول اهلل P ي�شللو

)1)   الكايف، ج2، �ص 175.

)2)   بحار النوار، ج2، �ص 148.

)3)   الكايف، ج2، �ص 166.
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مع الم�شلللم بالتداعللي الذي ل ينتظر من يدعللوه، بل يتحرك 

نحو اإعانته تحركاً عفوياً: »مثل الموؤمنين في توادهم وتعاطفهم 

وتراحمهم مثل الج�شللد، اإذا ا�شتكى منه �شيء تداعى له �شائر 

.
(((

الج�شد بال�شهر والحمى«

وفي خبر مف�شللل بن عمللر، قال اأبو عبللد اهلل Q: »اإنما 

الموؤمنون اإخوة بنو اأب واأم، واإذا �شللرب على رجل منهم عرق 

.
(((

�شهر له الآخرون«

)1)   ميزان احلكمة، ج4، �ص 2837.

)2)   الكايف، ج2، �ص 165.
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 ت�سدير المو�سوع:

تعالللى: {ڇ ڇ ڍ  قللال 

ڑ  ژژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڌڎ  ڌ   ڍ 
  .

(((

ڑ ک   ک  ک ک}

)1)   الإ�شراء 54

 أسباب النزاعات
والتفرقة بين المسلمين

املحا�ضرة الثانية

الهدف:

بيان اأهم واأبرز العقبات التي ت�شللاهم في زعزعة بنيان الأمة 

وزرع بذور التنازع في داخلها.
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المقدمة

ل يخفللى اأن زرع بللذور الإختللاف والتنللازع بيللن 

الم�شلمين ومحاولة تفريقهم وتمزيقهم اإلى كيانات متقاتلة 

ومت�شللارعة عمل عليها الإ�شتعمار الغربي في بادنا وقام 

بتق�شيمه اإلى دول تحكمها اأنظمة مختلفة منها ما هو قبلي 

ومنها ما هو علماني ومنها ما هو ديكتاتوري و�شللوى ذلك 

من اأنظمٍة ل تمت اإلى روح ال�شللريعة ب�شلللة، اإل اأن ذلك 

لم يكن ليتم لول اأن راأى الغرب في بادنا قابلية التمزق 

وعدم الإن�شهار بالمبادىء الإ�شللامية الأ�شيلة والجهل 

باأحكام الإ�شام والإبتعاد عن اأهدافه ال�شامية مما جعلها 

مرهونة له في كل قراراتها ومواقفها واأ�شيرة له في اأي تطور 

اأو ترقي.

حماور املو�ضوع

الإنحراف الفردي عللن الإيمان: قال تعالى: { ڀ ڀ 

،  فالوحدة 
(((

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ  ٿ}

)1)   املائدة 77
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بين الم�شلللمين تحتاج لأمللة واعية تدرك اأخطارهللا واأهدافها 

ها وتعي 
ّ
وتعرف اأ�شللدقاءها واأعداءها وتميز بين �شللالحها و�شر

الأهللداف الإلهيللة وكيفية الو�شللول اإليها وهذا مللا يعجز عنه 

�شللعاف النفو�ص والأ�شللخا�ص غير الموؤمنين بق�شية الإ�شام 

ور�شللالته المباركة، فاإن الإنحراف عن هذه الجادة اإلى ظلمات 

التيه وال�شال والهوى والم�شالح ال�شخ�شية والمنافع الدنيوية 

الآنيللة من الطبيعي اأن ُيفقد الأمة توازنها وا�شللتقرارها ويزيد ن 

احتمال زعزعتها.

ناً التفرقة التي ح�شلللت بين يو�شللف واأخوته 
ّ
قال تعالى مبي

اء فعل ال�شلليطان والإنحراف عللن الإيمان: {چ  
ّ
من جللر

ڎ  ڎ  ڌ    ڌ      ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ 
گ  گ  کک  ک     ک     ڑ   ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ 
گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ  ڱ ڱڱ ں ں ڻ  ڻ  ڻ 
ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ    ۀ  ۀ  ڻ 

 .
(((

ۓۓ ڭ         ڭ ڭ ڭ   ۇۇ ۆ ۆ  ۈ    ۈ}

)1)   يو�شف 99- 101.



176

اإ�س��اعة التفرق��ة والخ��الف: قال تعالللى: {ڑ ڑ ک  ک 

.
(((

ک ک}
فللاإن اآفة الدين التع�شللب الأعمى واإماتللة دور العقل وعدم 

اإطللاق الحرية الفكرية في اإطارها الديني بل باإ�شللدار اأحكام 

م�شللبقة تجاه الآخر والحكم عليه، دون مراجعة اآرائه حتى من 

خال كتبه، ون�شاهد اليوم ون�شللمع بع�ص الأمور التي يل�شقها 

اأحللد المذاهب بالمذهب الآخر وهي ممللا قام الإجماع على 

خافه، واإذكاء البحث في الق�شللايا الخافية واإعطاءها عناوين 

اأكبللر مللن حجمهللا كالإختاف في بع�للص الفتللاوى الفقهية 

اأو الآراء ال�شللرعية حول ق�شللية حياتية �شللغيرة فيقوم البع�ص 

 باهلل العظيم، وهو 
ٌ
بت�شويرها على اأنها خروج من المذهب وكفر

ما يحدث عند اأتباع المذهب الواحد.

الإحتق��ان المذهبي: بللاأن يعمد كل فريق اإلى �شللّب الفريق 

الآخر و�شللتمه ولعنه وقد ي�شللل الحللال اإلى تكفيللره واإباحة 

دمه كما ن�شللاهد اليوم على �شا�شللات التلفللزة وبع�ص القنوات 

)1)   ال�شورى 13
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الف�شللائية الماأجورة التي تعمل لح�شللاب الحللكام الظالمين 

وما ي�شللدر عن بع�ص القيادات الدينية مللن فتاوى تجعل من 

اأخيه الم�شلللم عدواً له قبل العللدو الحقيقي المتمثل بالكيان 

الغا�شب واأمريكا والغرب الم�شتعمر، وفبركة بع�ص الأحاديث 

اأو تاأويل بع�شللها واإل�شللاقها بالطرف الآخر والإنجرار لح�شاب 

بع�ص القوى ال�شيا�شللية التي ت�شللّخر هذا الإحتقان لم�شلللحة 

اأهدافها ال�شيا�شللية بعيداً عن الدين والر�شللالة، وهذا كّله يعتبر 

اليللوم من اأكبللر التحديات التللي يواجهها عالمنا الإ�شللامي 

والتي يجب اأن يوّظف لها كل اإمكانياته للتغلب عليها.

ف�س��اد الأنظم��ة ال�سيا�س��ية الحاكمة: التي تجد فللي النعرات 

الطائفية والفتنة المذهبية حاجة ملحة لبقائها وا�شتمرار �شلطتها 

ف�شللًا عن حاجللات من يقف خلف هذه الأنظمة اإلى اإر�شللاء 

قواعللد خافيللة ثابتللة وحواجز ل يمكللن تخطيها ت�شللهم في 

تفتتيت دولة الإ�شللام اإلى دويات يكفر بع�شها بع�شاً ويغدق 

الجميع كافة اإمكانياته لإ�شللقاط الآخر، ولو اأنفق حكام العالم 

الإ�شللامي على رفاهية �شعوبهم ع�شللر ما ينفقونه على ت�شعير 
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الخافات والترب�ص ببع�شللهم البع�ص لعا�شت �شعوب منطقتنا 

باأمن و�شللعادة و�شللام ولتخطت كافة م�شللاكلها وظهرت على 

�شعوب الأر�ص كافًة.

الرغبة ف��ي ال�س��يطرة: قال تعالللى: {ۀ  ۀ ہ   ہ ہ 

ڭ  ڭ    ڭ  ڭ  ۓ  ۓ   ے  ھے  ھ  ھ  ھ  ہ 
ۇ ۇ ۆۆ ۈ ۈ  ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ 

.
(((

ۉ ې}
ر ما بنف�شه 

ّ
فالوحدة تبداأ من داخل الإن�شللان الذي ما لم يغي

ر ما بواقعلله، وما لم يترفع الإن�شللان عن اأنانياته 
ّ
فللاإن اهلل لن يغي

ورغباته ونزواته في حب الت�شلللط والتملك والتحكم بم�شللائر 

النا�للص وا�شللتعبادهم فاإن م�شللير الوحدة وتما�شللك المجتمع 

�شلليبقى مهللدداً، لأن مجتمع الوحللدة مجتمع ت�شللوده القيم 

والمبللادىء والف�شللائل وتحكمه الأخاق ال�شللامية، ولذلك 

للر القراآن الكرين بقوللله )بغياً بينهم) فهم يظلمون بع�شللهم 
ّ
عب

البع�للص من اأجللل الحكم وال�شلليطرة وهم يعلمللون اأن ذلك 

مخالٌف لكتاب اهلل و�شللّنة ر�شللول اهلل P، فمللا اأحوجنا اليوم 

)1)   ال عمران 19.
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اإلى الرجللوع اإلى قوله تعالللى: {ڦ ڄ ڄ ڄ 

ڇ   ڇ   ڇ  ڇ  چ         چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃڃ   ڄ 
ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ     ژ ڑڑ 

.
(((

ک ک ک ک گ گ گ}

)1)   اآل عمران 103
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ت�سدير المو�سوع: 

ہ  ہ  قللال تعالللى: {ہ 

ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ 
 .

(((

{ ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ 

)1) اآل عمران، 105.

نتائج التنازع والتفرقة 
بين المسلمين

املحا�ضرة الثالثة

الهدف:

بيان لاأثار الدنيوية والأخروية الخطيرة التي ي�شببها اإنق�شام 

الأمة وتمزقها في الدنيا.
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المقدمة 

اإن المتاأمل في كتاب اهلل يرى ربطاً قوياً بين التنازع والتفرقة 

من جهة والكفر من جهٍة اأخرى كما يرى ربطاً قوياً بين الوحدة 

من جهة والإ�شللام والإيمان من جهٍة اأخرى، فالقراآن عندما 

ڦ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ   } يقللول: 

، ثم يجيب القراآن عن كيفية موت المرء م�شلللماً 
(((

ڦ}
وكاأن   ،

(((

{ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ} بقوللله: 

المللوت على الفرقة نقي�ص الموت على الإ�شللام، وفي مقاٍم 

اآخر يقول تعالى: {ہ  ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ 

 فاعتبللر اأن التفرقة 
(((

ے ےۓ ......... ۅ ۉ ۉ  }
والإختاف بمثابة الكفر بدين اهلل.

حماور املو�ضوع

أخطار التفرقة في اآلخرة

براءة النبي منهم: وهذا يعني براءته منهم في الدنيا والآخرة، 

)1)   ال عمرن 102.

)2)   ال عمران 105.

)3)   الأنعام، 159
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قال تعالى: {ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ    ڇ ڇ ڍڍ 

.
(((

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ         ڑ}
الع��ذاب ف��ي الآخرة: فاإن مللن اأكبر الكبائر تفللرق الأمة من 

نات، قال تعالى: { ڳ ڳ ڳ  ڳ ڱ ڱ  
ّ
و�شوح البي

ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻڻ  ں  ں  ڱ      ڱ 
ۓ  ےۓ   ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  

.
(((

ڭ ڭ ڭ}
{ہ  ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ  تعالللى:  قللال 

.
(((

ے ےۓ  ۓ ڭ ڭ ڭ}

أخطار التفرقة في الدنيا

مجم��ع الرذائ��ل: فالتفرقة والإختللاف يقودان المللرء اإلى 

 :Q الرذيلللة والف�شللاد ومحق الدين، فعن الإمام ال�شللادق

اإياكللم والخ�شللومة في الدين فاإنها ت�شللغل القلب عن ذكر اهلل 

.
(((

عزوجل وتورث النفاق وتك�شب ال�شغائن وت�شتجير الكذب

  (1(

)2)   ال عمران 105-104.

)3)   ال عمران 108.

)4)   بحار النوار، ج2، �ص 128.
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ق بينكم 
ّ
وعن علي Q: اإنما اأنتللم على دين واحد، ما فر

اإل خبث ال�شرائر و�شوء ال�شمائر فا توازرون ول تنا�شحون ول 

.
(((

تباذلون ول تواّدون

وبالتالي فاإن الأمة التي تتف�شى فيها الخ�شومات والنزاعات 

في الديللن تكثر فيها الأحقاد وال�شللغائن وتبللادل الإتهامات 

والإفتراءات مما يفقدها معايير الأمة التي دعى اإليها الإ�شللام 

واأ�ش�شها ر�شول اهللP و�شّحى من اأجلها الأئمة الأطهار.

وهن الأمة وو�س��عفها: قللال تعالى: {ٱ ٻ ٻ ٻ 

  .
(((

ٻ پ پ پپ  ڀڀ ڀ    ڀ ٺ ٺ}
واإن مللن اأكبر التنللازع تقديم الأعللراق والقوميات والقبلية 

وال�شخ�شللانيات على اأخوة الدين، فنللرى اليوم النعرات التي 

لها 
ّ
عمل اأعداء الأمة على �شللق �شللفها وت�شللّدع بنيانهللا وحو

ز بيللن العربي والفار�شللي والتركي والكردي 
ّ
اإلللى كيانات تمي

وبين قبيلة واأخرى واأ�شللول اآرية اأو �شللامية وبين اأقوام بدوية اأو 

ح�شللرية واأتباع لذلك الزعيم اأو لآخر، والكل ينادي بمناقب 

)1)   مو�شوعة احاديث اهل البيتR، ج12، �ص134.

)2)   الأنفال 46
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قومه ويتع�شللب لهللم واإن كانوا على الباطللل، والحال اإن هذه 

الإختافللات اأمور تكوينيللة ل يمكن اإلغاوؤها اإل اأنها لي�شللت 

معياراً في تقدم �شللعب اأو رقيه اأو بعده وقربه من اهلل، وكاأننا لم 

 .
(((

ن�شمع قوله تعالى: {ڇ   ڍ ڍ ڌ ڌڎ}

ع لي�ص مقدمًة للعذاب فح�شللب 
َ
بل اإن تفرق الأمة اإلى �ِشللي

ر القللراآن الكريم عن ذلك بقوله 
ّ
بل هو العللذاب بعينه وقد عب

ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے   ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  {ہ  تعالللى: 

 .
(((

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ   ۈ ۈ}
طم��ع الأعداء بالأمة: عن ر�شللول اهلل P: يو�شللك تداعى 

الأمللم عليكم تداعللي الأكلة على ق�شللعتها، اأومللن قلٍة نحن 

يومئللٍذ؟ فقال: بللل اأنتم كثيللر، ولكنكم غثاء كغثاء ال�شلليل، 

ولينزعللنَّ اهلل من �شللدور عدوكم المهابة منكللم وليقذفّن في 

قلوبكم الوهن، قالوا: يا ر�شول اهلل: ما الوهن؟ قال: حب الدنيا 

.
(((

وكراهية الموت

)1)   احلجرات 16.

)2)   الأنعام 65

)3)   ميزان احلكمة، ج1، �ص 110.
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فطمع الأعداء لي�ص نا�شئاً من م�شكلٍة في العدد والكم، وهم 

الأمة التي تفوق �شواها من الأمم عدداً كما اأنها لي�شت م�شكلًة 

في النوع فهي الأمة التي توزع خبراتها وعقولها وكفاءاتها على 

معظم �شللعوب الأر�ص، لكن الم�شكلة في الق�شية التي تجمع 

ا تفرقت الأمة 
ّ
هذه الأمة والتي ي�شللّحي من اأجلها الجميع، فلم

غابت ق�شلليتها المقد�شللة فلم يعد ما ي�شجعها للقتل وال�شهادة 

ر عنه ر�شللول اهلل بل »حّب 
ّ
وتعلقللت القلوب بالدنيا، وهذا ما عب

الدنيا وكراهية الموت«.

ظهور اأهل الباطل: عن ر�شللول اهلل P: »ما اختلفت اأمٌة بعد 

.
(((

نبيها اإل ظهر اأهل باطلها على اأهل حقها«

وهذه نتيجة طبيعيللة لبتعاد الأمة عن دينها واختافها فيما 

بينها والتجربة التي خا�شها الم�شلمون مع بدايات الدعوة خير 

�شاهد على ذلك، لأن المحور الوحيد الذي يت�شف بالقدا�شة 

وبالتالللي الموؤهل لجمع الأمة وتوحيدها هو الدين والر�شللالة، 

وغيللره من المحاور مهما عا �شللاأنها فاإنها ل تحظى بالقدا�شللة 

)1)   ميزان احلكمة، ج1، �ص 764.
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في نفو�ص النا�ص ول تملك قوة الجذب التي يملكها الإ�شام 

و�شللرعان ما تتجافى النا�ص عنه وتبتعللد عن اأي محوٍر يجمعها 

ليحل مكانه محاور الباطل والف�شاد ليجمع النا�ص بالقوة ويقمع 

اأي تمرد اأو ع�شلليان اأو عدم ا�شللتجابة له، فتبتلى الأمة بالذل 

والهوان، وهذا معنى قول ر�شللول اهلل P: »لتاأمرّن بالمعروف 

ولتنهللن عللن المنكللر اأو لي�شللتعملّن عليكم �شللراركم فيدعو 

.
(((

خياركم فا ي�شتجاب لهم«

)1)   الكايف، ج5، �ص 56.
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ت�سدير المو�سوع:

قال تعالى: { ٿ   ٿ  ٿ ٹ ٹ 

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ  
 .

(((

ڦ ڦ ڦ}

)1)   الأنفال 63

آليات تفعيل الوحدة 
بين المسلمين

املحا�ضرة الرابعة

الهدف:

ا�شتعرا�ص نقاط القوة التي تمكننا من نبذ الخافات وتقوية 

روح التاآخي بين الم�شلمين.
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المقدمة 

بالنظللر في الآية المتقدمة )لو اأنفقت.......) نجد اأن الغاية 

التي ين�شللدها القراآن الكريم هي التاآلف بين قلوب الم�شلمين 

بمعنى وحدتهم الروحية وال�شيا�شللية التي تف�شل بغي الأعداء 

وكيدهم �شللد اأمة الإ�شللام وتجعللل قلوبهم بنياناً مر�شو�شللاً 

في وجه الكفللار والمنافقين، وهذا ل ينفللي التفاوت الفكري 

والتغاير الإعتقادي والإختاف الثقافي بينهم، بل لعل الآيات 

لم تن�شده غايًة لعدم اإمكانية ذلك، ويوؤيد اأن هذه اللحمة ينبغي 

اأن تكللون قلبية قائمللة على الوعي والقناعللة والإلتزام قوله اأن 

ذلك ل يمكن اأن يتاأتى بالمال حتى لو كان هذا المال كلَّ ما 

في الأر�ص، لأن المال با�شتطاعته اأن يوجد لحمة �شكلية لكن 

لي�ص بامكانه اأن يوجد لحمة قلبية.

حماور املو�ضوع

الإ�س��الح ال�سيا�س��ي: والذي يتمثل بمواجهة كافة المذاهب 

والطوائف للم�شللروع الإ�شتعماري القا�شللي اإلى تمزيق الأمة 

وتق�شلليمها اإلى دويات واإيجللاد الحواجز الفكرية والنف�شللية 
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والروحية اإ�شافًة اإلى الموانع الطبيعية والجغرافية.

اإن الإ�شاح ال�شيا�شي يعني تحرير الأمة من نير الإ�شتعمار 

فللي كافة �شللوؤونها ال�شيا�شللية والدينية والإقت�شللادية والثقافية 

و�شوى ذلك.

ومما زاد الطين بلة اأن بع�ص الحكام الذين ي�شيطرون على 

مقللدرات الأمللة ويهبونها للغللرب مجاناً قد تجلببللوا بجلباب 

الدين فهم ي�شللوهون الدين وي�شللورونه على غير مللا اأنزله اهلل 

ف�شللًا عن �شللوء ما تقترفه اأيديهم، فينبغي تعريتهم وف�شحهم 

والبراءة منهم.

التح��رر من �س��لبيات التاريخ: ونبللذ الموروثللات الدينية غير 

المحققللة من كافة الأطراف، فهناك الثيللر مما يزخر به التاريخ 

الإ�شامي الذي ُكتب بوحٍي من الحكام وال�شاطين، ولماآرب 

�شيا�شللية و�شلطوية وا�شحة، ومع الأ�شللف نجد البع�ص ياأخذها 

اأخذ الم�شللّلمات مع اأن ذلك يخالف روح ال�شللريعة واأهدافها، 

بل اإن الأحاديث المو�شوعة والمفبركة والم�شنعة والمد�شو�شة 

توازي اأ�شعاف م�شللاعفة من الأحاديث ال�شحيحة والموثوقة، 
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وهللذا بحد ذاته م�شللوؤولية خطيرة تقع على عاتق المت�شللدين 

للخطللاب الدينللي اأن ل ينزلقوا في ح�شللابات المذهب على 

ح�شابات الدين.

اإطالق الحوار: قال تعالى: {ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ 

مب ىب               خب  حب  جب       يئ  ىئ  مئ  حئ   جئ  یی  ی  ی   ىئ 

فالحللوار   ،
(((

مث} جث  يت  ىت  ختمت  حت  جت  يب 

واقللع ل بديل عنه، فاإذا كان دم الم�شلللم على الم�شلللم حرام 

فمعنى ذلك بال�شللرورة اأن اأي خاف اأو تنازع بين الم�شلمين 

ل ينبغي اأن يتعدى �شللقف الحللوار، بل ل بد من تفعيل حالة 

الحوار ب�شكٍل دائم وم�شتمر ايتم تناول كافة المو�شوعات حتى 

لللو لم يتم لتو�شللل اإلى نتائج موحدة، فالخللاف في وجهات 

النظللر كما هو قائللم بين المذهبين قائم بيللن اأقطاب المذهب 

الواحد، ول ي�شكل اأي �شبباً للتنازع و�شق ال�شف.

مواجه��ة الأم��ة لواقعها: قال تعالللى: {ىئ ىئ ىئ یی ی 

 ،
(((

ی جئ             حئ مئ ىئيئ جب حب خب مب       ىب}

)1)   الن�شاء 59

)2)   البقرة 141
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فللاإن من اأب�شللع الواقع الذي نراه اليوم هو ا�شتح�شللار خافات 

الما�شللي لتق�شلليم الأمة واإ�شللعافها في الحا�شللر والم�شتقبل 

فترى البع�ص يتلهللى بخافات على قيادات وزعامات تاريخية 

ب �شللهماً اإلى 
ّ
فيجعلها �شللبباً في خافات اليوم بينما ل ي�شللو

اأعللداء الحا�شللر ول يجّهز غازيللاً لأعداء الأمللة الذين يعيثون 

فيها ف�شللاداً اليوم، ففي الما�شللي اأمٌة لها ما ك�شللبت وعليها ما 

اكت�شللبت وغداً �شللتقف بين يدي اهلل تعالى للح�شاب الأكبر 

واليللوم هناك تحديللات وعتاة وظالمون مللن الداخل والخارج 

كذلك يواجهون هذه الأمة، ومن واجب الأمة اأن تن�شرف اإلى 

ما �شوف ُت�شاأل عنه يوم القيامة ل اأن تتلهى بما لم تكن �شريكاً 

ل في وجوده ول في عدمه.

الإ�سالح الداخلي ومواجهة الفتن: قال تعالى: {ڳ ڱ  

ۀ  ۀ  ڻ      ڻ  ڻ  ںڻ  ں  ڱ  ڱ  ڱ 
ہ ہ  ہ    ہ ھ ھ    ھ ھے ے ۓ  ۓ ڭ ڭ 

.
(((

ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆ}
وقللال تعالى: {ۈ ٴۇ ۋ      ۋ ۅ ۅۉ ۉ 

)1)   احلجرات 11.
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.
(((

ې  ې ې}
فالإ�شللاح بكافللة اأ�شللكاله حاجللة ملحللة لأن المجتمللع 

الإ�شامي ل يخلو من �شللعاف النفو�ص الذين يتم ا�شتغالها 

لماآرب �شيا�شية خارجية اأو حتى داخلية، ومن هنا كان ل بد من 

الت�شدي لذلك من خال كيانات وحدوية واأطر علمية موحدة 

تقللع مهمتهللا بالدرجة الأولى علللى عاتق العلماء الر�شللاليين 

والنخب المثقفة والطبقة الواعية من ال�شيا�شيين.

التع��اون والتاآزر: قال تعالللى: { ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ 

ی  ی  ی  ىئ  ىئىئ  ېئ  ېئ   ېئ  ۈئ  ۈئ 

.
(((

ی}

فموؤازرة الأخ لأخيه في محنته واجب �شرعي وتكليف اإلهي 

ر عنه القراآن الكريم بال�شلللطان الذي 
ّ
تجعللل لهما كياناً قوياً عب

يمنع الو�شول اإلى اأتباعه ووعدهم بعد ذلك بالن�شر والغلبة.

الإبتعاد عن الخطاب الع�سبي: قال تعالى: قال تعالى: {ہ 

ۓ  ے  ے  ھھ  ھ  ھ   ہ  ہ  ہ  

)1)   احلجرات 10.

)2)   الق�ش�س 38.
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  فالدعوة التي فر�شللها اهلل بالح�شنى فر�ص الجدال 
(((

ۓڭ   }
مع الآخر بالأح�شن، وذلك باعتماد �شيا�شات وا�شحة تبتعد عن 

نقاط الخاف والتوتر والم�ص بالمقد�شللات والرموز الإ�شامية 

التللي هي محل احترام الآخر، وعللدم تبني اأي راأي من الآراء 

المت�شللددة من اأي جهٍة كانت اأو محاولة توظيفه لك�شللب مودة 

النا�ص وتعاطفهم.

)1)   النحل، 125
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التكافل اإلجتماعي في اإلسالم

أنواع التكافل اإلجتماعي

موارد التكافل اإلجتماعي في اإلسالم

وسائل تحقيق التكافل اإلجتماعي

التمسكن واّدعاء الفقر

الباب ال�شاد�س

 التكامل اإلجتماعي
في اإلسالم
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ت�سدير المو�سوع:

وئ  وئ  ەئ   } تعالللى:  قللال 

.
(((

ۇئۇئ ۆئ ۆئ  ۈئ ۈئ    ېئېئ  }

)1)   املائدة 2.

التكافل االجتماعي
في اإلسالم

املحا�ضرة الأوىل

الهدف:

التعريف باأهمية مفهموم التكافل الجتماعي في الإ�شللام 

وحث النا�ص على التفاعل فيما بينهم.
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المقدمة

اإهتم الإ�شام ببناء المجتمع المتكامل ليكون مجتمعاً قوياً 

منيعللاً قادراً على مواجهة التحديات كافة، وح�شللد في �شللبيل 

ذلك جملة من الن�شللو�ص والأحللكام لإخراج المجتمع بنياناً 

مر�شو�شاً و�شّداً منيعاً في وجه �شتى اأنواع الموؤامرات، والتكافل 

الجتماعي في الإ�شللام لي�ص مق�شللورا علللى النفع المادي 

بل يتجاوزه اإلللى جميع حاجات المجتمع اأفللرادا وجماعات، 

مادية كانت تلك الحاجة اأو معنوية اأو فكرية على اأو�شللع مدى 

لهذه المفاهيم، فهي بذلك تت�شللمن جميع الحقوق الأ�شا�شية 

لاأفراد والجماعات داخل الأمة.

كمللا اأن التكافللل فللي بعللده الروحللي اأرقى مللن التعاون 

والتكاتف والموؤازرة والم�شاعدة التي قد ينتظر المرء من الآخر 

وقوفه اإلى جانبه بالمقابل، بل هو عون ينطلق من بعٍد روحي ل 

ين�شد �شوى الرحمة الإلهية، ومن �شفاء نف�شي ل يتو�شم �شوى 

القرب من اهلل.

حماور املو�ضوع
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تعريف التكافل االجتماعي 

يق�شللد بالتكافللل الجتماعللي اأن يكللون اأفللراد المجتمع 

م�شاركين في المحافظة على الم�شللالح العامة والخا�شة ودفع 

المفا�شللد والأ�شللرار المادية والمعنوية بحيث ي�شللعر كل فرد 

فيه اأنلله اإلى جانب الحقوق التي له اأن عليه واجبات لاآخرين 

وخا�شة الذين لي�ص با�شتطاعتهم اأن يحققوا حاجاتهم الخا�شة 

وذلك باإي�شال المنافع اإليهم ودفع الأ�شرار عنهم.

دائرة التكافل اإلجتماعي

اإن مفهللوم التكافللل الجتماعي في الإ�شللام لي�ص يرتبط 

بالجانب الإن�شللاني يتحللرك من خال كرامة الإن�شللان فهو ل 

يخت�للص بالم�شلللمين المنتمين اإلى الأمة الم�شلللمة فقط، بل 

ي�شللمل كل بني الإن�شللان على اختاف مللهللم واعتقاداتهم 

داخل ذلللك المجتمع كما قال تعالى: {ڃ چ     چ چ چ  

  
(((

ڈژ} ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ   ڍ      ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 
ذلللك اأن اأ�شللا�ص التكافللل هللو كرامة الإن�شللان حيللث قال 

)1)   املمتحنة: 8  
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ڳ  ڳ  گ  گ  گ   گ  ک  ک        {ک  تعالللى: 

  
(((

ں} ں  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ڳ  ڳ 
فالإن�شللانية  جمعاء تندرج تحت لواء هذا المفهوم حيث يبداأ 

الإن�شللان الم�شلللم بدائرته الذاتية ثم دائرته الأ�شرية ثم محيطه 

الجتماعي ثم اإلى تكافل المجتمعات المختلفة. 

الحث على التكافل اإلجتماعي

مما ل�شللك فيه اأن المجتمللع كيان يتفاعل بع�شلله ببع�ص 

فالمجتمللع الذي ي�شللوده التكافللل والتعاون ويمللد اأفراده يد 

ه 
ّ
العللون والم�شللاعدة للمحتاجين منه �شت�شللوده المحبة ويعم

الوئام وت�شللتد فيه اأوا�شللر الأخوة الإ�شللامية، بينما المجتمع 

الذي ل يعي�ص هذه القيمة الرائعة التي مّن الإ�شللام علينا بها 

�شين�شللاأ فيه اأفراد عاجزون يلّفهم الفقللر والجهل والمر�ص مما 

يفتح اأبواب الف�شللاد والرذيلة على م�شراعيه، وهذا من �شاأنه اأن 

 بالجميع. 
ّ
ينعك�ص على المجتمع باأ�شره وي�شر

)1)   الإ�شراء: 7  
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التكافل اإلجتماعي في اآليات
قال تعالى:{ۈئ ېئ ېئېئ ىئ  ىئ ىئ ی ی - )

حب  جب  ىئيئ  مئ  حئ    جئ  ی  ی 
.

(((

خب مب ىب يب جت  حت}
پ - ) پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  {ٱ  تعالللى:  قللال 

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   پ 
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  
ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  
ڦ    ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ  
چ چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ  ڍڌ 

.
(((

ڌ ڎ ڎ }
ەئ وئ وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئ  ۈئ - ) تعالللى:{..  قللال 

.
(((

ۈئ    ېئېئ ېئ ىئىئ ىئ    ی ی ی}
گڳ - ) گ  گ   گ  {ک  تعالللى:  قللال 

ڱ  ڱ     ڱ  ڳ  ڳ  ڳ 

ۀ  ڻڻ  ڻ   ڻ  ں  ں  ڱ 

)1)   البقرة 215.

)2)   البقرة 177.

)3)  املائدة 2.
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.
(((

ۀ ہہ ہ ہ ھ ھ}

قال تعالى: {وئ وئ ۇئ ۇئ  ۆئ ۆئ ۈئ - )

(((

ۈئ ېئ ېئ}
قال تعالى: {ۈ ٴۇ ۋ      ۋ ۅ ۅۉ ۉ - )

.
(((

ې  ې ې}

 ب- األحاديث الواردة

في معنى التكافل االجتماعي في اإلسالم:

عللن النعمان بن ب�شللير قال: قال ر�شللول اهلل P: »مثل - )

الموؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الج�شللد 

اإذا ا�شللتكى منه ع�شللو تداعى له �شللائر الأع�شاء بال�شهر 

.
(((

والحمى«

ُه - )
ُ
وعنه P: »الم�شلللم اأخو الم�شلللم، ل يظلمه، ول ُي�شِلم

ج 
َّ
مللن كان في حاجة اأخيه كان اهلل فللي حاجته، ومن فر

ج اهلل عنلله بها كربة مللن ُكرب يوم 
َّ
عن م�شلللم كربللة، فر

)1)   التوبة 71.

)2)   ال�شراء 26.

)3)   احلجرات 10.

)4)   ميزان احلكمة، ج4، �ص 2837.
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.
(((

َتره اهلل يوم القيامة«
َ
 م�شلماً �ش

َ
القيامة، ومن �شَتر

ب الدنيا - )
َ
�ص عن م�شلللم كربًة من ُكللر وعنلله P: »من نفَّ

للر على 
َّ

 اهلل عنه كربًة من كرب يوم القيامة، ومن ي�ش
َ

�ص نَفَّ

 على 
َ
للر اهلل عليه في الدنيا والآخرة، ومن �شَتر

َّ
مع�شللٍر ي�ش

 اهلل عليه في الدنيا والآخللرة، واهلل في عون 
َ
م�شلللم �شللَتر

.
(((

العبد ما كان العبد في عون اأخيه«

وعنه P: » وما من اأهللل قرية يبيت فيهم جائع ينظر اهلل - )

.
(((

اليهم يوم القيامة«

نيان ي�شد بع�شه بع�شاً ثم - )
ُ
وعنه P: »الموؤمن للموؤمن كالب

.
(((

�شبك بين اأ�شابعه«

وعنه P: »الموؤمن مراآة الموؤمن، والموؤمن اأخو الموؤمن، - )

.
(((

يكف عليه �شيعته ويحوطه من ورائه«

وعنلله P: »ما اآمن بي من بات �شللبعاناً وجاره جائع اإلى - 7

.
(((

جنبه وهو يعلم به«

)1)   كنز العمال، ج1، �ص 150.

)2)  كنز العمال، ج15، �ص 849.

)3)   و�شائل ال�شيعة، ج12، �ص 130.

)4)   كنز العمال، ج1، �ص 141.

)5)  كنز العمال، ج1، �ص 141.

)6)  و�شائل ال�شيعة، ج17، �ص 209.
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ت�سدير المو�سوع:

عللن علللي Q: »ما راأيللت نعمًة 

.
(((

موفورة اإل واإلى جانبها حٌق م�شيع«

)1)   درا�شات يف نهج البالغة، �س 40.

أنواع التكافل اإلجتماعي

املحا�ضرة الثانية

الهدف

الإلفات اإلى الدائرة الوا�شللعة لمفهوم التكافل في الإ�شام 

التي يندرج فيها كافة اأنواع التكافل. 
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المقدمة

لعل النظر علللى مفهوم التكافل في الإ�شللام من الناحية 

العملية يرى اليوم اأنه ما زال ل يت�شع ميدانياً لي�شمل كافة حدود 

الدائرة التي ر�شمها الدين الحنيف واأحدث بها نقلًة نوعية من 

عالم الأنا والفرد وال�شخ�ص اإلى عالم المجتمع والدولة، فدائرة 

هللذا المفهوم لي�شللت حكراً علللى الجانب المعي�شللي الذي 

يوفر للمحتاجين �شللروريات حياتهم فح�شللب بل اأ�شبح يت�شع 

لحاجات المجتمع و�شرورات الدولة التي ت�شمل كافة ميادين 

الحيللاة، بل لعل هنللاك بع�ص الجوانب الحياتيللة التي ل تقل 

اأهميًة عن التكافل المالي.

حماور املو�ضوع

أوالً: التكافل المعيشي

قال تعالللى: {ڳ ڱ ڱ    ڱ ڱ ں ںڻ ڻ 

 .
(((

ڻ ڻ ۀ  ۀ ہہ ہ ہ ھ}

)1)   الروم:38
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والمللراد بلله اأن يتحمل المجتمللع اأعباء رعاية اأحللوال الفقراء 

والمر�شللى والمحتاجين والهتمام بمعي�شللتهم مللن طعام وغذاء 

وك�شاء وم�شكن والحاجات الإجتماعية ال�شرورية، وهذا النوع من 

التكافل له اأولويته لأنه مما ل ي�شتغني عنه اأي اإن�شان في حياته.

ثانيًا: التكافل العلمي

قال ر�شللول اهلل P: »ما ت�شللّدق النا�ص ب�شللدقة مثل علٍم 

.
(((

ُين�شر«

ويق�شللد به توفير فر�للص التعليللم لجميع النا�ص وت�شللجيع 

الطاب على طلللب العلم  وتكاتف اأفراد المجتمع فيما بينهم 

علللى اإزالة اآثار الأمية والجهللل، واأن يعلم العالم الجاهل، كما 

راعي توفير اإمكانية التخ�شلل�ص للمتفوقين ومنحهم الفر�شللة 
ُ
ي

الكاملة لاإبداع العلمي.

ثالثًا: التكافل السياسي

قال ر�شللول اهلل P: »الم�شلللمون تتكافللاأ دماوؤهم، وهم يد 

)1)   منية املريد، �س 105.
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.
(((

على من �شواهم، ي�شعى بذمتهم اأدناهم، وُيردُّ على اأق�شاهم«

وهو تحمل كل �شللخ�ص م�شللوؤولياته العامة اإزاء �شيا�شللات 

الدولة وقراراتها التي ت�شب في م�شلحة الجميع فالأمة لي�شت 

ملكاً لأحد بعينه، واإنما هي لواء ي�شتظل به الجميع، فا ا�شتبداد 

بللراأي ول اعتداد بمن�شللب، اإنما يقوم مجتمع الإ�شللام على 

العدل وال�شورى والم�شاواة الكاملة بين الحاكم والمحكوم.

فكل �شخ�ص له حقه ال�شيا�شي، وله حقه في المراقبة والن�شح 

والأمللر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذلك بالم�شللاركة في 

الراأي، واإبداء الم�شورة لأنه م�شوؤول عن م�شتقبل الأمة.

رابعًا: التكافل العبادي

عها الإ�شام هناك في الإ�شام �شعائر 
ّ
وهي العبادات التي �شر

وعبللادات يجب اأن يقوم بها المجتمع ويحافظ عليها، ك�شللاة 

الجنللازة ومثل ذلك اإقامة الجمعة، واإقامة �شللاة الجماعة في 

الأوقات الخم�شللة والجهاد واأداء فري�شللة الحج وغير ذلك من 

العبادات التي توؤدى جماعًة.

)1)   ميزان احلكمة، ج2، �ص 1341.
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وهذه ال�شورة من تكافل المجتمع وتعاونه في اأداء العبادات 

هي �شللمة بارزة من �شمات المجتمع الم�شلم ولها اأثرها الكبير 

في �شللد اأوا�شللر هذا المجتمع وتاحمه، ومما ل �شك فيه اأن 

هذا العبادات اإنما اأراد بها اهلل تعالى الجانب الجماعي والتركيز 

على اأهميللة الجماعة واإبرازها ب�شللور عبادية مختلفة تر�شلليخاً 

لمفهوم التكافل العبادي واإحيائه.

خامسًا: التكافل األخالقي

گڳ  گ  گ   گ  {ک  تعالللى:  قللال 

ڱ  ڱ  ڱ     ڱ  ڳ  ڳ  ڳ 

ہ  ہہ  ۀ  ۀ  ڻڻ  ڻ   ڻ  ں  ں 

.
(((

ہ ھ ھ}

ويق�شللد به حرا�شللة القيم الإ�شللامية والمبادئ الأخاقية 

ال�شللامية وحماية المجتمع من الفو�شللى والف�شاد والنحال، 

من منطلق الإيمان باأن المجتمع اإذا ف�شللد فاإنه يف�شللد الجميع 

وي�شعب بعد ذلك تدارك الف�شاد واإ�شاحه، ولهذا وجب على 

)1)   التوبة 71.
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المجتمع الم�شلللم اأن ينكر على مرتكبللي المنكرات الُخلقية 

وغيرها.

كمللا يندرج فللي التكافل الأخاقللي �شللعور كل فرد نحو 

اإخوانه في الدين بم�شللاعر الحب والعطف وال�شللفقة وح�شللن 

المعاملة، واأن يتعاون معهم في �شللراء الحياة و�شللرائها، ويفرح 

لفرحهم وياأ�شى لم�شللابهم ويتمنى لهم الخير، ويكره اأن ينزل 

ال�شر بهم، وقد دّل على ذلك المعنى قول ر�شول اهلل P: »ل 

.
(((

يوؤمن اأحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنف�شه«

سادسًا: التكافل االقتصادي

تعالللى: {ڭ ڭ ڭ  ۇ  ۇ    ۆ ۆ ۈ    ۈ  قللال 

.
(((

ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ      ۉ}
ومعنللى التكافللل القت�شللادي اأن يتعللاون الجميللع فللي 

المحافظة علللى ثروات الأمة من ال�شللياع والتبذير، كما يمنع 

�شللوء ا�شللتعمال القت�شاد من التاعب بالأ�شللعار والغ�ص في 

)1)   كنز العمال، ج1، �ص 41.

)2)   الن�شاء 7.
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المعامللات والحتللكار ومراقبللة المعايير ال�شللرعية للماأكل 

والملب�للص والم�شللكن فا يجللوز للمجتمع اأن يفللرط في ماله 

ويعطيلله لل�شللفهاء واأهل الج�شللع والطمع واآكلللي المال العام 

وم�شيعي ثروات الأمة وتقديمها اإلى الأعداء باأبخ�ص الأثمان.

سابعًا: التكافل في الحياة العامة 

قللال ر�شللول اهلل P: »كلكللم راٍع وكلكللم م�شللوؤول عللن 

.
(((

رعيته«

والمللراد هنللا اأن يتحمللل كل فرد م�شللوؤولياته فيمللا يرتبط 

بالم�شالح الم�شللتركة للجميع واأن يكون كل فرد في المجتمع 

�شريكاً في المحافظة على القوانين وتنفيذها وم�شاعدة الأجهزة 

المخت�شللة في قمللع المخالفات الحا�شلللة كالأمللور المتعلقة 

بنظافة الطرقات والأماكن العامة والمحافظة على البيئة والتقيد 

بقوانين ال�شللير وح�شن الإ�شتفادة من �شبكات الماء والكهرباء 

والإت�شالت دون غ�ص اأو تاعب ودفع الر�شوم المتوجبة عليه 

للجهات المخت�شة وعدم حماية المخالفين اأو ت�شهيل اأمورهم، 

)1)   ميزان احلكمة، ج2، �ص 1212.
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ويدخل في هذا الإطار م�شاعدة الأجهزة المخت�شة في ك�شف 

الجرائم والتعديات وال�شللرقات وكل ما يخالللف النظام العام 

وينعك�ص تردياً على ا�شتقرار وتوازن حياة الجميع.

ثامنًا: التكافل الحضاري

قللال تعالللى:{ ەئ وئ وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئ  ۈئ ۈئ    

.
(((

ېئ}
وقد يكون هللذا العنوان جامعاً لغيره من العناوين المتقدمة 

اإل اأن المللراد منه هنا هو التكافل في كل ما يفيد الجماعة من 

عمل دنيوي اأو ديني، �شيا�شللي اأو اقت�شادي، زراعي اأو تجاري، 

علمي اأو اأدبي، وهو من البر الذي يحبه اهلل لعباده، ويرغب لهم 

اأن يتعاونوا عليه.

فالعمللل النافع للمجتمع محبوب عنللد اهلل تعالى، وهو من 

البللر الذي اأمرنا اهلل �شللبحانه وتعالى اأن نتعاون ونت�شللامن في 

تحقيقه.

)1)   املائدة 2.
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ت�سدير المو�سوع:

{ٻ ٻ ٻ  تعالللى:  وقال 

ڀ  ڀ   پ  پ  پ  پ  ٻ 
 . 

(((

ڀ ڀ ٺ}

)1)   الأنفال: 41

موارد التكافل 
اإلجتماعي في اإلسالم

املحا�ضرة الثالثة

الهدف:

بيللان الموارد التي يجب على الأغنياء والمي�شللورين مد يد 

العون والم�شاعدة لها.
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المقدمة

اإن توفر المال والي�شللر عند البع�ص مثله كمثل بقية النعم 

والألطللاف التي مّن اهلل بها على عباده ليمتحنهم ويختبرهم 

ليرى قللوة اإيمانهم ويقينهم وهو الذي له خزائن ال�شللموات 

والأر�ص، ولو �شللاء لم يترك علللى وجه الأر�ص فقيراً واحداً، 

فا�شللتقر�ص عباده وهو الغني عنهم وا�شتن�شللرهم وهو الذي 

له جنود ال�شللموات والأر�ص وتعبدهم وهو الذي ي�شللجد له 

الوجللود كله وابتاهللم وهو الذي يعلم خيرهم و�شللالحهم، 

للره اهلل بيللن اأيدينللا وجعلنا 
ّ

فالمللال الللذي نملكلله اإنما ي�ش

م�شتخلفين عليه ليرى طاعاتنا له به.

حماور املو�ضوع

ومن خال الن�شللو�ص من الكتاب وال�شنة يمكن الوقوف 

علللى اأهم الفئللات التي دعى الإ�شللام ل�شللمولها فللي دائرة 

التكافل الإجتماعي:
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كفالة الصغار وكبار السن 

لقد وجلله الإ�شللام عناية خا�شللة لكبار ال�شللن واعتبرهم 

م�شللتحقين للرعاية المثلى مقابل الت�شحيات التي بذلوها في 

تربيللة الأجيللال ال�شللالحة. والعناية بهم اأنيطت في الإ�شللام 

 ، 
(((

بالأبناء اأوًل، قال تعالللى:  {ٺ ٺ    ٺ  ٺ}

فم�شوؤولية الأبناء عن بر الأباء ورعايتهم م�شوؤولية اإلزامية �شواء 

كانا موؤمنين اأو فا�شللقين و�شواء كانا على دينه اأو على غير دين، 

والرعاية لكبار ال�شللن ل تقف عند الجانب المادي بل يدخل 

فيها الجانب النف�شللي والعاطفي الذي هم اأ�شد حاجة اإليه قال 

تعالللى: {ڻ     ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ  ہ ہ ہ 

ڭ  ڭ   ۓ  ۓ  ے   ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  
 .

(((

{ ۋ  ٴۇ   ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ 
وكما اهتم الإ�شللام برعاية الأبناء لآبائهم اأولى اهتماماً خا�شاً 

بالطفولة واألللزم الأباء برعاية الأبناء وتربيتهم حتى بلوغ �شللن 

الر�شد مع القدرة على ا�شتغالهم بالم�شوؤولية.

)1)   العنكبوت: 48

)2)   الإ�شراء: 23 -24
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عن ر�شللول اهلل P: »لي�ص منا من لم يرحم �شللغيرنا ويوقر 

.
(((

كبيرنا«

كفالة األيتام 

ڻ  ڻ  ڻ  ں  {ں   تعالللى:  قللال 

  وقللال تعالللى:  {ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 
(((

ڻ}
  وقال تعالى: {ٹ ٹ 

(((

ٹ ڤ  ڤ}
ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ٹ  ٹ 

.
(((

ڦ ڄ ڄ ڄ}
ومللن مظاهر العنايللة التي اأولهللا الإ�شللام لاأيتام حفظ 

اأموالهم وال�شللعي في تنميتها والبتعاد عن كل ت�شللرف �شار 

بها قال تعالى: {ھ ے ے ۓ ۓ   ڭ  ڭ ڭ ڭ ۇ 

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ    تعالللى:  { 
(((

ۇ}

)1)   كنز العمال، ج3ـ �ص 164.

)2)   الن�شاء:36  

)3)   الأنفال: 41  

)4)   املاعون: 3-1

)5)   الإ�شراء: 34 قال
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وقللال   ،
(((

ک} ک  کک  ڑ  ڑ   ژ  ژ 

چ  ڃ   ڃڃ  ڃ  ڄ  ڄ   ڄڄ   ڦ  {ڦ  تعالللى: 

.
(((

چ چ چڇ ڇ     ڇ ڇ ڍ}
ۀ  ڻ  ڻ   {ڻ  تعالللى:  قللال 

ھ  ھ  ہ  ہ   ہ  ہ  ۀ 
ۇ    ۇ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۓۓ   ے  ے  ھ  ھ 

.
(((

ۆ}

قال تعالللى: {ٻ ٻ  ٻ ٻ پ پ پ پ 

ٿ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  
ڤ  ڤ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ 

.
(((

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ}
وفال تعالى: {ڳ ڱ ڱ    ڱ ڱ ں ںڻ ڻ 

.
(((

ڻ ڻ ۀ  ۀ ہہ ہ ہ ھ}

)1)   الن�شاء: 10  

)2)   الن�شاء: 4

)3)   التوبة: 60  

)4)   البقرة 177.

)5)   الروم 38 
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 رعاية اللقيط

واللقيط �س��رعًا: هو المولود الذي ل يعللرف له اأب ول اأم، 

لقللى دون اأن يعترف به اأحد، فيجب اأخذه والإهتمام 
ُ
والذي ي

ڤ   ٹ  ٹ  ٹ  {ٹ  تعالللى:  قللال  بلله، 

.
(((

ڤ}
وقد راعى الإ�شام نف�شية اللقيط، فاأعطاه الحقوق الممنوحة 

للولد ال�شرعي دون اأن يكون هناك تمييز اأو تفريق بينهما، حيث 

ل تزر وازرة وزر اأخرى، وبهذه المعاملة الح�شنة يكون المجتمع 

قد اأعد مواطناً �شالحاً، يقوم بواجباته وينه�ص باأعبائه، فا ي�شعر 

بنق�ص ول تتولد عنده العقد النف�شية.

رعاية أصحاب العاهات

قللد يتعر�للص الإن�شللان اأثنللاء قيامه بللدوره في اإعمللار هذا 

الكللون لعاهللة مللن العاهللات، يفقللد علللى اأثرها ع�شللواً من 

اأو حا�شللة مللن حوا�شلله، وربمللا لظللروف تتعلللق  اأع�شللائه، 

بالحمللل والللولدة، يولللد بعاهللة م�شللتديمة كفقد الب�شللر اأو 

)1)   املائدة 32.
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ال�شللمع، اأو ت�شللويه فللي بع�للص اأع�شللائه تقلللل مللن عطائلله.

ومن اأهم فئات هذه العاهات هم:

كللم والمعتوهون والعاجزون ب�شللبب 
ُ
 والب

ّ
العميان وال�شللم

�شعف البنية وذوو العيوب الكامية والتعتعة. 

هللوؤلء النمط من العاجزين واأ�شللحاب العاهات، يجب اأن 

يلقوا من المجتمع كل رعاية وعناية واهتمام،  وينبغي اأن يكونوا 

محل العناية والهتمام الكامل في نظر الدولة والمجتمع على 

ال�شواء لتوفير العي�ص الأف�شل لمثل هوؤلء المحتاجين، حتى 

ي�شعروا بالرحمة والتعاون والعطف:

اأمللا العناية بالعميان وال�شللم والبكم، فيجللب اأن تتركز 

بفتح مدار�ص ومعاهد خا�شة بهم، لتعليمهم، وتدريبهم على 

الحرف اليدوية، وجعل كل الو�شائل الإي�شاحية وال�شمعية 

والب�شللرية واللم�شية تحت ت�شللرفهم لي�شعروا ب�شخ�شيتهم 

وكيانهم.

واأما العناية بالمعتوهين و�شللعاف البنية وذوي العيوب 

الكامية وال�شللرعى واأ�شللحاب الأمرا�ص المزمنة فتتركز 
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فللي اإزالة �شللعفهم وعاهاتهللم وعيوبهم بالعللاج الناجح، 

والغذاء ال�شالح، والو�شائل الطبية وال�شحية الازمة وتوفير 

الأجواء التربوية المن�شبة لهم.

 رعاية الشواذ والمنحرفين

والمللراد من ينحرف من الأحللداث والمراهقين اإلى تناول 

المخدرات، اأو ال�شرقة، اأو القتل وارتكاب الجرائم. وهذا عيب 

اجتماعللي خطير يجب معالجتلله، ويرجع اأ�شللباب النحراف 

عنللد المراهقين وال�شللباب اإلى اأ�شللباب عديدة اأهمها �شللوء 

التربية واإهمال الوالدين مراقبة اأبنائهم، ومنها ال�شحبة ال�شيئة، 

وم�شاهدة الأفام الماجنة، ومنها معاملة الآباء القا�شية لأبنائهم 

و�شللدة ظلمهم، واإم�شللاك النفقللة عنهم، ومنهللا اليتم والجهل 

والفقر.. اإلى غير ذلك.

وعاج الإ�شللام لظاهرة ال�شللذوذ والنحراف يعتمد 

على منع اأ�شللباب ال�شللذوذ، واإزالة العوامل التي توؤدى 

اإليه.
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رعاية المنكوبين والمكروبين

حثت ال�شللريعة الإ�شللامية على اإغاثة المنكوب، والتفريج 

عن المكروب، والن�شو�ص القراآنية في ذلك كثيرة، والأحاديث 

النبوية عديدة.

وهذه الحالة ت�شللمل المت�شررين جراء الزلزل والبراكين 

والهزات الأر�شللية وم�شللردي الحروب وتف�شللي الأوبئة وما 

�شابه.
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ت�سدير المو�سوع:

قال تعالللى: {ڱ ڱ ڱ ڱ 

.
(((

ں}

)1)  التوبة 103.

وسائل تحقيق
التكافل االجتماعي

املحا�ضرة الرابعة

الهدف:

عها الإ�شللام واآلياتها ل�شمان توفير 
ّ
بيان الو�شللائل التي �شر

التكافل الإجتماعي بين النا�ص.
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المقدمة

نقل الإ�شللام المجتمع من واقللٍع تتمحور قوانينه حول 

النللزوع اإلللى الفرديللة، وال�شللراع، وال�شللتحواذ، والظلم، 

والعن�شللرية، وحرمللان ال�شللعفاء مللن كل الحقوق حتى 

الكرامة الإن�شللانية، لهذا قرر الإ�شللام التكافل بين اأفراده 

في جميع مجالته المتعددة وذلك لإيجاد مجتمع متعاون 

مترابللط، فالنا�ص فيه لي�شللوا على ن�شللق واحللد في العلم 

والم�شتوى المعي�شي، بل يتفاوتون في اأو�شاعهم واأحوالهم 

فمنهم الفقير، المري�ص، اليتيللم، العاجز، العالم، الجاهل، 

الغنللي، فيحتاجون اإلى تنظيم دقيق يرعى اأحوالهم، ويهتم 

ب�شللوؤونهم، ويحقق التللوازن بين مختلف فئللات المجتمع 

دون خلل اأو تق�شير، حتى ي�شعر كل فرد بع�شويته الكاملة 

فللي المجتمع، ويقوم بعمل ما عليه مللن واجبات وينه�ص 

باأعبائه.

حماور املو�ضوع
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وسائل اإلسالم في تحقيق التكافل

 وهذه الو�شللائل يمكن تق�شيمها اإلى ق�شمين: و�شائل فردية 

وو�شائل عامة

الو�سائل الفردية: وهي المنوطة باأفراد المجتمع  وهي نوعين: 

واجبة وم�شتحبة

الوسائل الفردية الواجبة

1و2- فري�ستا اخلم�س  والزكاة 

 وهمللا من اأهم و�شللائل التكافل، فهما فري�شللتان اإلزاميتان 

ي�شارك بهما الأغنياء فقراء الم�شلمين بن�شبٍة من اأموالهما التي 

جعلها اهلل حقللاً لهم حيث قال تعالى: {ڳ ڳ ڳ ڱ 

، هذا ف�شللا عن اآثارهللا المعنوية حيث تنفي من 
(((

ڱ}

المجتمللع الأحقاد والبغ�شللاء الناتجة عن انق�شللام النا�ص اإلى 

مالكين ل يعباأون بغيرهم، ومحرومين ل يعباأ بهم. 

3- الكفارات 

وهي مللا فر�شلله الإ�شللام على الم�شلللم لرتكابلله بع�ص 

)1)   املعارج 24.
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المحظللورات اأو تركه بع�ص الواجبات، ككفارة حنث اليمين، 

قللال اهلل تعالللى في كفللارة اليميللن {ڭ ڭ ڭ  ڭ ۇ 

ۅ   ۋ  ٴۇۋ   ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ 

ائ  ى  ى  ې  ې   ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ 

ېئ  ېئ         ۈئ  ۆئۈئ  ۆئ  ۇئ   ۇئ  وئ  وئ  ەئەئ  ائ 

.
(((

ېئ ىئ}

وكفللارة الإفطار عمدا بدون عذر �شللرعي في نهار رم�شللان 

وغيرها وفديللة التاأخير. وهللذه الكفارات في بع�ص م�شللارفها 

اإطعللام لعدد من الم�شللاكين، ومن هنا كانت و�شلليلة لتحقيق 

التكافل

3- فطرة العيد 

 ،
(((

خب} حب  جب  يئ    ىئ  مئ      حئ  جئ  {ی  تعالللى:  قللال 

وهي �شللدقة يجب اإخراجها يوم عيد الفطر بعد �شللهر رم�شان 

ومقدارهللا ثاثة كيلو غللرام تقريبا من غالب قللوت البلد وهي 

واجبة على كل م�شلم.

)1)   املائدة: 89

)2)   العلى 15.
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4- ال�سدقات 

قال ر�شللول اهلل P: »اإذا مات الإن�شان انقطع عمله اإل من 

.
(((

ثاث �شدقة جارية وعلم ينتفع به، وولد �شالح يدعو له

وال�شدقة ما يدفعه المرء من ماله تبرعاً، وقد �شرعها الإ�شام 

في كثير من موارد ال�شللفر ودفع الأخطار والبدء باأعمال النهار 

وبع�ص الأيام الخا�شة.

الوسائل الفردية المستحبة 

وهذا الباب فتحه الإ�شللام لأهل الخير والإح�شللان الذين 

يرغبللون اأن يتكفلوا تطوعاً بع�ص الموارد الماليللة اأو العينية اأو 

الأن�شطة اأو غير ذلك مما يرفع بع�ص الحاجات ال�شرورية لدى 

البع�ص ومن هذه الو�شائل  التطوعية:

الوقف 

ومعنللى الوقللف اأن يتبللرع الم�شلللم بعين تبقللى لمدة من 

الزمللن اأو دائماً لجهة معينة �شللريطة عدم الت�شللرف في العين 

)1)   مبزان اخلكمة، ج3ـ �ص 2124.
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مع ال�شللتفادة من منافعهللا وغاتها وذلك كعمارة �شللكنية اأو 

ا�شللتثمارية اأو اأر�للص زراعية اأو غير ذلك ممللا يرفر مرفقا حيويا 

للمجتمع الإ�شامي.

الوصية 

وهللي اأن يو�شللي ال�شللخ�ص عنللد موته بن�شللبة من ماله 

ل�شخ�ص معين اأو جهة معينة اأو جماعة من النا�ص  وقد رغب 

الإ�شللام في الو�شللية قال اهلل تعالللى: {ٴۇ ۋ  ۋ 

ى  ې     ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  
 
(((

ى}
وقال ر�شول اهلل P: »اإن اهلل ت�شدق عليكم بثلث اأموالكم 

.
(((

عند موتكم«

العارية 

وهي تمكين ال�شللخ�ص غيره من ا�شللتخدام و�شللائله مجانا 

�شللريطة اأن يردها له وقد حث الإ�شام على هذا الأ�شلوب من 

)1)   البقرة: 180  

)2)   كنز العمال، ج16، �ص 620.
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التعاون والتكافل لما له من اآثار اإيجابية وهذا الأ�شلوب تندرج 

تحته المكتبات العامة والمدر�شية والكثير من الأدوات البيتية 

والترفيهية و�شوى ذلك.

الهدية والهبة 

قال ر�شول اهلل P: »تهادوا فاإن الهدية ت�شل ال�شخائم وتجلي 

. فقد حث الإ�شللام على تبللادل الهدايا ذاكرا 
(((

ال�شللغائن..«

دورها في تقوية واإ�شاعة روح الألفة والمودة بين اأفراد المجتمع.

مسؤولية الدولة 

لم يكتف الإ�شللام بالو�شللائل الفردية بل اأقللام اإلى جانبها 

الو�شللائل العامة التي جعلها من م�شللوؤولية الدولللة وواجباتها 

الجتماعية ، ومن اأهم هذه الو�شائل: 

تأمين موارد المال العام 

وذلك من خال القيام بم�شللاريع ا�شللتثمارية والإ�شللتفادة 

)1)   الكايف، ج17، �ص 287.
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من كنوزهللا وثرواتها التي اأودعها اهلل في الأر�ص  وا�شللتخلف 

فيها الإن�شللان وجعله �شلللطانا على ت�شللخيرها والنتفاع بها في 

حياته ليتحقق اأق�شللى حللد للرفاهية الجتماعية ال�شللاملة في 

المجللالت التي يعجللز الفرد عن القيام بهللا كمجانية التعليم 

والطبابة والموا�شات. ولو اأن كل دولة قامت بواجبها في هذا 

المجللال ووزعت نتائج هذه الم�شللادر بالق�شللط خدمات عامة 

ل�شاد العالم العي�ص الرغيد والهانىء.

إيجاد فرص عمل تناسب الكفاءات  

وذلك من خال درا�شة واإح�شاء الكفاءات واإيجاد الفر�ص 

الكافيللة للعمل والتللي ترفع البطالللة وتخفف هجللرة العقول 

وت�شللاهم في بنللاء الوطن، ونذكر هنللا تلك الحادثللة التي لها 

دللتهللا حيث جللاء رجل اإلى ر�شللول اهلل P ي�شللاأله فاأعطاه 

درهما واأمره اأن ي�شللتري به فاأ�شللا ويذهب اإلى الغابة فيحتطب 

وياأتيه بعد فترة فلما جاءه اأخبره اأنه وفرا قدرا من المال لحاجته 

وت�شللدق بالبع�ص الآخر فقللال P: »لأن ياأخذ اأحدكم حبله 
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.
(((

ويحتطب خيراً له من اأن ي�شاأل النا�ص اأعطوه اأم منعوه«

إقامة المؤسسات الخاصة بالتكافل

فالدولللة م�شللوؤولة عن تنظيم الو�شللائل الفرديللة للتكافل- 

�شابقة الذكر- وخا�شة الزكاة والوقف، وذلك باإقامة ال�شيا�شات 

الازمة لتحقيق اأهداف تلك الو�شائل المتمثلة في الق�شاء على 

الفقر وتقريب الهوة الجتماعية بين المو�شللرين والمحرومين، 

وفر�ص ال�شللرائب الازمة في اأموال الأغنيللاء ل اأن تاأخذ من 

اأموال الفقراء لتكد�شها في جيوب الأغنياء، واإيجاد ال�شمانات 

الازمة لتحقيق ذلك.

)1)   كنز العمال، ج6، �ص 497.
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ت�سدير المو�سوع:

قللال ر�شللول اهلل P: »من �شللاألنا 

.
(((

اأعطيناه ومن ا�شتغنى اأغناه اهلل«

)1)   الكايف، ج2، �ص 138.

التمسكن
واّدعاء الفقر

املحا�ضرة اخلام�ضة

الهدف:

التنبيه على الأهمية ال�شللرعية والآثللار المترتبة على اإدعاء 

الفقر والتم�شللكن وطلب المال من غير وجٍه �شللرعي اأو حاجٍة 

ن�ّص عليها ال�شرع المقد�ص.
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المقدمة

ل يخفى اأن الإ�شام و�شع �شوابط لمو�شوع الفقر وتعريفات 

محددة للفقيللر والمحتاج والم�شللكين واأ�شللحاب الحاجات 

وموارد �شللرف المال على م�شتحقيه وكمية هذا المال وطريقة 

�شرفه اإلى �شوى ذلك من الأمور التي لم يجز ال�شرع تجاوزها، 

ومن هنا فاإنَّ التم�شللكن وادعاء الفقر وقلللة ذات اليد والطلب 

الدائم واإبراز الحاجة والفاقة ب�شللكٍل م�شللتمر من الطبيعي اأنها 

حالة غير �شحية في المجتمع الإيماني ولها اآثارها ال�شيئة على 

هذا المجتمع، كما اأنه من الطبيعي اأن هذه الحالة لها اأ�شللبابها 

النف�شللية والتربوية والجتماعية التي يجللب معالجتها مقدمًة 

للتخل�ص من هذه الحالة المر�شية.

حماور املو�ضوع

أسباب إدعاء الفقر

ف ال�شلليطان 
ّ
�س��عف الثق��ة باهلل: وذلللك لأن الفقر مما يخو

ح القللراآن الكريم بذلك، 
ّ
النا�للص به ويعدهللم بالفقر كما �شللر
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 وعليه فاإن فهم الفقر 
(((

قال تعالللى:{ڭ ڭ   ڭ}،

والخوف من الإفتقار وال�شعور الدائم بالحاجة ما هي اإل و�شائل 

واأ�شاليب يعمد ال�شيطان من خالها لإ�شعاف ثقة الإن�شان بربه 

وتوكله عليه مقدمًة لإيقاعه في ال�شبهات بل وفي المحرمات 

عدم مراعاة ال�س��وابط ال�س��رعية: فالإن�شللان الللذي يراعي 

ال�شللوابط ال�شللرعية والحدود التي اأمر اهلل تعالى بها ل يطلب 

المال كيفمللا كان وعند اأي ابتاء اأو امتحللان اإلهي، بل يفكر 

في عاقبة اأفعاله وفي المال الذي �شي�شله وهل ي�شتحقه اأو ل.

ومن اأهم الموارد التي ت�شللير اإلى ذلك ق�شللة ذلك الرجل 

الذي جاء اإلى ر�شول اهلل مراراً يطلب العون والم�شاعدة، وكان 

ر�شللول اهلل P يجيبه في كل مرة بنف�ص الجواب قائًا له: من 

، اإلللى اأن قرر الرجل 
(((

�شللاألنا اأعطيناه ومن ا�شللتغنى اأغناه اهلل

العمل واأن يجني ماله بتعبه ف�شار يجمع الحطب ويبيعه اإلى اأن 

.P جمع ماًل وفيراً اأدرك بعدها فحوى كام ر�شول اهلل

والعبرة الأ�شللا�ص التي ينبغي اأن نلتفت اإليها هل من يّدعي 

)1)   البقرة 268.

)2)   الكايف، ج2، �ص 138



238

الفقر �شللاأل نف�شه واقعاً اأنه هل بذل جهده وعمل ما بو�شعه ولم 

يوفق لق�شللاء حاجته اأم ا�شت�شهل اإراقة ماء وجهه وطلب الي�شر 

باأ�شهل الطرق واأبغ�شها اإلى اهلل.

الخوف من الم�ستقبل: فيبقى الإن�شان في حالة من القلق من 

الم�شللتقبل متنا�شللياً اأن اهلل قد اأّمن له ولكل النا�ص حياتههم 

طيلة كل هذه ال�شللنين، فالخوف من الم�شللتقبل لي�ص �شللوى 

�شللعف في التوكل ونق�ص في الإيمان، فلي�ص اأجلب للفقر من 

الإفتقار ول اأدعى للبوؤ�ص من التبوؤ�ص، فعن ر�شول اهلل P: من 

 وعنه P: »اإن اهلل يحللب اإذا اأنعم على عبٍد اأن 
(((

تفاقللر افتقر،

.
(((

يرى اأثر نعمته عليه، ويبغ�ص البوؤ�ص والتبوؤ�ص«

الت�سبه بمن هو اأغنى منه: وهي من اأ�شواأ الآفات التي يبتلى بها 

المرء حين ينظر اإلى من هم اأي�شللر منه وُيتخيل له اأنهم يعي�شون 

�شللعادة عالية من خال اأموالهم، ويفوته اأن الإرتباط باهلل وحده 

الذي يجعل من حياة المرء حياًة �شعيدة، واأن المال وكل الأمور 

المادية ل يمكن اأن ت�شتري لاإن�شان �شعادًة اأو هناء.

)1)   حتف العقول، �س 42.

)2)   حتف العقول، �س 56.



239

ولعل من اأبرز م�شاديق ذلك اأن يلجاأ ال�شخ�ص اإلى �شراء كافة 

هاً بمن 
ّ
م�شتلزماته ال�شللرورية والكمالية وهو في اأول عمره ت�شب

هم اأي�شر منه ويغرق نف�شه في الديون وبالتالي يعجز عن اإيفائها 

عند ا�شتحقاقها فيعتبر نف�شه م�شتحقاً للمال ال�شرعي والوقوف 

اإلى جانبه غافًا عن اأن لوازم الحياة ل يمكن اأن توؤ�ش�ص دفعًة 

واحدة، واأن البيوت اإنما تبنى تدريجياً و�شلليئاً ف�شلليئاً، وغافًا 

كذلك عن اأن المال ال�شللرعي ل ي�شرف في الأمور الكمالية 

اأو اأن ال�شيطان يوحي اإليه ب�شرورة هذه الكماليات.

عالج التمسكن

تعزي��ز الإيمان باهلل:  فثقة الإن�شللان الموؤمن باهلل كبيرة وهو 

يدرك تماماً اأن اهلل قد رزقه ولم يبخل عليه يوماً، واأن هذا الرزق 

مق�شللوم من اهلل فا اإدعاء الم�شللكنة يزيد فيه ول اإظهار الغنى 

ينق�ص منه، بل قد ورد في الإ�شللتحباب �شللرورة اإظهار الغنى 

والتحّدث بنعم اهلل على الإن�شان، قال تعالى: {ڻ ڻ     ڻ 

، وقال تعالللى: {ہ    ہ ہ ہ 
(((

ڻ}

)1)   ال�شحى 11.
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ُه في 
ُ
، وعن الإمام ال�شللادق Q: »الموؤمن ب�شر

(((

ھ}
.

(((

وجهه وحزنه في قلبه«

مراعاة ال�س��وابط ال�س��رعية: وهذا مبني على �شرورة التفقه 

في هذا الجانب وموارد �شللرف المال العام والحقوق ال�شرعية 

وتعريللف الفقللر والم�شللكنة والغنللى والحاجللات ال�شللرورية 

والأ�شللياء الكمالية والأمور التي يمنع �شللرفها والثواب الذي 

اأعّده اهلل للمتقيد بهذه ال�شللوابط والعذاب الذي توّعد اهلل به 

مللن تعّدى حدوده، وعلى كل حال فالإ�شللام يعّلمنا اأن ننظر 

فللي الأمور المادية اإلى من هو دوننللا وفي الأمور الإيمانية اإلى 

من هو فوقنا ولي�ص العك�ص.

تعزيز الإيمان باليوم الآخر: فاإن ذلك له اأثره الكبير في مقاومة 

�شللعف النف�ص وقبللول الإبتاءات التي تعتر�ص حياة الإن�شللان 

واتخاذ القرار ال�شرعي اإزاءها، بل اإن هذا الإيمان من �شاأنه اأن يعزز 

ثقافة الت�شللليم بق�شاء اهلل والر�شللا بحكمه على كل حال واإنتظار 

الثواب الجزيل ورفيع الدرجات في الآخرة جزاء �شبره وثباته.

)1)   البقرة 278.

)2)   نهج البالغة، ج4، �ص78.
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