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المقّدمة

 العالمين، واأ�سللرف ال�سللالة واأزكى ال�سالم 
ّ

الحمد هلل رب

بين الطاهرين.
ّ
د وعلى اأهل بيته الطي

ّ
على ر�سول الرحمة محم

يعود اإلينا رم�سان من جديد �سهراً مباركاً، ووافداً كريماً، وزائراً 

 به 
ّ
حبيباً، تهفو له اأفئدة الموؤمنين، وتحّن له اأرواح المّتقين، وتقر

ة.
ّ
اأعين ال�سالحين لما يحمل من العطايا الإيمانية والهبات الإلهي

 

اإنلله اأف�سل ال�سهللور، يزّف لنا ب�سائللر الرحمة ويقيللم لنا اأفراح 

الإيمان وي�سللرح ال�سللدور بالطماأنينة واليقيللن، ويق�سي على 

روح الياأ�للس والإحبللاط، ويحررالإن�سللان من �سلطللان الأهواء 

وال�سهللوات، ويفتح له باب التوبة علللى م�سراعيه بما تهّب فيه 

ل فيه من البركات ففيه تفتح اأبواب  مللن ن�سمات الإيمان وتتنزَّ

الجنان، وتغلللق اأبواب النيللران، وت�سّفد ال�سياطيللن، وينادي 

اِلَفَة.
ّ

 ال�س
ُ
ُكم

َ
َهبُت َلُكم ُذنوب

َ
ُمناٍد: اأب�ِسروا ِعبادي! َفَقد و

دنللا معكم على 
ّ
ونحللن في المركللز الإ�سالمللي للتبليغ تعو

 
ّ

 تبليغي
ّ

ا�ستقبال هللذا ال�سهر المبللارك والكريم بعمٍل ثفافللي
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ما عمل 
ّ
 ل �سي

ّ
نحر�للس من خالله على مواكبة العمل التبليغي

 يندرج تحت 
ّ

للة الم�ساجد مللن خالل اإ�سدار متن تبليغللي
ّ
اأئم

»�سل�سلللة زاد المبّلللغ« التي تعنى بتقديم مللادة ثقافية وتبليغية 

موّجهة لعموم النا�س اإنطالقاً مللن درا�سات ميدانية وا�ستطالع 

 الم�سائل الثقافية الملّحة والهاّمة التي 
ّ
لآراء النا�س حول اأهللم

ينبغللي اإعطاوؤهللا اأولوية تبليغيللة في هذه المرحلللة بما ي�ساهم 

 الم�سكالت الثقافيللة والتربوية في هذا 
ّ
بمحللاكاة النا�س باأهللم

ال�سهر.

وهذا الكتاب في الواقع ُي�سهم في ال�ستفادة اأكثر من بركات 

 يختار 
ّ

 تبليغي
ّ

هذا ال�سهللر ولتحقيق اأهدافه وفق برنامللج ثقافي

المو�سوعللات بدّقة، ويعالج عناوينهللا الفرعية وفق البتالءات 

والأزمات الراهنة. 

وكّنللا قد اعتمدنللا �سابقاً تق�سيم الكتللاب اإلى مجموعة من 

الأبللواب لمعالجللة المو�سوعللات على طريقة الللرزم بدًل من 

ىء، وقللد اأثبتت هذه الطريقللة نجاحها  تناولهللا ب�سكل متجللزِّ

وفائدتهللا، ولذلللك حر�سنا علللى اإدراج المحا�سرات في هذا 
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مًة على خم�سة 
َّ

الكتللاب على نف�س الطريقة والتي جاءت مق�س

اأبواب موّزعة على ال�سكل التالي:

ل: مراقبات �سهر اهلل
ّ
الباب الأو

الباب الثاني: �سفات ال�سيعة

الباب الثالث: اأخالق العاملين

الباب الرابع: اأهمية فترة ال�سباب

الباب الخام�س: خ�سائ�س المجتمع الم�سلم

وفللي الختام ن�سللاأل اهلل اأن يتقبل اأعمللال الجميع باأح�سن 

القبول ويجعل ثوابها في ميزان اأعمالنا يوم القيامة، واأن يحظى 

هذا الإ�سدار بقبول الإخوة المبّلغين وكّلنا حر�س على اأهمية 

تقديم اأّي مالحظة ت�ساهم في اإنجاح هذه الخطوة اأكثر وتفعيلها 

ب�سكل ي�ساهم في تطوير هذا الإ�سدار وتو�سعة دائرة الإ�ستفادة 

منه �ساكرين للجميع تعاونهم وتجاوبهم.

المركز الإ�سالمي للتبليغ
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المراقبة في شهر رمضان

المحا�صرة االأولى

الهدف:

عر�س بع�س الأمور التي يجب مراقبتها في �سهر رم�سان من 

.P 
ّ

خالل خطبة النبي

ت�ضدير المو�ضوع: 

َمْن 
َ
 P:»و

ّ
ا جاء في خطبة النبي

ّ
مم

 له براءًة من 
ُ
َع فيه ب�سالٍة، َكَتَب اهلل

َّ
َتَطو

.
(((

ار« النَّ

)1(  الأمالي، �س 155.
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مة المقدَّ

 P اأّن �سهللر رم�سان هو عند 
ّ

عندمللا نقراأ فللي خطبة النبي

ام و لياليه اأف�سل الّليالي 
ّ
امه اأف�سللل الأي

ّ
اهلل اأف�سل ال�ّسهور واأي

اعات، ن�ستك�سف اأنه يجب علينا اأن نولي 
ّ

و�ساعاته اأف�سللل ال�س

اهتمامللاً بالغاً للحظللات هذا ال�سهر لحظًة لحظللًة واإل لما كان 

هذا التاأكيد منه P على الأيام والليالي وال�ساعات، فالموؤمن 

ت عليه ليلة 
ّ
يجب عليه اأن يراعي حرمة هللذا ال�سهر، وكّلما مر

مللن ليالي �سهر رم�سان المبارك ازداد خوفاً وقلقاً؛ لأنَّ كلَّ يوم 

ب اإلى اهلل تعالى، ومن 
ّ
وكلَّ ليلللة يفقد فر�سة من فر�س التقللر

الليلللة الأولى فللي �سهر رم�سان ينبغي علللى الإن�سان اأن ي�سع 

خطًة منا�سبة لحاله في اإحياء ليالي واأيام هذا ال�سهر، وعلينا من 

الليلللة الأولى اأن نحر�س على عللدم ت�سييع هذه الفر�سة التي 

ر اإل فللي �سهر رم�سان المقبل، ولعّلنللا - والعلم عند 
ّ
لللن تتكر

ر عليهم اأبداً.
ّ
اهلل - نكون من الذين لن تتكر
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حماور املو�ضوع

مراقبات شهر رمضان

 P بع�س الأمور 
ّ

مللن الطبيعي اأن ن�ستلهم من خطبة النبي

اء، 
ّ
ه عليها في خطبتلله الغر

ّ
التللي تحتللاج اإلى مراقبة والتللي نب

ونقف هنا عند بع�سها:

 ما ينبغي اللتفللات اإليه ومراقبته، 
ّ
)- ال�سللالة: وهي من اأهم

هلله ومرتعاته اأول وقتهللا فاإنه اأف�سل 
ُّ

فيراقللب خ�سوعه وتوج

الأوقللات وطول �سجوده وا�ستغفاره فللي قنوتها، فهل بقيت 

�سالتلله على ما كانت عليه قبللل دخول ال�سهر اأم طراأ عليها 

بع�س ما يرجوه من التح�سن والرتقاء؟

ع 
ّ
ومن ال�سالة التي يجب مراقبتهللا �سالة النافلة التي يتطو

ع فيه ب�سالة 
ّ
بها المرء والتي قال فيها ر�سول اهلل P: ومن تطو

 لم ي�سمل 
ّ

كتب اهلل له براءة من النار، في حين اأّن العطاء الإلهي

الفري�سللة كما �سمل النافلة فقال P:»ومن اأّدى فيه فر�ساً كان 

.
(((

له ثواب من اأّدى �سبعين فري�سة فيما �سواه من ال�ّسهور«

)1(  الأمالي، �س 155.
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زاً، 
ِّ
ل �سّك اأننا جميعاً نخّطط لأنف�سنا اأن يكون هذا ال�سهر متمي

ومختلفاً عن باقي اأ�ُسهر ال�سنة؛ ولكن في مقام العمل، نرى اأنه ل 

ة يجب عالجها 
ّ
جديد. وهنا يجب اأن ندرك اأننا اأمام م�سكلة روحي

ة، ولكّن نف�سه ل 
ّ
لأّن ذلك بمثابة اإن�سان يجل�للس اإلى مائدة �سهي

ت�ستهي الطعام، وبالتالي، فاإنه ل ي�ستفيد من هذه الماأدبة.. 

2- قللراءة القراآن: ول يخفللى العالقة الرا�سخة بين هذا ال�سهر 

وبيللن كتاب اهلل تعالللى، فليراقب كلٌّ منللا نف�سه في قراءته 

للقللراآن والتدبر في اآياتلله وفهم معانيه و�سبللر اأغواره و�سرح 

مفرداتلله والعي�للس بيللن ثنايللا درره الالمتناهيللة؛ طبعاً من 

ال�سللروري اأن ل تقت�سللر قراءة القراآن علللى خ�سو�س هذا 

ال�سهر الكريم، لكن يجب في هذا ال�سهر اأن ل تكون قراءة 

القراآن كغيره من ال�سهور.

اإّن العالقة التكوينية الغيبية التي ل يمكننا اإدراكها بعقولنا 

 بالر�سللول الأكرم P ليقول: »ومن 
ْ

القا�سللرة هي التي حَدت

تال فيه اآية من القراآن كان له مثل اأجر من ختم القراآن في غيره 

من ال�ّسهور«.
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3- الدعللاء: وهو مللن اأهم ما اأنعملله اهلل على العبللاد في هذا 

ال�سهللر، فاأغللدق عليهم ما لللم يغدقه في غيره مللن ال�سهور 

 ووعدهللم بال�ستجابة والتلبية والعطللاء كما جاء على ل�سان 

النبي P:»وارفعوا اإليه اأيديكم بالّدعاء في اأوقات �سالتكم  

حمة اإلى 
ّ
اعات، ينظر اهلل عّز وجّل فيها بالر

ّ
فاإنهللا اأف�سل ال�س

يهم اإذا نللادوه، ويعطيهم اإذا 
ّ
عباده، يجيبهللم اإذا ناجوه، ويلب

�ساألوه، وي�ستجيب لهم اإذا دعوه«. فهل بعد هذا الوعد �سكٌّ 

وريللب اأو �سبهة اأننا يجب اأن نراقللب اأدعيتنا والإ�سرار على 

؟
(((

الطلب وال�سوؤال والمناجاة بين يدي اهلل تعالى

كان اأحد العلماء الكبللار ذوي الباع يقول: لماذا تقت�سرون 

على دعاء رفع الم�ساحف - مثاًل - في ليلة القدر، حيث اإّن في 

ل وما  !.. اإني اأ�ساألك بكتابك المنزَّ
ّ
دعاء رفع الم�ساحف »اللهم

 يقول: لماذا ل 
(2(

فيه وفيه ا�سمك الأعظم واأ�سماوؤك الح�سنى«

تلتجئللون اإلى رفع الم�ساحف في غير ليلة القدر، في كّل وقٍت 

ي�سعر الإن�سان اأّن هناك اإقباًل عليه اأن يغتنم هذه الفر�سة.

)1(  الأمالي، �س 154.

)2(  الينابيع الفقهية، ج3، �س 148.
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ة التي يعّلمنا اإياها 
ّ
ة: ومن التعاليم المهم

ّ
4- الأعمال الم�ستحب

الإ�سللالم في �سهللر رم�سان هو بناء عالقة قويللة مع النوافل 

للات التي لللو قارنها الإن�سللان بالفرائ�س لوجدها 
ّ
والم�ستحب

 ال�ستغناء عنها 
ّ
ات، فلو كانت اأموراً ي�سح

ّ
تفوقها بمئات المر

لما زخرت بها كتب الأدعية والزيارات.

ع 
ّ
فالن�سان الذي يواظللب على قراءة القراآن والدعاء والتطو

 P واإفطار ال�سائمين 
ّ

بال�سالة والإكثار من ال�سالة على النبي

ات التللي وردت في خطبة 
ّ
والت�سللّدق و�سواهللا مللن الم�ستحب

م 
ّ
 P من �ساأنه اأن ت�سبح عالقته بهذه النوافل قوية ويتنع

ّ
النبي

ك بهللا ويحافظ عليهللا بعد �سهر 
ّ

بحللالوة هذه العبللادة فيتم�س

رم�سان المبارك.

للل فللي الروايات التللي تتحّدث عن �سهللر رم�سان 
ّ
والمتاأم

يجُدها م�ستفي�سة بالكالم عن قيام الليل واإحيائه، ومن المعلوم 

ات والنوافل 
ّ
 اإل اإذا كان �ساحًة للم�ستحب

ّ
اأّن هذا القيام ل يتللم

ا يدّلل على اأهمية 
ّ
والإكثللار من الذكر والت�سبيح هلل تعالللى مم

التنّفل في هذا ال�سهر الكريم.
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م 
ّ
فالنافلة تنقل الإن�سان اإلللى مقامات القرب من اهلل والتنع

بجواره المقّد�للس؛ ففي الحديث عن ر�سول اهلل P: ما يزال 

ه، فللاإذا اأحببته كنت 
ّ
 بالنوافل حتللى اأحب

ّ
ب اإلللي

ّ
عبللدي يتقر

�سمعلله الذي ي�سمع به وب�سره الذي يب�سر به ويده التي يبط�س 

.
(((

بها ورجله التي يم�سي بها

والنوافللل ت�ستبطللن �سللدق العبودية هلل تعالللى وت�ستبطن 

ات 
ّ
حر�س الإن�سان على واجباته وفرائ�سه لما ورد اأّن الم�ستحب

�سياج الواجبات، فالحر�س عليها حر�س على �سالمة الفرائ�س، 

فلعللّل الخوف من العذاب والفللوز بالجّنة يدفعان المرء للقيام 

ات 
ّ
بفرائ�سلله، لكللن اأّي دافللع يدفع المللرء للقيللام بالم�ستحب

والنوافل الكثيرة �سوى نية القرب وجمال المعبود؟ واأّي حافٍز 

يجعللل المرء يترك فرا�سه ونومه وراحته ليق�سي ق�سطاً من وقته 

ب 
ّ
ب والتحب

ّ
مللع خير الجال�سيللن واأ�سّدهم اأن�سللاً �سوى التقللر

و�سدق العبودية واليقين بما في خلوة النافلة من بركات واأنوار 

قها حقاً؟ 
ّ
ل يعرف حقيقتها وطعمها اإل من تذو

)1(  كنز العمال، ج 7، �س 770.
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للع فر�سة اإقباله، 
ّ
وعلى المللرء اأن يتر�سد قلبه دائماً ول ي�سي

ففللي الرواية عن ر�سول اهللP:»اإّن للقلوب اإقباًل واإدباراً، فاإذا 

.
(((

اأقبلت فتنّفلوا، واإذا اأدبرت فعليكم بالفري�سة«

)1(  الكافي، ج3، �س 454.
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ت�ضدير المو�ضوع:

 P في 
ّ

جللاء فللي خطبللة النبللي

ا�ستقبال �سهر رم�سان:»وت�سّدقوا على 

فقرائكللم وم�ساكينكم ووّقللروا كباركم 

.
(((

ُلوا اأرحامكم« وارحموا �سغاركم و�سِ

)1(  الأمالي، ال�سيخ ال�سدوق، �س154.

مراقبات القيم التربوية 
واالجتماعية

المحا�صرة الثانية

الهدف:

بيللان بع�س الجوانب الجتماعية التللي ينبغي مراقبتها هذا 

.P 
ّ

ال�سهر من خالل خطبة النبي
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مة  المقدَّ

ل �سللكَّ اأن �سهر رم�سللان المبارك فر�سللٌة لتفعيل الجانب 

 لالإن�سان ومراجعة الخلل والنق�س والهفوات التي 
ّ

الجتماعي

ارتكبهللا خالل الأيللام الما�سية، ف�سهر رم�سللان لي�س لمراقبة 

 ،
ّ

البعللد العبادّي الخا�ّس، بل يتعّداه لمراقبة البعد الإجتماعي

وما اأحوجنا اليوم اإلى الخروج بالعبادات من ال�سكل والطق�س 

اإلللى الأبعاد الأخرى لتكون اأ�سا�ساً فللي بناء المجتمع ال�سليم 

وتعا�سده وتكاتف اأفراده، وقد حر�س ر�سول اهلل P على اإبراز 

 لللكلٍّ منا بعد مرور 
ّ

هللذا الجانب ليكللون الجانب الجتماعي

ال�سهر الكريم لي�س كما قبله، واإل والعياذ باهلل نكون ممن ُحرم 

 ولم ينل من عطاءات المولى تعالى.
ّ

بركات الفي�س الإلهي

حماور املو�ضوع

اء جانباً من 
ّ
وقللد تناول الر�سول الأكرم P في خطبته الغر

العالقات الجتماعية نقت�سر في الحديث هنا على بع�سها: 

ها 
ّ
 P:»يللا اأي

ّ
)- ُح�سللن الُخُلللق: فقد جاء فللي خطبة النبي
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ن منكم في هللذا ال�ّسهر ُخلقه كان له جواز 
ّ

الّنا�للس من ح�س

(((

راط يوم تزّل فيه الأقدام«. على ال�سّ

ن)تعني النتقال من حالة اإلى حالٍة 
ّ

ول �سّك اأّن كلمة )ح�س

 الجوانب 
ّ
اأح�سن منها، وهذا النتقال يحتاج لمراقبة ودراية باأهم

التللي يجب مراقبتها �سواء التللي كان عليها اأو التي انتقل اإليها 

حتى ينتقل المرء من حاٍل اإلى حاٍل اأح�سن واأف�سل.

ف الإمام ال�سادقQ حينمللا �سئل عن ح�سن 
ّ
وقد عللر

ب كالمللك، وتلقى اأخاك 
ّ
ن جناحك، وتطي

ّ
الُخُلللق فقال:»تلي

. وفي روايٍة عن اأمير الموؤمنينQ يبين فيها 
(2(

بب�سٍر ح�سن«

جوانب الُخلق العظيللم لر�سول اهلل P، وبالتالي فهذه الرواية 

ن لنا الجوانب التي يجب مراقبتها في هذا ال�سهر وتح�سينها 
ّ
تبي

فيقللول Q: »كان اأجود النا�س كّفاً، واأرحب النا�س �سدراً، 

للة، واألينهم عريكة، 
ّ
واأ�سللدق النا�للس لهجة، واأوفللى النا�س ذم

ه، 
ّ
واأكرمهللم ع�سرة، من راآه بديهة هابلله، ومن خالطه معرفة اأحب

)1(  الأمالي، ال�سيخ ال�سدوق، �س154.

)2(  الكافي، ج2، �س103.
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.
(((

يقول ناعته: لم اأر قبله ول بعده مثله« 

واإذا كان ح�سللن الُخلللق فللي غيللر �سهر رم�سللان ثقياًل في 

الميزان ويميت الخطيئة ويرفع �ساحبه في النا�س فاإّن تح�سين 

الُخلق في هذا ال�سهر يرقى ب�ساحبه ليجوز به على ال�سراط يوم 

تزّل الأقدام.

 P بقوله:»وت�سّدقوا 
ّ

2- الت�سّدق: وهو ما ورد في خطبة النبي

.
(2(

على فقرائكم وم�ساكينكم«

ات الدينية التي حّث الإ�سالم 
ّ
 الم�ستحب

ّ
وال�سدقللة من اأهم

عبللاد اهلل عليها موؤّكللداً على دورها الكبير فللي توطيد الروابط 

ة يخرجها الإن�سان 
ّ
الجتماعية بين اأفللراد المجتمع؛ لأنها عطي

ع ول يريد بهللا المثوبة من اهلل تعالى، 
ّ
من ماللله على نحو التبر

.
(3(

 قللال تعالللى: {ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ} 

ة المت�سّدق ل ينبغي اأن 
ّ
 وفي ني

ّ
فال�سدقللة في المفهوم الديني

تكون مللن باب ق�ساء حاجة المحتاج واإنمللا بنية تطهير المال 

)1(  مكارم الخالق، �س 18.

)2(  الأمالي، �س 154.

)3(  �سورة التوبة، الآية 103.
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وتزكيتلله، ولذلللك كان بع�س العرفاء يقللول اإنك عندما تعطي 

مللاًل لفقير ففي الواقع والحقيقة فللاإّن الفقير هو الذي يمنحك 

فر�سللة زكاة مالللك وتطهيللره، وبالتالللي فهو له المّنللة عليك، 

ولذلك كانت المّنة على الفقيللر من المت�سدق مبطلًة لعمله؛ 

ة التي اأرادها الإ�سالم، وهذا 
ّ
لأّن ذلك خالف ال�سورة الحقيقي

معنى قول الإمام ال�سادقQ لأحدهم عندما �ساهده يعطي 

ماًل لفقير فقال له: »اأنت اأحوج لمالك في اآخرتك من ال�سائل 

اإليه في دنياه«.

وال�سدقللة في �سهر رم�سان مللن الأمور التي ينبغي مراقبتها 

جيللداً، هل ت�سّدقت؟ بماذا ت�سّدقت؟ ولماذا؟ وكيف �سعرت 

بعللد الت�سّدق؟ وهل كانت نيتي خال�سة لوجه اهلل تعالى؟ هل 

ن اأدائللي لل�سدقة خالل ال�سهر الكريللم؟ هل كانت في 
ّ

تح�س

 اأم في العلن؟.....
ّ
ال�سر

تقديللم الأرحللام بال�سدقللة: واإذا كان لل�سدقللة كّل هللذه 

 اأن تنطلق ال�سدقة 
ّ

المفاعيللل الجتماعية فاإنه مللن الطبيعللي

فللي الدائرة الجتماعيللة الأقرب فالأقرب، ومللن الطبيعي اأّن 
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توطيد هذه العالقللات مع ذوي الأرحام، ولو �سار الجميع على 

هللذا المنهج لرتفللع الفقر من المجتمع بعطللاءات ال�سدقات 

وحدها بدون �سواها، وهذا ما ورد عن ر�سول اهلل P في قوله: 

.
(((

»ل�سدقة وذو رحم محتاج«

 بها، 
ّ

فعليلله فليراقب كلٌّ مّنا �سدقته، وليطفىء غ�سب الرب

م ال�ستظالل بها يوم ل ظلَّ اإل ظلُّ 
ّ

وليدفللع البالء بها، وليتو�س

العمل ال�سالح.

ُلللوا  P:»و�سِ  
ّ

َلللُة الأرحللام: جللاء فللي خطبةالنبللي 3- �سِ

اأرحامكللم،... ومن و�سل فيه رحملله و�سله اهلل برحمته يوم 

...
(2(

 يلقاه، ومن قطع فيه رحمه قطع اهلل عنه رحمته يوم يلقاه«

 P اأّن �سهر 
ّ

والالفللت في هذا المقطع مللن خطبة النبللي

رم�سللان كما اأنه فر�سة لزيللادة العطاء لمن اأّدى اأعماله على 

اأح�سن وجه، كذلك فاإنه مللن الأوقات التي يت�ساعف فيها 

العقللاب فيما لو لم يح�سن المرء اأداء اأعماله، فكما اأّن �سلة 

الرحللم باب عبللور اإلى الرحمة الإلهية في هللذا ال�سهر فاإّن 

)1(  ميزان الحكمة، ج2، �س1599.

)2(  الأمالي، �س 154.
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قطيعة الرحللم باب عبور اإلى الحرمان مللن الرحمة الإلهية 

يوم القيامة.

وهذا الأمللر ي�سري على بقيللة الف�سائللل والرذائل في هذا 

ال�سهللر، فال�سدق له ثوابلله الكبير، والكذب للله عقابه الأكبر 

 عندما نكللون �سيللوف الرحمن 
ّ

 طبيعللي
ٌ
وهكللذا، وهللذا اأمللر

.
ّ

والجال�سين اإلى ماأدبة الكرم الإلهي

 َلْفُت النظر اإلى تعريف معنى �سلة الرحم؛ لأنها 
ّ
ومن المهم

باتت اليوم من الأمور التي تحتاج اأن نذّكر بع�سنا البع�س بها؛ 

 معّلقللة بالعر�س، ولي�س 
َ
ِحم

َّ
روي عللن ر�سللول اهلل P:»اإّن الر

الوا�سللل بالمكافللىء، ولكّن الوا�سل من الللذي اإذا انقطعت 

.
(((

رحمه و�سلها«

 ل لب�س فيه، لكّننا 
ٌ
ف�سلة الرحم عندما ت�سل من ي�سلك اأمر

اإذا �سعرنللا اأّن فالناً يحاول اأن يقطللع هذه ال�سلة فاإننا �سرعان ما 

نبادر اإلى القطيعة فنبادل القطيعة بالقطيعة والهجران بالهجران 

للر اأوا�سللر المحبة والوئللام والتعاون 
ّ

والجفللاء بالجفللاء فتتك�س

)1(  الأمالي، �س 155.
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والألفة وتنهار اأعمدة الرحمللة والمودة ولذلك نرى اأّن ر�سول 

اهلل P واأهللل البيللت R كانللوا يدعون النا�للس اإلى �سلة 

الأرحللام فيجميع الأحوال، واأن تقابللل القطيعة بال�سلة حفاظاً 

على الأوا�سر والعالقللات، وتر�سيخاً لمبادىء الحّب والتعاون 

والوئام. 

ففي رواية اأّن رجاًل اأتى ر�سول اهلل P فقال: يا ر�سول اهلل، 

 وقطيعة لللي و�ستيمة، فاأرف�سهم؟ 
َّ

اأهل بيتي اأبللوا اإّل توّثباً علي
 

 قللال P:»اإذن يرف�سكللم اهلل جميعللاً. قللال: كيللف اأ�سنع؟ 

ن 
َّ
قال P: ت�سل من قطعللك، وتعطي من حرمك، وتعفو عم

.
(((

ظلمك، فاإّنك اإذا فعلت ذلك، كان لك من اهلل عليهم ظهير«

وتتجّلى مظاهر ال�سلة بالحترام والزيارات وتفّقد اأو�ساعهم 

الروحيللة والمادية وكللّف الأذى عنهم. واأدنللى ال�سلة ال�سلة 

بال�سللالم؛ روي عللن ر�سللول اهلل P:  »�سلللوا اأرحامكم ولو 

 واأدنى ال�سلللة المادية ال�سقللاء؛ روي عن الإمام 
(2(

بال�سللالم«

)1(  الكافي، ج2، �س 150.

)2(  الخ�سال، ال�سيخ ال�سدوق، �س613.



31

.
(((

َك ولو ب�سربة ماء«
َ
ِحم

َ
ْل ر جعفر ال�سادقQ:»�سِ

ومللن جملة الأمور التللي يمكن بها ال�ستفللادة من بركات 

ال�سهر المبارك التاأكيد علللى التوا�سل مع الأرحام من خالل 

لى النا�س بالدعوة ذوو الرحم من 
ْ
ماأدبللات اإفطار ال�سائمين، فاأَو

الأبناء والأهل والأخوة والأخوات والأقرب فالأقرب.

 P:»وتحّننوا على 
ّ

4-تكريم الأيتللام: جاء في خطبة النبللي

اأيتام النا�للس يتحّنن على اأيتامكم« »... ومن اأكرم فيه يتيماً 

.
(2(

اأكرمه اهلل يوم يلقاه«

فاليتيللم وديعة اهلل فينا، واهلل ينظللر اإلى عباده بمقدار نظرهم 

 معاييللر �سالمة المجتمع وتدينه اأو 
ّ
اإلللى اأيتامهم، فُهم اأحد اأهم

ما 
ّ
ف�سقه وانحرافه، ولذلك وجب علينللا المراقبة الم�سّددة �سي

في �سهللر رم�سان للخطوات التي نريد القيللام بها تجاه الأيتام 

من عناية فائقة ورعايتهم والمحافظة على اأموالهم، والحذر من 

التجاوز على حقوقهم.

)1(  الكافي،ج2،�س 151.

)2(  الأمالي، �س 150.
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ر ر�سول اهلل P بقوله »تحّننوا« ليوؤّكد البعد الروحي 
ّ
وقد عب

والعاطفللي والنف�سي التللي ينبغي التعامل بها مللع اليتيم، واأّن 

مّد يللد العون الماديللة لليتيم ل يغني عن م�سللح راأ�سه معنوياً 

وعاطفياً، لذا فقد اأهابت ال�سريعة بالمح�سنين اأن يراعوا الأيتام 

كما يراعي الوالد اأبناءه. 

 الواجبللات التي يجب على المجتمع 
ّ
ويمكن اخت�سار اأهم

الم�سلم مراعاتها والهتمام بها في رعاية اليتيم بالآتي:

) - رعايللة �سوؤونه المادية وحفظ حقوقه وممتلكاته حّتى يبلغ.  

قللال تعالللى:{ ڦ  ڦ  ڄڄ   ڄ   ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ   

.
(((

چ  چ  چ  چڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ }
2 - تربيته على متطّلبات الحياة وتاأهيله لخو�س غمارها بثبات 

ونجاح و�سعادة.

�س لأيٍّ من حقوقه المعنوية 
ّ
3 - احت�سانه معنويللاً وعدم التعر

.
(2(

ر اأمير الموؤمنين: »ول ي�سيعوا بح�سرتكم«
ّ
كما عب

)1(  �سورة الن�ساء، الآية 2.

)2(  نهج البالغة، ج 3، �س 77.
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ت�ضدير المو�ضوع:

قال تعالى:{وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  

ۈئېئ   ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئ    ی  
.

(((

ی          ی  ی}

)1(  �سورة ال�سراء، الآية 36.

 مراقبة الجوارح 
في شهر رمضان

المحا�صرة الثالثة

الهدف: 

التنبيلله اإلى اأّن من اأبرز تجّليللات ال�سوم المقبول هو مراقبة 

الجوارح واأفعالها.
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مة: المقدَّ

 من الألطللاف الربانية والنعللم الإلهية التي 
ّ

تعتبللر الحوا�س

اأنعللم اهلل بها على الإن�سللان والتي لولها لكانللت الحياة �سبه 

 هي كذلللك م�سوؤولية كبرى 
ّ

م�ستحيلللة، اإّل اأّن هللذه الحوا�س

ن القراآن الكريم، فمن �سانها و�سقلها 
ّ
على عاتق الإن�سان كما بي

واأح�سللن ا�ستخدامها فيما اأحللّل اهلل جعلها طريقللاً اإلى الجنة 

والر�سللوان، ومن تركها علللى هواها واألقى حبلهللا على غاربها 

 P قد 
ّ

قادتلله اإلى العذاب وال�سقللاء، ولذلك نجللد اأّن النبي

اء في ا�ستقبال �سهر رم�سان على �سرورة 
ّ
�سللّدد في خطبته الغر

ما الل�سان، والعيللن، والأذن، من خالل 
ّ
تهذيللب الجللوارح �سي

مات، 
ّ
م، وال�ستماع اإلللى المحر

ّ
الكالم الآثللم والنظر المحللر

ا ل يحّل الّنظر اإليه 
ّ
وا عم فقال P:»واحفظوا األ�سنتكم، وغ�سّ

 .
(((

ا ل يحّل ال�ستماع اإليه اأ�سماعكم«
ّ
اأب�ساركم،وعم

)1(  الأمالي، �س 154.
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حماور املو�ضوع

ة بالل�سان  و�سنقت�سللر في الكالم هنا على المراقبات الخا�سّ

والب�سر وال�سمع.

مراقبات اللسان

جللاء في ر�سالللة الحقوق: »واأّمللا حّق الل�سللان فاإكرامه عن 

الخنى وتعويللده على الخير وحمله علللى الأدب واإجمامه اإل 

لمو�سع الحاجة والمنفعة للديللن والدنيا واإعفاوؤه عن الف�سول 

ال�سنعللة القليلة الفائللدة التي ليوؤمن �سررها مللع قّلة عائدتها، 

ويعللد �ساهد العقللل والدليل عليه وتزيللن العاقل بعقله ح�سن 

�سيرته في ل�سانه ول قوة اإل باهلل العلي العظيم«.

والل�سللان من اأكثر الأع�ساء التي تحتللاج اإلى مراقبة وحذر 

ما خالل ال�سهر المبارك، والأ�سل الذي يجب اعتماده هو 
ّ
�سي

اأ�سل ال�سكوت وال�سمت، فالأ�سل في الإن�سان ال�سمت وعدم 

الللكالم اإل لحاجة، بخالف ما يتوّهمه البع�س من اأّن الإن�سان 

يجللب اأن يتكلم في كّل �سيء �سللواء فيما يعنيه اأو ما ل يعنيه، 

بل ترى الكثيرين في مجتمعاتنا اليوم يتناف�سون في المجال�س 
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علللى كثرة الكالم بعيداً عن نللوع هذا الكالم واأهميته وحاجة 

الم�ستمعيللن له ومنا�سبته للمقام والمقللال ورغبة الم�ستمعين 

بال�سمللاع واإلى غير ذلك من الأمور التللي يجب مراقبتها فيما 

نقوله ونتحدث به.

فال�سمت نجاة و�سالمللة ووقار وحاجز دون الإثم والمع�سية 

وخ�سلللة من خ�سللال الإيمان والللورع والحكمللة التي جعلها 

 P اأف�سل اأعمال ال�سهر. 
ّ

النبي

مراقبات العين

قال تعالللى:{ ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌڌ   

گ   گ   ک     ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ    ڈڈ   ڎ   ڎ  
.

(((

گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ       ڳ  ڱ    ڱ  ڱ  ڱں }
.

(2(

وقال تعالى:{ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ}

ا ل يحّل 
ّ
ه عم وجاء في ر�سالة الحقوق:»واأّما حّق الب�سر فغ�سُّ

لك، وتعتبر بالنظر به، وترك ابتذاله اإل لمو�سع عبرة ت�ستقبل به 

.
(3(

ب�سراً اأو ت�ستفيد به علماً، فاإّن الب�سر باب العتبار«

)1(  �سورة النور، الآيتان 30 � 31 .

)2(  �سورة غافر، الآية 19 .

)3(  �سرح ر�سالة الحقوق، �س 145.
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ويبين الإمللام ال�سّجاد في هذا المقطع اأموراً ثالثة ل ينبغي 

للب�سر اأن يتجاوزها:

مات التي 
ّ
)- الغ�ّس عن الحرام: ونوؤّكد هنا على بع�س المحر

تبّث عبللر ال�سا�سات وما تحويه مللن برامج خالعية وماجنة 

وعبثيللة وما تعر�سه المواقللع اللكترونية مللن ف�ساد واإظهار 

لمفاتللن الج�سد والم�ساهد المثيرة والبذيئة التي تتنافى مع 

اأب�سط قواعد الح�سمة والأخالق.

كما يجب التنبيه على �سرورة مراعاة هذا ال�سهر الكريم في 

الإعالنات والدعايات وال�سور التي تعر�س في ال�سوارع والتي 

ي الإغراءات وت�ساهللم م�ساهمة 
ّ
للة المجتمع وتقللو تخالف عفَّ

كبرى في تدمير المجتمع.

2- جعل النظر و�سيلة لالإعتبار: اأولي�س كّل ما في الوجود من 

ات واأ�سرار 
ّ
ال�سموات والأر�سين والبحار والنجوم بل والمجر

الخلق في الإن�سان والحيللوان والنبات والجماد كله يقودك 

اإلى عظمة هذا الخالق وكمال �سفاته و�سرورة ال�سباحة في 

فلكه واإطالق كمال العبودية له؟
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3- ال�ستفللادة منه فللي ك�سب العلوم والمعللارف: وذلك من 

خللالل المطالعة وقراءة الكتب والإ�سدارات النافعة وقراءة 

القراآن والأدعية والقيام بالأن�سطة المنا�سبة لحرمة ال�سهر.

 الإ�سارة اإلى مللا يمكن للمللرء اأن ي�ستعين به 
ّ
ومللن المهللم

على غ�للسّ الب�سر كما دّلت على ذلك الن�سو�س، فعن الإمام 

ال�سللادق Q: »مللا اعت�سم اأحللد بمثل مللا اعت�سم بغ�س 

الب�سللر، فاإّن الب�سر ل يغ�سَّ عن محللارم اهلل اإل وقد �سبق اإلى 

.
(((

قلبه م�ساهدة العظمة والجالل«

 ي�ستعللان على غ�ّس 
َ
و�سئللل اأميللر الموؤمنيللن Q: »بللم

.
(2(

لع على �سترك« الب�سر؟ فقال: »بالخمود تحت �سلطان المطَّ

مراقبات السمع

.
(3(

قال تعالى:{ائ  ەئ        ەئ       وئ  وئ         ۇئ    ۇئ  ۆئ             ۆئ  ۈئ   ۈئ}

.
(4(

وقال تعالى: {ٹ  ٹ  ٹ    ڤ  ڤ  ڤ  }

)1(  بحار الأنوار ، ج101 ، �س41 .

)2(  نف�س الم�سدر .

)3(  �سورة الملك، الآية 10.

)4(  �سورة الحاقة، الآية 12.
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وال�سمللع من اأعظللم النعم اإن وعى المرء مللا ي�سمع وفقه ما 

يدخل اأذنيه، بل لعّل الآية المتقّدمة جعلت ال�سمع عدل العقل 

اإن وعت القلوب، واأّما مع غفلة القلوب فال �سبيل للهداية اأبداً، 

وقال تعالللى: {ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     ڤ  ڤڤ   ڦ  ڦ  

.
(((

ڦ  ڦ  ڄ  ڄ}

وقللال تعالى: {ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پپ  

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

(2(

ٹٹ  ٹ  ڤ           ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ  ڦ}
وهللذا ما قاله اأمير الموؤمنين Q: »فيللا لها اأمثاًل �سائبة، 

 .
(3(

ومواعظ �سافية، لو �سادفت قلوباً زاكية، واأ�سماعاً واعية«

وجاء فللي ر�سالة الحقوق: »واأمّا حقّ ال�سمع فتنزيهه عن اأن 

تجعله طريقاً اإلى قلبك اإل لفوهة كريمة تحدث في قلبك خيراً 

اأو تك�سب ُخُلقاً كريمللاً فاإنه باب الكالم اإلى القلب يوؤّدي اإليه 

.
(4(

ة اإل باهلل«
ّ
 ول قو

ّ
�سروب المعاني على ما فيها من خير اأو �سر

)1(  �سورة الأعراف، الآية 198.

)2(  �سورة الأعراف، الآية 179.

)3(  نهج البالغة، ج1، �س 137.

)4(  تحف العقول، �س 279.
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ومن هنا فليراقب كلٌّ منللا ما ي�سمع من قول، فاإّن الم�ستمع 

للِغيبللة �سريك القائل والم�ستمللع للمو�سيقى ُينبت النفاق في 

قلبه والم�ستمع للو�ساية ُي�سعللف لحمة الم�سلمين ناهيك عن 

ت على  التمّلللق والغ�ّس والأيمان الكاذبة وقول الللزور والتن�سّ

اأ�سللرار النا�س وغير ذلك مما يدخل في الأ�سماع فيتحول وقراً 

على القلوب فيمنع من وعي ما �سمعت اأو تعّقل ما اأدركت.
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الورع عن محارم اهلل

المحا�صرة الرابعة

ت�ضدير المو�ضوع:

 :Q ف�ساأله اأمير الموؤمنين .....

»مللا اأف�سل الأعمال في هللذا ال�سهر؟ 

فقللال P: يللا اأبللا الح�سللن، اأف�سل 

الأعمللال في هللذا ال�سهر الللورع عن 

.
(((

محارم اهلل عّز وجّل«

)1(  الأمالي، �س 155.

الهدف: 

بيان مقام الورع عن المحارم واأهمية دوره في العبادة وال�سير 

اإلى اهلل تعالى.
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مة المقدَّ

اً   المراقبات التي ينبغللي اأن نوليهللا اهتماماً خا�سّ
ّ
من اأهللم

مات لما 
ّ
في �سهللر رم�سان م�ساألة الورع والإحجام عللن المحر

ة، اإذ اتفق علمللاء الأخالق اأّن التخلية بما  للله من اأهمية خا�سّ

مات تعتبر اأ�سا�ساً  للبناء 
ّ
تعني اجتناب النف�س للرذائل والمحر

يقام على اأر�للس النف�س الإن�سانية، وبالتالي 
ُ

الأخالقي التي �س

فللاإّن الورع بمللا يعني الملكللة اأو الحالة النف�سيللة التي تع�سم 

مات بل تتعداها 
ّ
�ساحبهللا عن الدخول في ال�سبهللات والمحر

اإلللى بع�س المباحات من الطبيعللي اأن ت�سكل العمود الفقرّي 

لحالة التخلية الأخالقية؛ ولذلللك اعتبرت الروايات ال�سريفة 

اأّن الورع اأ�سا�للس الدين و�سيمة المخل�سيللن وم�سلح النفو�س 

والأديان وعمارة العلم حتى ورد عن الإمام علي Q: »ورع 

.
(((

الرجل على قدر دينه«

)1(  عيون الحكم والمواعظ، �س 503.
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حماور املو�ضوع

دور الورع في العبادة

دت الروايات ال�سريفة الأخرى اأولوية الورع عن محارم  وقد اأكَّ

ُك لقمة 
ْ
 الأكرم P: »َتر

ّ
اهلل على غيره من الأعمال، فعن النبي

« وعن 
الحرام اأحّب اإلى اهلل من �سالة األفي ركعة تطوعاً…)))

اأميللر الموؤمنيللن Q: »غ�ّس الطرف عن محللارم اهلل اأف�سل 

  وعللن الإمام زين العابديللن Q:»من اأجتنب ما 
(2(

عبللادة«

.
(3(

م اهلل فهو من اأعبد النا�س«
ّ
حر

ويتعللّدى القبول لي�سمللل كاّفة المعامالت مللع اأهل الورع 

 P: »ال�سالة خلف رجللل ورع مقبولة، والهدية 
ّ

فعللن النبللي

اإلللى رجل ورع مقبولللة، والجلو�س مع رجللل ورع من العبادة، 

والمذاكرة معه �سدقة. 

)1(  ميزان الحكمة، ج1، �س 597.

)2(  ميزان الحكمة، ج 3، �س 1802.

)3(  و�سائل ال�سيعة، ج15، �س 258.
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 :P 
ّ

 فعللن النبي
(((

ب- مللن اأهللل الجنة بال ح�سللاب:

»قللال اهلل تعالى: يا مو�سللى، اإنه لللن يلقاني عبد في 

ا في يديه اإل من كان من 
ّ
حا�سر القيامة اإل فت�سته عم

الورعين، فاإني ا�ستحييهم واأجّلهم واأكرمهم واأدخلهم 

.
(2(

الجّنة بغير ح�ساب«

ب: والللورع عن محللارم اهلل �سبحانه ل 
ّ
ج- اأف�سللل التقر

يقّل درجة عن التقللرب اإلى اهلل بالفرائ�س؛ فعن اأبي 

عبداهلل ال�سادق Q قال: »فيما ناجى اهلل عّز وجّل 

 المتقربون 
ّ

به مو�سللى Q يا مو�سى ما تقرب اإلللي

بمثل الورع عن محارمي فاإني اأبيحهم جنات عدن ل 

.
(3(

اأ�سرك معهم اأحداً

نا 
ّ
 Q: »من اأحب

ّ
د- �سيمللة الواليللن: عن الإمام علللي

فليعمل بعملنا ولي�ستعن بالورع، فاإنه اأف�سل ما ي�ستعان 

.
(4(

به في اأمر الدنيا والآخرة«

)1(  ميزان الحكمة، ج4، �س 3512.

)2(  ميزان الحكمة، ج4، �س 3512.

)3(  الكافي، ج2، �س 80.

)4(  ميزان الحكمة، ج4، �س 3509.
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الإمللام ال�سادق Q: »عليكم بالللورع، فاإنه الدين الذي 

.
(((

نالزمه، وندين اهلل به، ونريده ممن يوالينا«

وعللن الإمام الباقر Q - لخيثمة، لما دخل عليه ليودعه 

-: »اأبلللغ موالينللا ال�سالم عّنللا، واأو�سهم بتقللوى اهلل العظيم، 

واأعلمهللم يللا خيثمة اأنا ل نغني عنهم مللن اهلل �سيئاً اإل بعمل، 

.
(2(

ولن ينالوا وليتنا اإل بورع«

هللل - جلي�س اهلل: والمللراد هنا مقام القللرب من المليك 

 P: »جل�ساء 
ّ

المقتللدر الذي يناله الوِرع، فعن النبي

 .
(3(

اهلل غداً اأهل الورع والزهد في الدنيا«

 P: »ركعتان من رجل 
ّ

و- م�ساعفللة الأجر: فعن النبللي

. والمخلط 
(4(

ورع اأف�سللل من األف ركعة مللن مخلط«

من ل ورع له فاختلط حالله بحرامه. 

)1(  الم�سدر نف�سه.

)2(  ميزان الحكمة، ج4، �س 3509.

)3(  ميزان الحكمة، ج4، �س 3512.

)4(  ميزان الحكمة، ج4، �س 3512.
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آثار عدم الورع

ولقّلة الللورع اآثارهللا الوخيمة التي ل ينفللع معها �سيء ول 

يجبرهللا اأّي عمللٍل من الأعمال،  فعدم الللورع تهديد �سيطاني 

، فمثللل الذي ي�سير بال ورع كمثللل الذي ي�سير تحت 
ّ
م�ستمر

المطللر وهو يتمنى اأن ل يتبّلل بالمللاء، ونقت�سر هنا على بع�س 

الروايات التي اأ�سارت اإلى ويالت فقدان النف�س للورع:

اأ- عللدم قبول الأعمال: فالأعمال بين قبولها ورّدها ببركة 

الورع وعدمه، فكما اأّن الورع ُي�سهم في قبول الأعمال 

 
ّ

فللاإّن عدمه ُي�سهم في رّد الأعمال وحبطها، فعن النبي

P: »لو �سّليتم حتى تكونوا كالأوتاد، و�سمتم حتى 

(((

تكونوا كالحنايا لم يقبل اهلل منكم اإل بورع«.

 P: »ليجيئّن اأقللوام يوم القيامة لهم ح�سنات 
ّ

وعللن النبي

كجبال تهامة فيوؤمر بهم اإلى النار، قيل: يا ر�سول اهلل: اأم�سّلون؟ 

قال: كانللوا ي�سلون وي�سومون وياأخذون من الليل لكنهم كانوا 

.
(2(

اإذا لح لهم �سيء من الدنيا وثبوا اإليه«

)1(  عدة الداعي، �س 140.

)2(  عدة الداعي، �س 295.
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ب- ف�سللاد الدين: لأّن جمللال �سورة المتديللن في ورعه 

واجتنابلله المعا�سي قبل اأن يكون فللي قيامه بواجباته 

والفرائ�س، وعليه فمن ل ورع له فاإنه يف�سد دينه ويقدمه 

 :Q هة،فعن الإمللام علي
ّ
لالآخريللن ب�سللورة م�سو

.
(((

»اأف�سد دينه من تعرى عن الورع«

ج-  اإعرا�للس اهلل عنلله: اأي اإّن اهلل ل يعبللاأ بعمله ول ينظر 

اإليه وهو الخ�سران المبين، فعن ر�سول اهلل P: »من 

لللم يكن له ورع يرده عن مع�سيللة اهلل تعالى اإذا خال 

 
ّ
بها لم يعباأ اهلل ب�سائر عمله، فذلك مخافة اهلل في ال�سر

والعالنية، والقت�ساد في الفقللر والغنى،والعدل عند 

.
(2(

الر�سا وال�سخط«

)1(  ميزان الحكمة، ج4، �س 3510.

 )2(
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المحا�صرة الخام�صة

األبعاد المعنوية للصوم

ت�ضدير المو�ضوع:

 P قال: قللال اهلل عّز 
ّ

عللن النبللي

وجللّل: »كّل عمللل ابللن اآدم للله اإل 

.
(((

ال�سيام فانه لي واأنا اأجزي به«

)1(  الو�سائل، ج10، �س404.

الهدف: 

�سرح بع�للس خ�سائ�س فري�سة ال�سوم التي ينبغي اللتفات 

اإليها خالل اأدائها.
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مة المقدَّ

ل �سللّك اأّن عبادة ال�سوم من العبادات المتميزة من �سواها 

مللن العبللادات واإل لما اختللار اهلل لهللا اأف�سللل ال�سهور على 

الإطالق ليكون زماناً وظرفاً لأدائها، وهذا داأب ال�سرع في كثير 

مللن الأعياد والمنا�سبات بل وحتى بع�للس الزيارات والأفعال 

للة التي ربطها ال�سرع بق�سايا اأ�سا�سيللة اأراد لها اهلل اأن 
ّ
الم�ستحب

تبقى خالللدة وتبقى مدر�سللة مفتوحة تربي الأجيللال على مر 

الع�سللور والدهور، وباعتقللادي اأّن العالقة بيللن فري�سة ال�سوم 

و�سهر رم�سان هي اأّن ال�سوم يكبح جماح المرء في الخطاأ اإلى 

الحللّد الأق�سى، بينما يفتح �سهر رم�سللان اآفاق العمل ال�سالح 

اإلللى حّده الأق�سى فيرتقي المرء معارج الكمال كما ل يرتقيه 

في غيره من ال�سهور.

حماور املو�ضوع

ا اأّن فيه 
ًّ
ا في هذا الحديث ال�سريف لظهر لنا جلي

ًّ
لنا ملي

ّ
لو تاأم

ثالثةاأبعاد مهمة:
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)- البعللد ال�سلوكي: والمراد بلله اأّن عبادة ال�سوم تختلف عن 

بقيللة العبادات في اأنهللا عبادة ترك وامتنللاع ولي�ست عبادة 

فعل وعمل، بمعنى اأن جميع العبادات ل ي�ستطيع الإن�سان 

اأن يوؤديهللا من خالل اأفعال ظاهرية يقوم بها ول ي�ستطيع اأن 

يخفيها اأو يكتمها، فال�سالة لها اأفعالها التي يمار�سها الإن�سان 

 ومنا�سكه، 
ّ
ولها اأثللر خارجي، وكذا الللزكاة وكذلك الحللج

وكللذا الأمربالمعروف والنهي عللن المنكر.. اإلى غير ذلك 

من �سائر العبادات؛ اأّما ال�سوم فلي�س له مظهرخارجي، لأنه 

عبللادة يع�سم المللرء نف�سه عن جملة مللن الأمور، ولكنه ل 

ا �سواء في 
ً
يمار�س اأّي فعل ُيظهره اأنه �سائم، فقد اأكون �سائم

�سهللر رم�سان اأو �سواه من ال�سهور ول يعلم اأحد باأني �سائم، 

وقد اأكون مفطراً واأظهر اأمام النا�س اأني �سائم.

 يعنللي انه ات�سال 
ّ

ومعنللى اأنلله لي�س لل�سوم مظهللر خارجي

، ول يّطلع على حقيقة هذا ال�سوم 
ّ

مبا�سر باهلل بال مظهر خارجي

وجوهللره اإل اهلل �سبحانه وتعالى، فهذه الخ�سو�سية في ال�سوم 

تدلُّ على تربية الإن�سان على اأن تكون نيته خال�سة لوجه اهلل في 
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ّ
جميع العبادات انطالقاً من عبادة ال�سوم المكتومة.فال�سوم �سر

لُع  ن العبِد وربِّه ل يطَّ
ْ
ي
َ
 ب

ُّ
من اأ�سرار الإخال�س هلل تعالى،  لأنه �ِسر

 اإذا ابتعد عن اأعين النا�س يتمّكن مْن 
َ
عليه اإّل اهلل. فاإِن ال�سائم

م اهلل عليه بال�سيام، فللال يتناوُلُه ؛ لأنه يعلم اأن له 
َّ
تنللاُوِل ما حر

ُكه هلل خوفاً 
ُ
ه ذلك، فيتر

ْ
م َعَلي

َّ
لع عليه في خلوِته، وقد حر للاً يطَّ

ّ
رب

من عقابه، ورغبًة في ثوابه، فمن اأجل ذلك كان ال�سوم باباً اإلى 

 له هللذا الإِخال�َس، واعتبر 
ُ
الإخال�للس وبالتالي فقد �سكر اهلل

اِئِر اأعماِلِه 
َ
هللذه الفري�سة مخت�سًة به ف�سياُمه لنْف�ِسلله من بين �س

 .
(((

لي«
ْ
َدُع �سهوَته وطعاَمه من اأج

َ
ولهذا قال: »ي

ا كانت فري�سة 
ّ
2- البعللد الجزائي: اأي ما يرتبط بالثللواب، فلم

ه كان ثللواب ال�سوم 
ّ
ال�سوم عبللادة مكتومة بيللن العبد ورب

مكتومللاً اأي�سللاً اإذ اإننا ل نجد في الن�سو�للس ما يحّدد ثواب 

ال�سللوم وح�سناته ودرجتلله ومقدار الجزاء الللذي ي�ستحقه 

 ذلك 
َ
كمللا نرى ذلللك في بقيللة العبللادات، لأن اهلل ا�ستاأثر

للله ت�سويقللاً لعباده على ال�سللوم. فاإن اهلل قال فللي ال�سوم: 

)1(  كنز العمال، ج8، �س448.
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 اإلى نف�سه الكريمِة؛ لأنَّ 
َ
 فاأ�سللاَف الجزاء

(((

زي به)
ْ
نَا اأج

)واأَ

�ْسِر 
َ
دد، فالح�سنُة بع

َ
الأعماَل ال�سالحَة ي�ساعُف اأجرهللا باْلع

وم  ا ال�سَّ
َّ
ِعمائة �سعٍف اإلى اأ�سعاف كثيرٍة، اأم

ْ
ب

َ
اأمثالهللا اإلى �س

ار َعدٍد، 
َ
 عليه اإلى نف�سه من غير اعتب

َ
 اأ�ساَف الجللزاء

َ
فاإِنَّ اهلل

ُة 
َّ
ُد الأجوديللن، والعطي

َ
ُم الأكرميللن واأجو

َ
 �سبحانلله اأكر

َ
وُهو

 ال�سائِم عظيماً كثيراً ِباَل ح�ساب. 
ُ
طيها. فيُكوُن اأجر

ْ
بقللدر ُمع

 
ٌ
ر
ْ
ب  عن َمحاِرم اهلل، و�سَ

ٌ
 على طاعللِة اهلل، و�سبر

ٌ
ر
ْ
وال�سياُم �سب

َدِن 
َ
َط�ِس و�سعِف الب

َ
على اأْقللَداِر اهلل الموؤلمة ِمَن الُجوِع والع

َق اأن  تحقَّ
َ
تمعْت فيه اأنْواُع ال�سبر الثالثُة، و

ْ
، َفَقِد اج ْف�للسِ والنَّ

 مللن ال�ساِبِرين. وَقْد َقاَل اهلل َتعالى: {ىث   يث   
ُ
يكون ال�سائم

 .
(((

حج  مج  جح  مح}
3- البعد الفعلي: ومعناه اأداء هذه الفري�سة على حقيقتها ووفق 

ال�سللورة الباطنيللة التي ر�سمها ر�سللول اهلل P، فلي�س كّل 

بك من اهلل ول كّل قيام قياماً خال�ساً لوجهه 
ّ
�سوم �سوماً يقر

ل يوم من رم�سان… 
ّ
الكريم، ولذلك نقراأ في الدعاء في اأو

)1(  كنز العمال، ج8، �س448.

)2(  �سورة الزمر، الآية 10.
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 اجعل �سيامي فيه �سيام ال�سائمين وقيامي فيه قيام 
ّ
»اللهللم

.
(((

القائمين ونبهني فيه من نومة الغافلين«

ولللو �ساأل �سائللل كيف يكللون ال�سيام ك�سيللام ال�سائمين 

 P والقيام كقيللام القائمين لكان الجللواب ماقاله ر�سول اهلل

لجابللر بن عبد اهلل: »يا جابر، هذا �سهللر رم�سان من �سام نهاره 

وقللام ورداً من ليله وعللّف بطنه وفرجه وكللّف ل�سانه خرج من 

(2(

ذنوبه كخروجه من ال�سهر«.

فال�سوم فللي حقيقته مدر�سة تربوية تعيللد بناء الداخل من 

جديللد لت�سنللع باطن الإن�سللان وُت�سّفللي �سريرتلله وتنّقي قلبه 

وتجعللله اأكثر تذّكراً لالآخللرة و�سعوراً باأهوالهللا وعقباتها، وهذا 

معنى الحديث المروي عن ر�سول اهلل P: »لل�سائم فرحتان؛ 

.
(3(

فرحة عند اإفطاره، وفرحة يوم يلقى ربه«

 في 
ّ
 الداخلللي وال�سمو

ّ
فهللي فرحللة النت�سار علللى العللدو

معارج الكمللال واإل لما جعل اهلل هذه الفرحللة موازيًة لفرحة 

)1(  الم�سباح، �س 613.

)2(  م�سارق ال�سمو�س، المحقق الخوان�ساري، ج 2، �س 436.

)3(  الكافي، ج4، �س65.
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لقائلله، وبالتالي فللاإّن جعلها في كفتي ميزانلله تعالى في مقابل 

لقائلله ين�سجم مع كون فرحة لقائه تعللادل فرحة النت�سار على 

ال�سيطان.

وفي النهايللة نختم بالحديث الذي يجللب اأن نتذّكره دائماً 

خللالل اأداء هذه الفري�سة والمروي عللن ر�سول اهلل P: »األ 

اأخبركللم ب�سلليء اإن اأنتم فعلتمللوه تباعد ال�سيطللان منكم كما 

د 
ِّ
تباعللد الم�سرق من المغرب؟ قالوا: بلللى. قال: ال�سوم ي�سو

وجهلله، وال�سدقة تك�سر ظهره، والحللّب في اهلل والموازرة على 

.
(((

العمل ال�سالح يقطعان دابره، وال�ستغفار يقطع وتينه«

قصة وعبرة

ومن اأجمل المواقف التي مللن خاللها يتطّلع الإن�سان اإلى 

ّ
قيمة هذه الدعوة موقف الأعرابي

مللع الحّجاج الذي بيللن الأعرابي من خالللله للحّجاج اأّن 

ال�سللوم دعوة اإلهية فقد خرج الحّجللاج ذات يوم قائظ فاأُح�سر 

ى معنا، فطلبوا فلم يجدوا اإل  له الغداء فقللال: اطلبوا من يتغدَّ

)1(  الكافي، ج4، �س62.
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ا، فاأتوا به فدار بين الحّجاج والأعرابي هذا الحوار.
ًّ
اأعرابي

ي لنتناول طعام الغداء.
ّ
 اأيها الأعراب

ّ
الحّجاج: هلم

: قد دعاني من هو اأكرم منك فاأجبته.
ّ

الأعرابي

الحّجاج: من هو ؟

الأعرابي: اهلل تبارك وتعالى دعاني اإلى ال�سيام فاأنا �سائم.

ه؟
ّ
ٌم في مثل هذا اليوم على حر

ْ
و �سَ

الحّجاج: اأَ

اً.
ّ
: �سمُت ليوم اأ�سّد منه حر

ّ
الأعرابي

 غداً.
ْ
م الحّجاج: اأفطر اليوم و�سُ

 ي�سمن الأمير اأن اأعي�س اإلى الغد ؟
َ
: اأَو

ّ
الأعرابي

، فعلم ذلك عند اهلل.
ّ

الحّجاج: لي�س ذلك اإلي

: فكيف ت�ساألني عاجاًل باآجل لي�س اإليه من �سبيل.
ّ

الأعرابي

ب.
ّ
الحّجاج: اإنه طعام طي

بته 
َّ
اخللك، ولكن طي

ّ
للازك وطب

ّ
به خب

ّ
: واهلل مللا طي

ّ
الأعرابللي

.
(((

العافية

)1(  �سرح نهج البالغة، ج6، �س 235.
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الصيام والتقوى

المحا�صرة ال�صاد�صة

ت�ضدير المو�ضوع:

قللال تعالللى:  { ٿ  ٿ  ٿ  

ڤ   ڤ        ٹ     ٹ   ٹ   ٹ       
.
(((

ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ}

)1(  �سورة البقرة، الآية 183 .

الهدف: 

بيان بع�س النتائج المرجوة من التقوى التي جعلها اهلل ثمرة 

ال�سيام.
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مة المقدَّ

من الوا�سللح من خالل الآية المتقّدمللة اأّن اهلل جعل ال�سيام 

مقّدمًة وطريقاً لبلوغ التقوى، وهذا كا�سف عن عظمة هذه الفري�سة 

مللن خالل عظمة الثمرة التي نجنيها والمعلول الذي تحققه هذه 

 في الآيللة اأنها ل تحّدثنا عن التقوى في بعدها 
ّ
العّلللة، لكّن الأهم

، فهي عبادة يقوم 
ّ

الفللردّي بل عن التقوى في بعدها المجتمعللي

بهللا الم�سلمون معاً في �سهللٍر واحد وفي فترة محّددة للجميع بين 

ال�سحور والإفطار لتنتج في النهاية مجتمعاً تقياً ورعاً مراقباً لأعماله 

واأقواله في كّل كبيرٍة و�سغيرة، ول يخفى اأّن التقوى التي يحرزها 

المجتمللع وعموم الم�سلمين لها اآثارهللا وبركاتها واألطافها التي ل 

تعد ول ُتح�سى على جميع اأفراد المجتمع.

حماور املو�ضوع

والتقوى التللي نرجوها من عبادة ال�سللوم هي تلك الملكة 

ة والدائمة 
ّ
التللي تجعل �ساحبها في حالة مللن الرقابة الم�ستمر

لكّل ما ي�سدر عنلله �سغيراً كان اأو كبيراً، فيكون من اآثارها اأنها 

تع�سمه عن الخطاأ والمع�سية والرذيلة.
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 هي هذا الحتراز والحذر الدائم 
ّ

فالتقوى في بعدها العملي

واليقظللة المتوا�سلة، ولذلك فاإّن علماء الأخالق جعلوا الغفلة 

ر في الأ�سياء على الحّد المقابل للتقوى. وعدم التب�سّ

عالقة الصيام بالتقوى

وي�ساهللم ال�سيام ب�سناعة التقللوى - كلٌّ بح�سبه - بمعناها 

، ونخ�ّس 
ّ

المتقدم �سواء علللى الم�ستوى الفردّي اأو المجتمعي

بالذكر هنا النقاط التالية:

)- ال�سيطرة على الأهواء في �سهر رم�سان حيث الأجواء اأكثر 

اإتاحللة والراحل اإليه قريب الم�سافللة، والنت�سار في معركة 

الجهللاد الأكبر فللي لحظٍة اأيدي ال�سياطيللن مغلولة واأبواب 

النيللران مغلقة اأكبر اأماًل وفر�سًة، فال�سللوم ي�ساهم في الفوز 

في هذه المعركة التي هي حقيقة التقوى.

2- الربط بيللن اأهوال يوم القيامة والجوع والعط�س، واإل فماذا 

ينتفللع ال�سائللم ب�سومه ما لم يتذّكر اأهوال يللوم القيامة، وما 

لم يكن هللذا التذّكر معبراً لفعل الخيللرات والإحجام عن 

الأفعال التي نهى اهلل عنها؟
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بللل اإّن هذا الجوع والعط�س كما ت�سير الروايات لي�س �سوى 

حالللة ظاهريللة تقودك اإلللى ما هو اأبعللد من ذلك مللن الأبعاد 

النف�سية والروحية.

 لهذه الفري�سة يترك اأثراً بالغاً في النف�س، 
ّ

3- اإّن الأداء الجماعي

 للمع�سية ي�سّجع المرء على 
ّ

فتمامللاً كما اأّن الجو الجماعللي

ا�ست�سهال ارتكابها ويخّفف في نف�سه الورع  والجتناب عنها 

 للعبادة ي�ساهم في تقوية اأدائها 
ّ

 الجماعي
ّ
فكذلللك فاإّن الجو

باأف�سللل �سورها، فالإن�سان بطبعلله ل ياأن�س بفعٍل ينفرد به اأو 

ل يتفق مع الآخرين عليه، اأّما في ال�سوم فالجميع مت�ساوون 

في هذا الجوع والعط�للس، وبالتالي ف�سوف يت�ساعف �سعي 

الإن�سللان لغتنللام فر�سللة اأداء هذه الفري�سة علللى م�ستواه 

 ودون القت�سار على الظاهر.
ّ

الباطني

اآلثار المترتبة على التقوى.

التقوى في حقيقتهللا لها اآثارمتعددة لكن يمكن اخت�سارها 

بمقللام الولية الحّقة هلل تعالى، بحيللث ل يكون بينه وبين اهلل 

حجاب، وي�سبللح مولى هلل تعالى، واهلل وليلله، والقراآن الكريم 

ها:
ّ
اأبان الآثار المترتبة على التقوى نذكر اأهم
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الأول: الفللوز يللوم القيامللة: قال اهلل تعالللى:{ ٱ  ٻ  ٻ  

ڀ    پ   پ    پ   پ   ٻ   ٻ  
. فال�سوم بللاب اإلى التقوى التي بدورها باب 

(((

ڀ  ڀ}
لتكفير ال�سيئات والفوز بجنات النعيم في الآخرة.

الثانللي: التقوى غايللة العبادة: قللال تعالى: { ڱ  ڱ  

 .
(2(

ہ} ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ    ڻ   ں   ں  
فالتقللوى التللي جعلهللا اهلل غاية العبللادات جعلها فللي مكاٍن 

اآخر غايللة ال�سيام، وهذا يعني اأّن عبللادة ال�سوم من العبادات 

ال�ستثنائيللة على م�ستوى �سناعة باطللن الإن�سان وبناء �سريرته 

وتخلي�سه من �سوائب ما علق على اأطراف قلبه ونف�سه. 

تعالللى:  قللال  والآخللرة:  الدنيللا  فللي  الب�سللرى   الثالللث: 

{ ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ      ٿ  ٿ  ٿ  
 .

(3(

ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ}
فالتقللوى ب�سريللح القللراآن نعيم فللي الدنيا والآخللرة، وقد 

ا�ستخللدم اهلل التعبير نف�سه في الدنيللا والآخرة وهو )الب�سرى) 

)1(  �سورة المائدة، الآية 65 .

)2(  �سورة البقرة، الآية 21 .

)3(  �سورة يون�س، الآيتان 63 � 64.
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ليدّلللل على عظيم البركات لهذه المنقبة والتي اأطلق اهلل على 

مجموعهمللا تعبير )الفوز العظيللم)، وهل بعد ذلك مقام و�ساأن 

ورفعة يبلغها المرء ببركة ال�سيام؟

: وهذا 
(((

الرابعة: قال تعالللى: { ڳ    ڱ  ڱ  ڱ  ڱ}

من اأعظم بركات التقوى حين ت�سبح هذه الأعمال مقبولًة عند 

اهلل فللال ي�ست�سغر الإن�سان عماًل بعد قبوللله ول يمتنع اأو يتلّكاأ 

عن عمٍل ما دام مقبوًل، وهللذا من اأكبر الغايات التي نن�سدها 

جميعللاً في اأعمالنا التي ننظر اإليهللا دائماً بعين الخوف من اأن 

تكون غير محرزة لر�س�سى اهلل وقبوله.

 يبقى في عين 
ّ

الخام�للس: العناية الإلهية: فالإن�سللان التقي

اهلل بحيللث ل ُت�سد عليه كاّفة اأبللواب حياته المادية والمعنوية، 

ر له 
ّ

للئ اهلل تعالى له المخارج من حيللث ل يح�سب ويي�س
ِّ
هي

ُ
في

اأبللواب الرزق مللن حيث ل يحت�سب، قللال تعالى: {ڱ  ڱ    

ڱ  ڱ  ں    ں  ڻ  ڻ   ڻ   ڻ  ۀ   ۀہ  ہ  ہ  ہ  ھ  
 .

(2(

ھ  ھھ  ے    ے   ۓ  ۓڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ}

)1(  �سورة المائدة، الآية 27 .

)2(  �سورة الطالق، الآيتان 2 � 3.
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المحا�صرة ال�صابعة

 خطر اإلعالم في شهر رمضان

ت�ضدير المو�ضوع:

ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   {ٿ  

 .
(((

ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ }

)1(  �سورة الكهف، الآية 28 .

الهدف: 

التنبيلله على خطر الإعالم الفا�سد الللذي ي�ستهدف ت�سويه 

 ل�سهر رم�سان المبارك.
ّ

البعد الروحي
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مة المقدَّ

قبل اأن يهّل هالل �سهر رم�سان تمتلىء ال�سا�سات بالدعايات 

ة بال�سهر الكريم وتت�سابق القنوات  والإعالنات للبرامج الخا�سّ

 من البرامج والم�سل�سالت 
ّ

الف�سائية بتقديم اإنتاجها الإعالمي

والأفللالم الرم�سانيللة التللي اأنتجللت خ�سي�ساً ل�سهللر رم�سان 

المبارك، والتي تجافي اأّي معنى من معاني هذا ال�سهر وتف�سده 

 قبل 
ّ

 والديني
ّ

علللى النا�س قبل حلوله وتحرف الم�سار الروحي

دخللول ال�سهر.. والحقيقللة اأّن هناك �سوؤاًل يجللب اأن يت�ساءله 

كل واحللد مّنللا وهو اأنلله: لماذا تتحللرك الروحية عنللد هوؤلء 

المف�سديللن ب�سّتللى اأجنا�سهم في هذا ال�سهللر لإ�سغال النا�س 

وجذبهللم لمتابعة برامجهم ال�ساقطة دون �سواه من ال�سهور، وما 

تة فعاّل 
ّ
دور الإعللالم ور�سالته في رم�سان؟ وهل هناك خطة مبي

تهدف ل�سرب مختلف الأبعاد الدينية لهذا ال�سهر؟

حماور املو�ضوع

وهنا �ساأُق�سر الكالم على بع�س الظواهر والحالت المنحرفة 

ج لها القنوات المرئية خالل �سهر رم�سان المبارك: التي ُتروِّ
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)- ت�سويلله معنللى �سهر رم�سللان: اإذ لللول العبللارة التقليدية 

)رم�سللان كريم) التللي داأبت القنوات علللى و�سعها لراأيت 

كّل �سلليء في هذه القنوات ي�سوق عقللل الم�ساهد اإلى اأّن 

هللذا الزائر �سيٌف ثقيللل واأننا نعّد الأيللام والليالي للخروج 

منلله، وهنا ن�ساأل: اأين البرامج التي تو�سح للنا�س ولل�سباب 

خا�سًة معاني هذا ال�سهللر وبركاته؟ وهل تعي هذه القنوات 

حقيقللة هذا ال�سهر قبل اإقدامها على ما تقدم عليه؟ وهل اإّن 

ال�سللوم زائر ثقيل يحاول المللرء التفلت منه؟ لماذا ل نرى 

ح للنا�للس المعاني ال�سامية التي  البرامللج الدينية التي تو�سِّ

تزخر بهللا الكتب والأبحاث والتللي تتنا�ساها هذه القنوات 

وتغم�للس اأعينها عنهللا ول تذكرها حتى علللى �سبيل دعوة 

النا�س لقراءتها؟!

2- ت�سويلله �سورة المجتمع الم�سلم: وهل هللذه ال�سورة التي 

ا 
ً
قّدمها التليفزيللون تمّثل ال�سورة الحقيقية للم�سلمين، ب�سر

واأخالًقا وحياًة و�سلوًكا؟ وهللل اإذا و�سعنا ال�سوم في ميزان 

الح�سنات وو�سعنا الم�سل�سالت في ميزان ال�سيئات، يبقى 
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لل�سائميللن بعد ذلك �سيء يلقون به وجلله الخالق �سبحانه 

وتعالى ؟

واإذا اأرادت هذه البرامج اإبراز حقيقة المجتمع الم�سلم اأبرزته 

اأنلله ل يعي�س غير م�ساكل الثاأر والقتل بين التالل والجبال ول 

 اإل بعي�س الكهوف ووهم الكرامة ويرى نف�سه في الق�سوة 
ُ

ياأن�س

والعنف والفقر والجهل.

األ تللرى الف�سائيات التي تتالعب بعقللول النا�س وقلوبهم 

ُتغفللل التجللارب الكبيللرة والم�سيئللة للكثيللر مللن ال�سعوب 

الإ�سالمية والتي ت�سلح اأن تكون نموذجاً وقدوًة لالآخرين على 

م�ستوى التغيير وال�سراع �سّد الباطل ومواجهة الم�ستعمر ونبذ 

الأفللكار الفا�سدة والغريبة عللن مجتمعاتنا؟ لماذا تغم�س هذه 

 على الإم�ساك 
ّ
ة فللي اأمتنا وت�سر

ّ
القنوات عن الجوانب الم�سع

بيدهللا و�سوقها اإلللى ظالمات التخّلف والتللرّدي والبتعاد عن 

هويتها الحقيقية؟

3- اإدخللال مفاهيم غربيللة في ثقافتنا: اأيللن منظومة الأخالق 

نفق عليها اإنتاًجا اأو 
ُ
والقيم في البرامج والم�سل�سالت التي ي
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 ماليين الجنيهات ؟ 
ً
�سراء

األ يللرى اأهل النظر اأّن م�ساهد العري والخمور والمخّدرات 

 مللن الجاذبية مللن خالل عر�س 
ٍّ
م في �سهللر رم�سان بجو تقللدَّ

بع�للس المحطللات لأكثر من م�سل�سل حفللالت ماجنة ورق�س 

خليع ون�ساء عاريات وم�ساهد جن�سية في غاية الفجاجة، والتي 

ت�ستخدم بللدون اأّي وازع اإلللى جانب اللغللة الهابطةوال�سوقية 

والكلمللات البذيئة التي ا�ستباحللت قد�سية الحوار على ل�سان 

الممثلين.

4- ت�سويه �سورة المراأة: اأين �سورة عفاف المراأة واأخالقها التي 

تمّثل المراأة الم�سلمللة من �سورة المراأة المتبرجة والالهية 

التي تمالأ �سا�سات التلفزة عبر البرامج التي تدعوك للف�سق 

والفجور واأنت توؤدي اأطهر العبادات؟

ك 
ّ

اأيللن البرامج التي تحللّث المراأة على الف�سيلللة والتم�س

بدينها واأخالقها وتدعوها اإلى �سون نف�سها عن اأّي دن�س ولوث 

ورذيلة؟

اأيللن البرامج التي تعلِّم المراأة واجباتهللا تجاه اأ�سرتها وبيتها 
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واأولدها وم�سوؤولياتهللا التربوية والدينية والجتماعية؟ بل اأين 

البرامللج التي تعّلللم المراأة دورها في المجتمللع وترقى بها اإلى 

م�سللاف الأ�سخا�س النا�سطيللن على الم�ستللوى الجتماعي 

والتربوي والتعليمي بل وال�سيا�سي وغيره؟

األللم تقنع هذه الف�سائيات اأّن المللراأة لي�ست �سلعة ولي�ست اآلة 

بللل هي اإن�سان للله م�ساعره واأحا�سي�سه التي يجللب علينا مراعاتها 

بدل اأن نزيدها انغما�سّا في م�ستنقعات الطمع والج�سع والرذيلة؟!

5- اإف�سللاد الوقللت بالمالهي والعبللث: اإذ تطالعك جملة من 

البرامللج التي تق�سي الوقللت بالم�سابقات فللي اأمور لهوية 

واإقامللة المباريللات بين فريقيللن يتبارون فللي األعاب يندى 

لهللا الجبين، وُتغللدق العطاءات علللى الفريللق الرابح في 

هللذه الألعاب اللهوية ناهيك عللن الفوازير وال�ستعرا�سات 

الراق�سة وال�سهرات الماجنللة والألب�سة الإباحية وا�ستقبال 

 ب�سلة والتي 
ّ

بع�س الوجوه التي ل تمللّت اإلى البعد الديني

ما قليلي المعرفة باأبعاد 
ّ
ت�ستميللل الكثيرين من النا�س ل �سي

هذا ال�سهر.
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ثللم تطالعللك بع�للس القنللوات الف�سائيللة بعر�للس البرامج 

للة  الم�سحكللة والنللكات والمقاطللع ال�سمجللة وبرامللج خا�سّ

بالتعليقللات ال�ساخرة على الآخرين وبع�للس الطرائف التي ل 

 عن روحية هذا 
ّ

مكان لها فللي هذا ال�سهر، وكّل ذلك اأجنبللي

ال�سهللر، األللم ت�ساأل اأّي قنللاة نف�سها: هل لهللذه الغايات جعل 

اهلل �سهللر رم�سان اأف�سل ال�سهور؟ وهل لهذه ال�سهرات العبثية 

جعل لياليه اأف�سل الليالي؟ وهل لهذه البرامج ال�ساخرة جعل 

اأيامه اأف�سل الأيام؟

ق على اأنه لحظة التخّلي عن 
ّ
6- اإف�ساد معنى العيد: فالعيد ُي�سو

كّل القيللم والف�سائل، واأّن الإن�سان بخروجه من ال�سهر بات 

ر عن فرحه بالطريقة التي تعجبه، قتمتلئ 
ّ
م�سموحاً له اأن يعب

ال�سوارع وال�ساحات بالإعالنات الدعائية لل�سهرات الطويلة 

فمن الغنللاء والطرب والرق�س والبتذال والمجون والف�سق 

والختللالط المحرم في عملية هادفللة لتمييع مفهوم العيد 

ون�سفلله من جللذوره، ول ي�سعنا اإل اأن نقللول لهذه القنوات 

المنحرفة: اإتقوا اهلل في عباده.
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اإّن يللوم العيد في بركاتلله وثوابه واأجره ل يقل عن اأيام �سهر 

رم�سللان المبارك، وكذلك الحللال في ليلة العيللد وفيهما من 

الأعمللال الم�ستحبة والأدعية ما ينبغي األ نغفل عنه في حين 

نللرى اأّن البرامج التي اأعدتها القنوات الف�سائية ليوم العيد بل 

لالأيام الثالثللة التي تلي العيد فيها من الف�سللاد والإبتعاد عن 

الطاعة ما ين�سف على الم�ستوى الروحي كّل ما جناه المرء في 

اأيام وليالي ال�سهر المبارك.
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المحا�صرة الثامنة

زكاة الفطرة بين الصوم والعيد

ت�ضدير المو�ضوع:

 قللال تعالللى: { ی  جئ  حئ  مئ      ىئ  

.
(((

يئ    جب  حب  خب}

)1(  �سورة الأعلى، الآية 15 .

الهدف:

َلْفللُت نظر ال�سائمين اإلى طبيعة العالقة التي تربط بين زكاة 

الفطرة من جهة وفري�سة ال�سوم ومفهوم العيد من جهٍة اأخرى.
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مة  المقدَّ

مللن المفاهيللم التي اأّكدتهللا ال�سريعة مفهوم الللزكاة الذي 

يعنللي ب�سكٍل عاّم �سرورة اإخراج �سهم من اأي نعمة اأنعمها اهلل 

ة والمنا�سبة  تعالللى علينا، وجعل اهلل لكّل �سلليء زكاته الخا�سّ

له، فال�سوم زكاة البدن، وزكاة القدرة الإن�ساف، وزكاة الجمال 

العفللاف، وزكاة الظفللر الإح�سللان، وزكاة الظفللر العفو، وزكاة 

 الجيران و�سلة الأرحللام، وزكاة ال�سحة ال�سعي في 
ّ
الي�سار بللر

طاعللة اهلل، وزكاة ال�سجاعة الجهللاد في �سبيل اهلل، وزكاة النعم 

اإ�سطناع المعروف، وزكاة العلم بذله لم�ستحّقه  واإجهاد النف�س 

فللي العمل بلله، وزكاة العقللل احتمال الجّهللال، والعلل زكاة 

الأج�سللاد، وال�سفاعة زكاة الجللاه، وعلى كل جزء من اأجزائك 

زكاة واجبللة هلل عللّز وجّل، بللل على كّل �سعرة، بللل على كّل 

لحظة !، فزكاة العين النظللر بالعبرة والغ�س عن ال�سهوات وما 

 
ّ
ي�ساهيها، وزكاة الأذن ا�ستماع العلم والحكمة والقراآن؛ والأهم

اأّن ما اأّديت زكاته فهو ماأمون ال�سلب. 
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حماور املو�ضوع

اإّن القللراءة المتاأنية لللزكاة الفطر وعالقتهللا بال�سيام الذي 

كان قبلها والعيد الللذي بعدها تجعل هناك رابطاً قوياً بين هذه 

المفاهيم الثالثة نقف هنا على بع�سها: 

)- زكاة الفطللرة �سرط في قبول ال�سوم: كما ورد في الحديث 

المللروي عن ر�سول اهلل P: »اإن �سللوم رم�سان معّلق بين 

. وهو كناية عن 
(((

ال�سماء والأر�س، ل ُيرفع اإل بزكاة الفطر«

توقللف تمام ثوابه، حتللى توؤّدى الزكاة، فللال ينافي ح�سول 

 P اأ�سللل الثواب بدونها، اإل اأّن هذا التعبير من ر�سول اهلل

ُي�سعرك باأّن الثللواب والدرجات والح�سنللات مرهونة بالأثر 

الللذي تركلله ال�سيام في القلللوب والذي يتجّلللى بال�سورة 

الأولى يوم العيد بدفع مقدار من المال اإلى الم�ستحقين.

وعن الإمام ال�سادق Q: »اإّن من تمام ال�سوم اإعطاء الزكاة 

 P من تمام ال�سالة، 
ّ

- يعني الفطرة - كما اأّن ال�سالة على النبي

داً«.
ّ
لأنه من �سام ولم يوؤّد الزكاة فال �سوم له اإذا تركها متعم

)1(   اإعانة الطالبين، ج2، �س190.
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2- ورد ا�ستحبللاب اإخراجهللا قبللل الإفطللار: من يللوم العيد 

وهللذا كا�سف على �سرورة بدء يللوم العيد بالتفكير بالفقراء 

والمحتاجين، ليكون ال�سوم قللد اأّدى اآثاره على الم�ستوى 

الباطنللي لالإن�سللان، ونكون قللد اأعطينا مفهللوم العيد ُبعده 

الحقيقللي، فالإ�سللالم يريللد اأن يربينا على ثقافللة اأّن حاجة 

الفقراء يجب اأن توؤثرها على حاجتك.  

3- ورد ا�ستحبللاب دفعهللا لم�ستحّقيهللا: قبل دخللول الم�سجد 

ل�سللالة العيللد، ول يخفللى ما لذلك مللن اأثٍر بالللغ في قبول 

ال�سالة وروحية اأدائها، ولذلك نجد اأّن القراآن الكريم قد قّدم 

مللن )تزكى) على قوله )ف�سلللى)، كما ل يخفى اأّن اهلل جعل 

 باهلل تعالى 
ّ

الفالح مرتبطاً بمجموعهما، واأّن الرتباط الحقيقي

 الذي تعي�سه تجاه الآخرين.
ّ

لي�س �سوى ال�سعور الإن�ساني

4- ورد ا�ستحبللاب دفعهللا باليد: فاإنها تقع بيللد اهلل والواقع اأّن 

دفعها باليد له اآثاره الروحية البالغة ل�سرورة اأن تكون العالقة 

- من غير عذر - بالفقللراء والمحتاجين عالقة مبا�سرة وبال 

و�ساطة، وهذا الأمللر يجعل العالقة اأكثر تفاعاًل واأكثر تفّهماً 
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 بخالف العالقة غير المبا�سرة 
ً
وبالتالي اأكثر ا�ستمراريًة وبقاء

التي ل تترك هذا الأثر في النفو�س.

اإّن مفهللوم العيد في بعده الأخالقي يعنللي اإدخال ال�سرور 

اإلللى قلوب المحتاجين واإّن اإدخال ال�سرور اإلى قلبك لي�س اإل 

عبر تفريح قلوبهم وم�سح اأحزانهم وبل�سمة جراحاتهم.

5- كراهة اإخراجها من البلدة: وهذا يعني اأهمية الإّطالع على 

اأو�ساع الأقرب فالأقرب من اأهل القرية، ولأن ذلك �سيوؤدي 

فللي النهاية اإلللى التعرف على المحتاجين فللي البلدة، ول 

�سّك اأّن ال�سارع عندمللا �سّن هذه الفري�سة بهذه القيود اإنما 

اأراد بذلك اأن تبقللى هذه العالقة بالفقراء والمحتاجين في 

ة ول تقت�سر علللى نهاية �سهر 
ّ
القريللة عالقة دائمة وم�ستمللر

رم�سان المبارك.

6- اعتبللار يوم العيد هو يوم الجائزة: فبعد اأن �سام الم�سلمون 

اأيللام �سهر رم�سان وقاموا لياليه ها هم يقبلون على يوم العيد 

هللذا مهّنئين متوّددين، يم�سحون راأ�للس اليتيم، ويمدون يد 

 والعطاء.
ّ
العون والم�ساعدة للفقراء والم�ساكين بالبر
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اإنلله يوم الجائزة لأنه يوٌم جنى فيه ال�سائمون ثواب �سيامهم 

واأثابهم اهلل تعالى على نجاحهم في عبور هذا المتحان واأقبلوا 

 كريم يقول لهم: لقد اأُمرتم بقيام الليل فقمتم، واأُمرتم 
ٍّ

على رب

كم، فاقب�سوا جوائزكم، فهذا 
ّ
متللم، واأطعتم رب ب�سيام النهار ف�سُ

اليوم ي�سمى في ال�سماء يوم الجائزة.

7- دعاء �سالة العيد: ومن جميل ما نقراأه في �سالة العيد بعد 

ال�سيام والقيام والزكاة وما تركت من نقاء و�سفاء في القلب 

 اإني 
ّ
والنف�للس اأن تقف بين يللدي اهلل تعالى لتقللول: اللهم

داً واآل 
ّ
اأ�ساألللك اأن تدخلني في كّل خيٍر اأدخلللت فيه محم

د واآل 
ّ
للد واأن تخرجني من كّل �سوء اأخرجت منه محم

ّ
محم

 اإني اأ�ساألك خير ما �ساألك عبادك ال�سالحون 
ّ
للد، اللهم

ّ
محم

بون«.
ّ
 ما ا�ستعاد منه عبادك المقر

ّ
واأعوذ بك من �سر

اإنلله �سللوؤال اهلل التوفيق اإلى مزيد من القللرب والر�سا ووعد 

بالمزيد من الطاعة والعمل ال�سالح.

8-اإّن مجمللوع مللا تقّدم يك�سللف على اأّن البعللد الجتماعي 

لل�سوم يتجّلى يوم العيد من خالل التفكير بعموم الموؤمنين 
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والخللروج من الدائللرة ال�سيقة لالأنللا اإلى الدائللرة الأو�سع 

للم�سلمين، بل لي�س لخ�سو�س الم�سلمين اإذ تتعداهم اإلى 

عمللوم النا�س وهو مللا يظهر على األ�سنتنا فللي الدعاء الذي 

 
ّ
نقللراأه عقيللب كّل �سالة فللي �سهر رم�سان فنقللول: »اللهم

 
ّ
 اأغِن كّل فقير، اللهم

ّ
اأدخللل على اأهل القبور ال�سرور، اللهم

 اق�ِس دين 
ّ
 كّل عريللان، اللهم

ُ
 اك�س

ّ
اأ�سبللع كّل جائع، اللهم

 ردَّ كّل 
ّ
ج عللن كّل مكروب، اللهللم

ِّ
 فللر

ّ
كّل َمديللن، اللهللم

 اأ�سلح كّل فا�سد من اأمور 
ّ
 ُفّك كلَّ اأ�سير، اللهم

ّ
غريب، اللهم

دَّ فقرنا بغناك،  ُ
 �س

ّ
 ا�سِف كّل مري�س، اللهم

ّ
الم�سلمين، اللهم

 اق�ِس عّنا الدين، 
ّ
ر �سوء حالنا بح�سن حالك، اللهم

ّ
 غي

ّ
اللهم

واأغننا من الفقر، اإنك على كّل �سيء قدير«.
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صفات الشيعة

الباب الثاني

من �صفات ال�صيعة: التوّلي والتبّري

من �صفات ال�صيعة: العبادة 

من �صفات ال�صيعة: القيم واالأخالق

من �صفات ال�صيعة: العلم والعمل

من �صفات ال�صيعة: محّبة اأهل البيت
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ت�ضدير المو�ضوع :

ورد فللي بع�للس الزيللارات : »اإنللي 

 لمللن 
ٌ

 لمللن �سالمكللم وحللرب
ٌ
�سلللم

 لمن 
ُ

 لمن عاداكم وولي
ٌ
حاربكم وعدو

. 
(((

والكم«

)1(  م�سباح المتهجد، �س 774.

 من صفات الشيعة :
 التولّي والتبّري

المحا�صرة االأولى

الهدف : 

 R بيللان اأهميللة �سفتللي التوّلي لأهللل بيللت الع�سمة

ي من اأعدائهم من خالل الروايات المباركة .
ّ
والتبر



82

مة  المقدَّ

ي من 
ّ
يعتبللر التوّلللي لأهللل بيت الع�سمللة R والتبللر

ين من اأركان الدين وحولهما تدور بقية 
َّ
اأعدائهم ركنين اأ�سا�سي

الخ�سللال وال�سفات وت�سبللح في ف�سائهما، بللل وحتى الأمور 

الت�سريعيللة فاإنها ما لم تقتللرن بهما فاإنها لللن ُتك�سب �ساحبها 

عظيم الأجر ورفيع الدرجات، فبهما تقبل الأعمال وبهما ينال 

الإن�سللان ال�سفاعة وبهما تتحّدد هوية المللرء وانتماوؤه وموقفه ، 

ومن المفيللد الإ�سارة اإلى اأّن التعلُّق باأحد الركنين دون الآخر 

ل قيمللة له، بل اإّن من اأعظم م�سائب الأمة الإ�سالمية اليوم اأّن 

الجميع يكّن لأهل بيت الع�سمة R المحبة والولء، اإّل اأّن 

وؤون من اأعدائهم ول يقفون في مواجهتهم .
ّ
اأكثر هوؤلء ل يتبر

حماور املو�ضوع

حقيقة التبّري 

پ     پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   {ٱ    : تعالللى  قللال 

، فالتبري في جوهره ينافي 
(((

پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ...} 
)1(  �سورة المجادلة، الآية 22.
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اأدنى درجات التوّدد لأعداء اأهل بيت الع�سمة R عن ابن 

ا، 
ً
ال قال �سمعت الر�سا Q يقول: »من وا�سل لنا قاطع ف�سّ

اأو قطللع لنا وا�ساًل، اأو مدح لنا عائبللاً، اأو اأكرم لنا مخالفاً فلي�س 

.
(((

مّنا ول�سنا منه«

قللال ال�سادق Q :»كذب من زعم اأّنلله من �سيعتنا وهو 

(2(

ك بعروة غيرنا«.
ّ

متم�س

فاأهل البيت R واأعداوؤهم على طرفي نقي�س فالإقتراب 

ال عن  مللن اأحدهما ابتعاد عن الآخر وبالعك�س ، عن ابن ف�سّ

الر�سللا Q اأّنه قال:»من والى اأعللداء اهلل فقد عادى اأولياء 

اهلل، ومللن عادى اأولياء اهلل فقد عادى اهلل تبارك وتعالى، وحٌق 

(3(

على اهلل عّز وجّل اأن يدخله في نار جهّنم«.

اً 
ّ
اً لنا فقد قتل ولي

ّ
وعن اأبي عبد اهلل Q : »من اأ�سبع عدو

(4(

لنا«.

)1(  �سفات ال�سيعة، �س 7.

)2(  الم�سدر ال�سابق، �س 3.

)3(  الم�سدر ال�سابق، �س 7.

)4(  �سفات ال�سيعة، �س 9.
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ن 
َ
عن العللالء بن الف�سيل عللن ال�سادق Q قللال: »م

ن اأبغ�س كافراً فقد اأحّب اهلل، 
َ
 كافراً فقللد اأبغ�س اهلل، وم

َّ
اأحب

.
(((

 اهلل«
ّ
 اهلل عدو

ّ
ثم قال Q: �سديق عدو

يب 
ّ
د Q قللال: »من جال�س اأهل الر

ّ
عللن جعفر بن محم

.
(2(

فهو مريب«

 R معاداة الشيعة معاداة ألهل البيت

من ال�سيا�سات التللي يتبعها اأعداء الإ�سللالم اليوم التمييز 

بيللن اأهل البيت R واأتباعهللم ، ويبثون ما يوحي باأّن �سيعة 

اأهللل البيت R هم اأعداوؤهم الحقيقيون واأّن عالقتهم باأهل 

البيت R عالقللة محبة وولء وطاعة ، وذلك لعدم اإمكانية 

التبروؤ منهم كون الن�سو�س الماأثورة عن الر�سول الأكرم والتي 

ل ُتعللّد ول ُتح�سى رفعللت مكانتهم واأعلللت �ساأنهم واأوجبت 

لتهم على كّل من �سواهم ، فعن ابن اأبي نجران،  طاعتهللم وف�سّ

قال �سمعللت اأبا الح�سن Q يقول: »من عادى �سيعتنا فقد 

عادانا، ومن والهم فقد والنا، لأّنهم مّنا، ُخلقوا من طينتنا، من 

)1(  الأمالي، �س 702.

)2(  �سفات ال�سيعة، �س 9.
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(((

هم فهومّنا، ومن اأبغ�سهم فلي�س مّنا«.
ّ
اأحب

 Q عن المعّلى بن خني�س، قال: �سمعت اأبا عبد اهلل

يقول:»لي�للس النا�سللب من ن�سللب لنا اأهل البيللت، لأّنك 

د، ولكّن 
ّ
للداً واآل محم

ّ
ل تجللد اأحداً يقول اأنللا اأبغ�س محم

وننا وتتبروؤون  النا�سب من ن�سب لكم، وهو يعلللم اأّنكم تتولَّ

.
(2(

من اأعدائنا«

ي دون التبّري 
ّ

التول

ول ت�ستقيللم عالقللة الولء بدون التبري مللن اأعدائهم ، بل 

ت�سير بع�للس الروايات اإلللى اأّن من يوالي اأهللل البيت ويتوّدد 

لأعدائهم اأ�سدُّ لعنة و�سوءاً عليهم، وذلك لأنه ُي�سهم في تعمية 

 ، R قلوب النا�س عن العالقة الحقيقية باأهل بيت الع�سمة

د بن مو�سى المتوّكل، عن الح�سن بن 
ّ
ففي الرواية حّدثنا محم

علي الخّزاز، قال: �سمعت الر�سا Q يقول: »اإّن ممن يّتخذ 

ن هو اأ�سّد لعنة على �سيعتنا من الّدّجال، 
َ
موّدتنا اأهل البيت لم

فقلت له: يا بن ر�سول اهلل بماذا؟ قال: بموالة اأعدائنا ومعاداة 

)1(  الم�سدر ال�سابق، �س 4.

)2(  الم�سدر ال�سابق، �س 9.
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اأوليائنا، اإّنه اإذا كان كذلك اختلط الحّق بالباطل، وا�ستبه الأمر 

.
(((

فلم يعرف موؤمن من منافق«

وعللن اأمير الموؤمنينQ : »اعلمللوا اأّن اهلل تبارك وتعالى 

ن، فال تزولوا عللن الحّق، وولية اأهل 
ّ
يبغ�للس من عباده المتلو

.
(2(

الحّق، فاإّن من ا�ستبدل بنا هلك، وفاتته الدنيا وخرج منها«

عللن اأبللي عبللد اهلل Q: »اإّن اهلل تبللارك وتعالللى خلق 

الموؤمنيللن من اأ�سل واحللد ليدخل فيهم داخللل ول يخرج 

منهم خارج، مثلهم واهلل مثل الراأ�س في الج�سد ومثل الأ�سابع 

في الكللّف، فمن راأيتم يخالللف ذلك فا�سهدوا عليلله بتاتاً اإّنه 

.
(3(

منافق«

قللال ر�سول اهلل P لبع�س اأ�سحابلله ذات يوم:»يا عبد اهلل 

 في اهلل، واأبغ�للس في اهلل، وواِل فللي اهلل وعاد في اهلل، 
ْ

اأحبللب

فاإنك ل تنللال وليته ال بذلك، ول يجللد رجل طعم اليمان 

واإن كثللرت �سالته و�سيامه ل حتى يكللون كذلك وقد �سارت 

)1(  �سفات ال�سيعة، �س 9.

)2(  الخ�سال، ال�سيخ ال�سدوق، �س626.

)3(  �سفات ال�سيعة، �س 33.
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موؤاخللاة النا�س في يومكم هذا اأكثرها في الدنيا، عليها يتواّدون 

وعليهللا يتباغ�سون، وذلك ل يغنى عنهم من اهلل �سيًئا، فقال له 

Q: كيللف لي اأن اأعلم اأّنللي قد واليت وعاديت في اهلل عّز 

ه حتى 
ُّ
 اهلل عّز وجّل حتى اأواليلله، ومن عدو

ُّ
وجللّل، وَمْن ولللي

 Q فقال: اأترى 
ّ

اأعاديلله؟ فاأ�سار له ر�سول اهلل P اإلى علي

 
ّ
 اهلل، فواله، وعدو

ّ
 هذا ولللي

ّ
هللذا؟ فقال: بلى، فقال P: ولي

 هذا ولو اأنه قاتل اأبيك وولدك، 
ّ

 اهلل، فعاده، وواِل ولي
ّ
هللذا عدو

.
(((

 هذا ولو اأّنه اأبوك وولدك«
ّ
وعاد عدو

قللال اأبو عبد اهلل Q: »اإّن الموؤمن اأ�سّد من زبر الحديد ، 

 
ّ
 ن�سر ثم

ّ
ر واإّن الموؤمن لو قتل ثم

ّ
اإّن الحديللد اإذا اأُدخل النار تغي

.
(2(

ر قلبه«
ّ
قتل لم يتغي

)1(  الأمالي، �س 61.

)2( �سفات ال�سيعة، �س 32.
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من صفات الشيعة : العبادة

المحا�صرة الثانية

ت�ضدير المو�ضوع : 

عن اأبللي عبد اهلل Q قللال: »اإّن 

 �سلللوات اهلل عليلله كانوا 
ّ

�سيعللة علللي

خم�س البطون، ذبل ال�سفاه، واأهل راأفة، 

ة، فاأعينوا 
ّ
وعلم، وحلم، يعرفون بالرهباني

.
(((

على ما اأنتم عليه، بالورع والجتهاد«

)1( �سفات ال�سيعة، �س 10.

الهدف:

بيان �سرورة الهتمام بالعبادات الواجبة والم�ستحبة ك�سمة 

.R اأ�سا�سية من �سمات اتباع اأهل البيت



90

المقدمة 

 عوامل 
ّ
تعتبر العبادة على مختلف اأ�سكالها الم�سنونة من اأهم

تكامل الإن�سان وارتقائه في م�سيرة �سيره و�سلوكه اإلى اهلل تعالى 

ب وال�سراط الم�ستقيم بين 
ّ
، فهي �سبيل اليقين وطريق التقللر

العبد وربلله وت�ستبطن هذه العبادات مللن المعارف والحقائق 

والمفاهيللم ما ل يمكن لعقولنا القا�سللرة اإدراكه اإل بال�ستعانة 

 التاريخ واإلى 
ّ
ة الهدى وم�سابيح الدجى الذين كانوا على مر

ّ
باأئم

يوم القيامة اأعبد النا�س واأتقى النا�س واأورعهم، فاختارهم ر�ساًل 

للة للعباد بعد اأن اأدركوا هذه المقامللات ال�سامية بعبادتهم 
ّ
واأئم

ووقوفهم بين يدي اهلل.

حماور املو�ضوع

 
ّ

عن اأبي جعفر Q اأّنه قال: »يا اأبا المقدام اإّنما �سيعة علي

�سلوات اهلل عليه ال�ساحبون، الناحلون، الذابلون، ذابلٌة �سفاُههم 

رة وجوههم، 
ّ
ة األوانهم، متغي

ّ
من القيام، خمي�سٌة بطونهم، م�سفر

اإذا جّنهللم الليل اّتخذوا الأر�س فرا�سللاً، وا�ستقبلوها بجباههم، 
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باكية عيونهللم، كثيرة دموعهم، �سالتهم كثيرة، ودعاوؤهم كثير، 

(((

تالوتهم كتاب اهلل، ُيفرحون النا�س وهم يحزنون«.

ها :
ّ
ويوؤّكد هذا الحديث جملة من المعاني والمعارف اأهم

اأّما قوللله Q: ال�ساحبون، الناحلللون، الذابلون: فاإ�سارة 

غهم للعبادة).
ّ
اإلى اإعرا�سهم عن الهتمام بالأبدان ، وتفر

اأّما قوله Q : ذابلة �سفاههم من القيام: )فلكثرة تهجدهم 

ومداومتهم على الت�سبيح والذكر). اأّما قوله: خمي�سة بطونهم، 

)فلكثرة �سيامهم وعدم اهتمامهم بالطعام).

رة وجوههم: )فاإ�سارة 
ّ
ة األوانهم، متغي

ّ
اأّمللا قوله Q: م�سفر

لكونهم قليلي الراحة والنوم كثيري القيام والتعبد هلل).

للا قوللله Q: اإذا جّنهم الليل اّتخللذوا الأر�س فرا�ساً: 
ّ
اأم

)فحتى ل يغرقوا في نوٍم عميق).

اأّما قوله Q: وا�ستقبلوها بجباههم )اأي ي�سجدون هلل بمجرد 

. P اأن ي�ستيقظوا من نومهم كما هو المروّي عن ر�سول اهلل

)1(  �سفات ال�سيعة، �س 10.
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اأّمللا قوله Q: باكية عيونهم، كثيرة دموعهم، )فهذا دليل 

�سفللاء قلوبهم لأّن القلوب القا�سية المحجوبة بالذنوب وحدها 

التي ل تبكي).

 اأّمللا قوله Q: �سالتهم كثيللرة، ) اأي ل تقت�سر عبادتهم 

ات 
ّ
علللى الفرائ�للس والواجبات بللل مداومون علللى الم�ستحب

والم�سنونات).

ل باهلل 
ّ

 اأّما قوله Q: ودعاوؤهللم كثير، ) فهم دائمو التو�س

تبارك وتعالى ل ينقطعون عنه بحاٍل من الأحوال).

اأّما قوللله Q: تالوتهم كتللاب اهلل، ) اأي ياأن�سون بتالوة 

القراآن ول يقراأون ما ل ينفعهم ول يزيدهم نوراً وقرباً).

ا قوله Q: ُيفرحون النا�س وهم يحزنون ، فالنا�س تفرح 
ّ
اأم

بالملذات الدنيوية الزائلة وهم تحزنهم هذه الأمور التي ي�ستمتع 

النا�للس بها ، وهذا ل يعني اإعرا�سهم عنها بل يعني اأنها لي�ست 

من الأمور التي تدخل الفرح اإلى قلوبهم، فالموؤمن كما ورد في 

ه.
ّ
كتاب اهلل اإنما يفرح بن�سر اهلل على نف�سه وعدو
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وقال الإمام ال�سادق Q:»�سيعتنا اأهل الورع والجتهاد، 

واأهللل الوفاء والأمانة، واأهل الزهد والعبللادة، اأ�سحاب اإحدى 

ة) 
ّ
وخم�سيللن ركعة في اليللوم والليلة، )اأي النوافللل الم�ستحب

القائمون بالليل، ال�سائمون بالنهللار، يزّكون اأموالهم، ويحّجون 

 .
(((

م«
ّ
البيت، ويجتنبون كّل محر

وعنلله Q: »امتحنوا �سيعتنا عند ثللالث: عند مواقيت 

ال�سالة كيف محافظتهللم عليها، وعند اأ�سرارهم كيف حفظهم 

 .
(2(

نا، والى اأموالهم كيف موا�ساتهم لإخوانهم فيها«
ّ
لها عند عدو

وعنلله Q اأي�ساً: »اإّنمللا �سيعتنا ُيعرفللون بخ�سال �سّتى: 

خللاء والبللذل لالإخللوان، وبللاأن ُي�سّلللوا الخم�سيللن لياًل 
ّ

بال�س

.
(3(

ونهاراً«

وقللال Q: »لي�س من �سيعتنا َمللن يكون في م�سٍر يكون 

 .
(4(

فيه اآلف ويكون في الم�سر اأورع منه«

)1(  بحار الأنوار ، ج65 ، �س167 .

)2(  الخ�سال ، 103 ، حديث 62 .

)3(  تحف العقول ، 303 .

)4(  بحار الأنوار ، ج65 ، �س164 .
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 من صفات الشيعة : 
القيم واألخالق

المحا�صرة الثالثة

ت�ضدير المو�ضوع:

 عللن اأبللي عبللد اهلل Q: »اإنما 

�سيعللة جعفر مللن عفَّ بطنلله وفرجه، 

وا�ستللّد جهاده، وعمللل لخالقه، ورجا 

ثوابلله، وخاف عقابه، فاإذا راأيت اأولئك 

(((

فاأولئك، �سيعة جعفر«.

)1(  �سفات ال�سيعة، �س 11.

الهدف:

التركيز على الف�سائل الأخالقية وال�سمات المعنوية لأتباع 

.R اأهل البيت
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مة  المقدَّ

لطالما اأو�سى اأهل بيت الع�سمة �سيعتهم اأن يكونوا لهم زيناً 

ول يكونوا عليهم �سيناً ، فيكون كّل واحٍد منهم النموذج الذي 

ى الآخرون بها ، فال ينبغي كما 
ّ

ُيحتذى به والقللدوة التي يتاأ�س

دلللت الن�سو�س اأن يكون في الم�سر اأورع اأو اأعلم اأو اأتقى من 

�سيعتهللم ، حتى يكون مالذ الجميللع وملجاأهم، كما كان اأهل 

ما واأننا منت�سبون اإليهم والخطاأ الذي نقترفه 
ّ
البيللت R، �سي

ُي�سهم فللي ت�سويه ال�سورة النا�سعة والم�سيئة لهم كما ورد عن 

الإمام ال�سادق Q: يا مع�سر ال�سيعة، اإّنكم قد ُن�سبتم اإلينا، 

 .
(((

كونوا لنا زيناً ول تكونوا علينا �سيناً«

اأو عللن الإمام الع�سكري Q: »اّتقوا اهلل، وكونوا زيناً ول 

 .
(2(

وا اإلينا كّل موّدة، وادفعوا عّنا كّل قبيح«
ّ
تكونوا �سيناً، جر

)1(  م�سكاة الأنوار: 134. 

)2(  تحف العقول: 488.
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حماور املو�ضوع

ولللم يترك اأهل بيت الع�سمة ف�سيلًة اإل و�سبقوا النا�س اإليها 

كمللا ل يوجد فعل قبيح اإل و�سبقوا النا�س اإلى تركه واجتنابه ، 

ونورد هنا بع�س الأحاديث في هذا ال�ساأن:

د بن عجالن قال: 
ّ
اأ- موا�ساة الأغنياء للفقللراء: عن محم

كنللت مع اأبي عبللد اهلل Q فدخل رجللل ف�سّلم، 

ف�ساأللله: كيف من خّلفللت من اإخوانللك؟، فاأح�سن 

الثناء وزّكللى واأطرى،فقال له »كيف عيللادة اأغنيائهم 

لفقرائهم؟ قللال قليلة، قال: كيف موا�سلللة اأغنيائهم 

لفقرائهم فللي ذات اأيديهم؟ فقال: اإنك تذكر اأخالقاً 

مللا هي فيمن عندنا، قال: فكيف يزعم هوؤلء اأنهم لنا 

(((

�سيعة؟!«.

ب- مللكارم الأخالق: عللن جابر الجعفي قللال: قال اأبو 

ع يقول 
ّ
جعفر Q: »يا جابر يكتفي من اّتخذ الت�سي

نللا اأهل البيت، فواهلل ما �سيعتنللا اإلَّ من اّتقى اهلل 
ّ
بحب

)1(  الكافي، ج2، �س 173.
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واأطاعلله، وماكانوا يعرفللون اإلَّ بالتوا�سللع، والتخ�ّسع، 

واأداء الأمانللة، وكثرة ذكللر اهلل، وال�سللوم، وال�سالة، 

 بالوالدين، والتعهللد للجيران من الفقراء، واأهل 
ّ
والبر

الم�سكنللة، والغارمين، والأيتام، و�سللدق الحديث، 

وتالوة القراآن، وكّف الأل�سن عن النا�س اإّل من خير، 

(((

وكانوا اأمناء ع�سائرهم في الأ�سياء«.

 :Q 
ّ

ج- متم�سكون بللروح الجماعة : قال الإمام علي

ون في موّدتنا، 
ّ
»�سيعتنا المتباذلون في وليتنا، المتحاب

المتللزاورون فللي اإحياء اأمرنللا، الذيللن اإن غ�سبوا لم 

يظلمللوا، واإن ر�سوا لم ُي�سرفوا، بركة على َمن جاوروا، 

.
(2(

ن خالطوا«
َ
 لم

ٌ
�سلم

د- اأذّلة على الموؤمنين اأعّزة على الكافرين : قال اأبو جعفر 

 Q من ل 
ّ

Q لجابللر: »يا جابر اإّنما �سيعة علي

يعللدو �سوته �سمعلله، ول �سحناوؤه بدنلله، ل يمدح لنا 

قاليللاً، ول يوا�سللل لنا مبغ�ساً، ول يجال�للس لنا عائباً، 

)1(  الأمالي، �س 725.

)2(  الكافي 237/2.
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 هرير الكلب، وليطمع 
ّ
�سيعة علي Q من ل يهللر

طمللع الغللراب، ول ي�سللاأل النا�س واإن مللات جوعاً، 

اأولئك الخفيفة عي�ستهم، المنتقلة ديارهم، اإن �سهدوا 

لللم يعرفوا، واإن غابوا لم يفتقللدوا، واإن مر�سوا ُيعادوا، 

واإن ماتوالم ي�سهدوا، في قبورهم يتزاورون، قلت: واأين 

اأطلب هوؤلء؟ قال: في اأطراف الأر�س بين الأ�سواق، 

وهللو قول اهلل تعالى عّز وجل:  {ھ  ھ  ھ  ھ  

(((

ے  ے  }
 Q هللل- اإظهللار ال�سورة الح�سنللة: �سئل اأبللو عبد اهلل

عللن �سيعتهم، فقال: »�سيعتنا مللن قّدم ما ا�ستح�سن، 

واأم�سللك ما ا�ستقبللح، واأظهر الجميل و�سللارع بالأمر 

الجليل رغبة اإلى رحمة الجليل فذاك مّنا واإلينا ومعنا 

.
(2(

حيثما كّنا«

و- ال�ستقامللة : قال اأبللو عبللد اهلل Q: »اإّنما الموؤمن 

الللذي اإذا غ�سب لم يخرجلله غ�سبه من حّق، والذي 

)1(  الكافي، ج2، �س 239.

)2(  �سفات ال�سيعة، �س 17.
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اإذا ر�سي لم يدخله ر�ساه في الباطل، والذي اإذا قدر 

.
(((

لم ياأخذ اأكثرمن ماله«

قللال الإمللام ال�سللادق Q: »لللو اأّن �سيعتنللا ا�ستقاموا 

ل�سافحتهللم المالئكللة، ولأظّلهللم الغمللام، ولأ�سرقللوا نهاراً، 

ولأكلوا من فوقهم ومن تحت اأرجلهم، ولما �ساألوا اهلل �سيئاً اإّل 

 .
(2(

اأعطاهم«

ز- التوا�سللل مللع الآخرين: عن عبد اهلل بللن �سنان قال: 

�سمعت اأبا عبللد اهلل Q يقول »اأو�سيكم عباد اهلل 

بتقللوى اهلل ول تحملوا النا�س علللى اأكتافكم فتذّلوا، 

اإّنللا هلل عللّز وجللّل يقول فللي كتابلله: {ې    ې  

ى} ثم قال : عودوا مر�ساهم، وا�سهدوا جنائزهم، 
وا�سهدوا ولهم عليهم، و�سّلللوا معهم في م�ساجدهم، 

 قال): اأّي �سيء اأ�سّد على قوم 
ّ
واق�سللوا حقوقهم، )ثم

يزعمون اأّنهم ياأتمون بقوم وياأخذون بقولهم، فياأمرونهم 

وينهونهللم، ول يقبلون منهللم، ويذيعون حديثهم عند 

)1(  الم�سدر ال�سابق، �س 27.

)2(  تحف العقول ، 302 .
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هم اإلينا فيقولون لنا اإّن قوماً يقولون 
ّ
هم، فياأتي عدو

ّ
عدو

اأ ممن يقول هذا 
ّ
ويللروون كذا وكذا فنقول نحن نتبللر

(((

فتقع عليهم البراءة«.

ح- مالذ النا�س لتقواهم: عن عبد اهلل بن زياد، قال: �سّلمنا 

 قلت: يا بن ر�سول 
ّ
على اأبي عبد اهلل Q بمنى، ثم

اهلل اإّنللا قوم مجتازون ل�سنا نطيق هللذا المجل�س منك 

نا قللال Q: »عليكم بتقوى اهلل  كّلمللا اأردناه، فاأو�سِ

و�سدق الحديللث واأداء الأمانة وح�سن ال�سحبة لمن 

�سحبكللم واف�ساء ال�سللالم واإطعام الطعللام �سّلوا في 

م�ساجدهم وعللودوا مر�ساهم واتبعوا جنائزهم فاإّن اأبي 

حّدثنللي اأن �سيعتنللا اأهل البيت كانللوا خيار من كانوا 

منهللم، اإن كان فقيلله كان منهللم واإن كان مللوؤّذن كان 

منهم، واإن كان اإمام كان منهم ، واإن كان �ساحب اأمانة 

كان منهم، واإن كان �ساحب وديعة كان منهم، وكذلك 

.
(2(

�سونا اإليهم« بونا اإلى النا�س، ول ُتبغِّ
ّ
كونوا، حب

)1(  �سفات ال�سيعة، �س 27.

)2(  �سفات ال�سيعة، �س 28.
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ط- ح�سن الع�سرة: قال الإمام ال�سادق Q: »يا �سيعة 

للد، اإّنلله لي�س مّنللا َمن لم يملللك نف�سه عند 
ّ
اآل محم

الغ�سللب، ولم ُيح�سن �سحبة َمن �سحبه، ومرافقة من 

 .
(((

رافقه، وم�سالحة َمن �سالحه، ومخالفة َمن خالفه«

ئل 
ُ

  الباقللر Q قال: �س
ّ

د بن علي
ّ
 عللن اأبي جعفللر محم

ر�سللول اهلل P عللن خيار العباد، قللال: »الذيللن اإذا اأح�سنوا 

ا�ستب�سللروا، واإذا اأ�ساوؤا ا�ستغفروا، واإذا اأعطوا �سكروا، واإذا ابتلوا 

(2(

�سبروا، واإذا غ�سبوا غفروا«.

 Q هم 
ّ

قللال الإمللام الع�سكللري Q:»و�سيعة علللي

الذيللن ل يبالون فللي �سبيل اهلل اأوقع المللوت عليهم، اأو وقعوا 

 Q هم الذيللن يوؤثرون اإخوانهم 
ّ

علللى الموت. و�سيعة علي

علللى اأنف�سهم، ولو كان بهم خ�سا�سة، وهم الذين ل يراهم اهلل 

 Q 
ّ

حيث نهاهم، ول يفقدهم من حيث اأمرهم. و�سيعة علي

.
(3(

 في اإكرام اإخوانهم الموؤمنين«
ّ

هم الذين يقتدون بعلي

)1(   تحف العقول ، 308 .

)2(  الأمالي، �س 60.

)3(  التف�سير المن�سوب لالإمام الع�سكري ، 319 .
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ت�ضدير المو�ضوع:

عن الإمللام ال�سللادق Q: »اإّن 

ن لم 
َ
اأ�سحابي اأولللو النُّهى والُتقى، فم

يكن مللن اأهل الّنهللى والّتقى، فلي�س 

من اأ�سحابي«. 

 من صفات الشيعة:
 العلم والعمل

المحا�صرة الرابعة

الهدف: 

الحللّث على طلب العلم ب�سكٍل دائللم وبيان �سرورة العمل 

بهذا العلم.
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مة المقدَّ

من ال�سفللات الأ�سا�سية التي اأ�سارت الن�سو�س اإلى �سرورة 

التحّلللي بها �سفتا العلم والعمل، فاأتباع اأهل البيت R اأهل 

علم ومعرفللة واّطالع، نهلوا علومهم مللن مدر�ستهم وتربوا على 

اأيديهم واكت�سبوا تلك المعارف الإلهية من خلفاء اهلل في اأر�سه، 

فح�سنتهم هذه العلللوم عن النزلق في اأودية الجهل والظالم 

والتيلله، وهم يعملون بعلمهم فلي�سوا اأهل ك�سٍل وخموٍل وتثاقل 

بل اأهل مبادرة وم�سارعة اإلى فعل الخير والعمل ال�سالح فتكون 

اأعمالهم والحال هذه زيناً لهذا النهج الإلهي ل �سيناً عليه.

حماور املو�ضوع

R العمل معيار االتباع ألهل البيت

وهنللاك من يطللرح اأّن المتبع لأهل البيت يفللوز بالجنة في 

الآخللرة مهما �ساءت اأفعاله في الدنيا، واأّن اإتباع اأهل البيت ل 

ئات 
ّ
يعني �سوى محبتهم واأّن هذه المحبة كافيٌة في تكفير ال�سي

وغفران الذنوب والمعا�سي.
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مطابقة العمل للعلم

وهنللاك مجموعة من الأحاديث ربطللت بين العلم والعمل، 

فالعلللم مفتاح العمل، والعمل بال علم ي�سير ب�ساحبه على غير 

الجللادة ال�سحيحة فال يو�سله اإلى حيللث ين�سد، والعلم حّجة 

علللى المللرء اأن يكون عامللاًل بينما الجهل يعفللي �ساحبه من 

العمل ول يعفيه من التعّلم .

 Q: »�سيعتي واهلل الحلماء، العلماء باهلل 
ّ

قال الإمام علي

ه، اأن�ساء عبادة، 
ّ
ودينلله، العاملون بطاعته واأمره، المهتللدون بحب

فر الوجوه من التهّجللد، ُعم�س العيون من  اأحال�س زهللادة، �سُ

البللكاء، ُذبل ال�سفللاه من الذكر، ُخم�س البطللون من الطوى، 

انية فللي وجوههم، والرهبانية فللي �سمتهم، م�سابيح 
ّ
ُتعرف الرب

 .
(((

كّل ظلمة«

 Q: »�سيعتنا هم العارفون باهلل، العاملون 
ّ

قال الإمام علي

باأمللر اهلل، اأهل الف�سائل، الناطقون بال�سواب، ماأكولهم القوت، 

 .
(2(

وملب�سهم القت�ساد، وم�سيهم التوا�سع...«

)1(  اأمالي الطو�سي، �س 576 .

)2(  بحار الأنوار، ج 75، �س29 .
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لكللن حذار حذار من الذين يقولون مللا ل يفعلون فياأمرون 

 ول ياأتمرون بلله وينهون النا�س عللن المنكر ول 
ّ
النا�للس بالبللر

ينتهون عنه، دعللاة باأل�سنتهم بغاة باأفعالهم، هللوؤلء اأ�سّد �سرراً 

مللن الذين تطابقت اأفعالهللم ال�سيئة مع اأقوالهللم المنكرة في 

الإنحراف، ولذلك نرى فللي الرواية �سكاًل من اأ�سكال البراءة 

من هوؤلء واإ�سقاط �سفة الت�سيع عنهم.

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

 .
(((

ڻ   ۀ    ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ}
وعللن الإمام ال�سللادق Q: »لي�س مللن �سيعتنا َمن قال 

بل�سانلله وخالفنا في اأعمالنللا واآثارنا، ولكن �سيعتنللا َمن وافقنا 

 .
(2(

بل�سانه وقلبه، واّتبع اآثارنا وعمل باأعمالنا، اأُولئك �سيعتنا«

المطابقة بالمشاعر

ومن اأجمل ما ذكرته الروايات من �سفات �سيعة اأهل البيت 

اأنهم ل يقتفللون اآثارهم بالعمل فح�سب بل حتى على م�ستوى 

الم�ساعللر والأحا�سي�للس فهم يفرحللون لالأمر الللذي يفرحهم 

)1(  �سورة ال�سف، الآية 2.

)2(  بحار الأنوار، ج 65، �س164 .
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ويحزنللون لحزنهللم، وهللذا اأعلى م�ستويللات الللولء والتباع 

والن�سرة، بل هذا نوع من اأنواع الن�سهار والذوبان في ع�سقهم 

 Q: »واختار لنا 
ّ

ومحبتهللم، وهذا مللا ورد عن الإمام علللي

�سيعة ين�سروننللا، ويفرحون لفرحنا، ويحزنللون لحزننا، يبذلون 

 .
(((

اأموالهم واأنف�سهم فينا…«

النمرقة الوسطى

ِة اآِل 
َ
للِة - �ِسيع

َ
يع  ال�سِّ

َ
�َسللر

ْ
ا َمع

َ
قللال الإمام الباقللر Q: »ي

ْلَحُق 
َ
ي
َ
 اْلَغاِلي و

ُ
ُكللم

ْ
ِجُع اإَِلي

ْ
ر
َ
َطى ي

ْ
�س

ُ
َقَة اْلو

ُ
ر

ْ
م ٍد - ُكوُنللوا النُّ

َّ
ُمَحم

ٌد ُجِعْلُت 
ْ
ع

َ
اِر ُيَقاُل َلللُه �س ُجٌل ِمَن اْلأَنْ�سَ

َ
اِلي َفَقاَل َلللُه ر ُ التَّ

ِبُكللم

ِفَداَك َما اْلَغاِلي؟

ا  وَلِئَك ِمنَّ  اأُ
َ

�س
ْ
ُقوُلوَن ِفيَنا َما ل نَُقوُلُه ِفي اأَنُْف�ِسَنا َفَلي

َ
ٌم ي

ْ
َقاَل: َقو

.»
ْ
َنا ِمْنُهم

ْ
َل�س

َ
و

اِلي؟ ا التَّ َ
َقاَل: َفم

ِه.
ْ
 َعَلي

ُ
 ُيوؤَْجر

َ
ر
ْ
ُغُه اْلَخي لِّ

َ
 ُيب

َ
ر
ْ
َتاُد ُيِريُد اْلَخي

ْ
ر

ُ
َقاَل: اْلم

َنا.
ْ
َل َعَلي

َ
 اأَْقب

َّ
ُثم

)1(  الم�سدر ال�سابق، ج44، �س 287 .
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ٌة 
َ
اب

َ
َن اهلِل َقر

ْ
ي
َ
 ب

َ
َنَنا و

ْ
ي
َ
 ل ب

َ
ٌة و

َ
اء

َ
ر
َ
َنا ِمَن اهلِل ب

َ
اهلِل َما َمع

َ
َفَقللاَل:  »و

ْن َكاَن 
َ
اَعِة َفم  اإَِلى اهلِل اإِلَّ ِبالطَّ

ُ
ب

َّ
َل نََتَقر

َ
ٌة و ل َلَنللا َعَلى اهلِل ُحجَّ

َ
و

 
ْ
ياً هلِلِ َلم  َعا�سِ

ْ
 َمْن َكاَن ِمْنُكللم

َ
ُتَنا و

َ
َلي

َ
 ُمِطيعاً هلِلِ َتْنَفُعللُه و

ْ
ِمْنُكللم

 .
(((

وا«
ُّ
 َل َتْغَتر

ْ
َحُكم

ْ
ي
َ
وا و

ُّ
 َل َتْغَتر

ْ
َحُكم

ْ
ي
َ
ُتَنا و

َ
َلي

َ
ُه و

ْ
َتْنَفع

هللذه الرواية تريد اأن تفهم ال�سيعة اأنه ل يجوز لكم اأن تغالوا 

فللي اأهل البيللت وتقولوا فيهم مللا لم يقولوه فللي اأنف�سهم كاأن 

تّدعللوا لهم الربوبية اأو الإلوهية وغير ذلك مما هم منه براء وهم 

اأنف�سهم ل يرت�سونه وقد اأنكروا ذلك في عّدة روايات.

قة 
ُ
ر

ْ
م واإنما يجب عليكم اأن تختاروا حالة الو�سطية وتكونوا النُّ

الو�سطللى وهي الو�سادة ال�سغيللرة التي يّتكئ عليهللا الإن�سان 

 فالأئمة 
(2(

والجمللع نمللارق، قللال تعالللى: {ڻ  ڻ}

يريدون من �سيعتهم اأن يكونوا حالة الو�سط.

)1(  الكافي، ج2، �س164 .

)2(  �سورة الغا�سية، الآية 15.
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ت�ضدير المو�ضوع:

 عن ر�سول اهلل P: »اإّن هلل حرمات 

ثالثللاً من حفظهّن حفللظ اهلل اأمر دينه 

ودنيللاه ومن لللم يحفظهّن لللم يحفظ 

اهلل له �سيئاً، حرمللة الإ�سالم وحرمتي 

.
(((

وحرمة عترتي«

)1(  الخ�سال، �س 146.

 من صفات الشيعة: 
R محّبة أهل البيت

المحا�صرة الخام�صة

الهدف:

التركيللز على العالقللة القوية التي يرتبط بهللا ال�سيعة باأهل 

.R بيت الع�سمة
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مة المقدَّ

للز ال�سيعة مللن �سواهم من 
ّ
اإّن مللن ال�سفللات التللي تمي

الَخْلق عالقتهم باأهللل البيت R، فهذه العالقة لي�ست 

كعالقة النا�س بقادتهم الذين يتبعونهم طمعاً بالفوز بالدنيا، 

بللل هي عالقة اتبللاع ين�سد ال�سيعة النجاة بهللا في الآخرة 

والحيللاة ال�سعيللدة الكريمة في الدنيا؛ لأننللا نرى في اأهل 

بيللت الع�سمة R �سفينة النجاة عنللد الفتن، وم�سابيح 

ت الخطللوب، واأبواب مدينة العلم حين 
ّ
الدجى اإذا ادلهم

عييك ال�سبيل 
ُ
تحتار العقول، وخلفللاء اهلل في اأر�سه حين ي

اإلللى ر�ساه، وهم اأهل الف�سائل حين تعجز عن الفعل، وهم 

المع�سومللون الذيللن ل ياأتيهللم الباطل اأبللداً، وهم الذين 

، وخيانتهم 
ّ

هللم اهلل باآية التطهيللر، فبيعتهم بيعة النبللي
ّ

خ�س

خيانللة اهلل والر�سول، فهم العروة الوثقى بيننا وبين اهلل وهم 

وه.
ّ
هم واأحب

ّ
�سادة الوجود كّله، فطوبى لمن اأحب
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حماور املو�ضوع

المعيللار في محبتهم: و�سع ر�سللول اهلل P ميزاناً ي�ستطيع 

كّل اإن�ساٍن اأن يقي�س به مدى محبته وولئه وانتمائه لأهل بيت 

الع�سمة R اإذ قال: »ل يوؤمن عبد حتى اأكون اأحّب اإليه من 

نف�سه، واأهلي اأحّب اإليه من اأهله، وعترتي اأحّب اإليه من عترته، 

وذاتللي اأحّب اإليه من ذاته. قال: فقال رجللل من القوم: يا اأبا 

.
(((

عبد الرحمن، ما تزال تجيء بالحديث يحيي اهلل به القلوب

بركات صلة أهل البيت 

 P 
ّ

 P كما القراآن الكريم هي خليفة النبي
ّ

وعترة النبللي

 
ّ

للعالميللن، فمن وّدهما وّد النبي P ومللن اآذاهما اآذى النبي

P، فلقد جاء في الحديث المروّي عن ر�سول اهلل P: »اإني 

تللارك فيكم الثقلين، كتللاب اهلل وعترتي اأهل بيتللي، األ وهما 

.
(2(

 الحو�س«
َّ

الخليفتان من بعدي، ولن يتفرقا حتى يردا علي

وعن ال�سادق Q: »نزلت هاتان الآيتان في اأهل وليتنا 

)1(  الأمالي، �س 414.

)2(  عيون اخبار الر�ساQ، ج1، �س 68.
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 وريحان، يعني 
ٌ
ح

ْ
و
َ
بين فر

ّ
واأهل عداوتنا: »فاأّما اإن كان من المقر

فللي قبره وجنللة نعيم في اآخرتلله، واأّما اإن كان مللن المكذبين 

ال�ساّلين فنزل من حميم، يعني في قبره، وت�سلية جحيم، يعني 

.
(((

في الآخرة«

)- الر�سللول �سفيع من ي�سلهم: قال ر�سول اهلل P: »من اأراد 

، واأن يكون له عندي يد اأ�سفع له بها يوم القيامة 
ّ

ل اإلي
ّ

التو�س

.
(2(

ْل اأهَل بيتي ويدخل ال�سرور عليهم« �سِ
َ
َفْلي

2- م�ساعفللة الأجر: قللال ر�سول اهلل P: »مللن و�سّل اأحداً 

من اأهل بيتللي في دار هذه الدنيا بقيراط كافيته يوم القيامة 

 .
(3(

بقنطار«

3- عاقبللة من اأرادهم ب�سللوء: وقال P: »من اآذى �سعرة منى 

فقللد اآذاني ومن اآذاني فقد اآذى اهلل عّز وجّل، ومن اآذى اهلل 

.
(4(

لعنه اهلل مْلء ال�سماء ومْلء الأر�س«

وقللال ر�سللول اهلل P: »حرمت الجنة على مللن ظلم اأهل 

)1(  رو�سة الواعظين، �س 273.

)2(  الأمالي، �س 462.

)3(  رو�سةالواعظين،�س 273.

)4(  الم�سدر نف�سه.
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بيتي اأو قاتلهم اأو اأعان عليهم اأو �سبهم اأولئك ل خالق لهم في 

الآخرة، ول يكّلمهم اهلل ول ينظر اإليهم يوم القيامة ول يزكيهم، 

.
(((

ولهم عذاب األيم«

4- المغفللرة والنجاة من النار: قال اأبو جعفر Q: »اإّن عبداً 

مكث في النار �سبعين خريفللاً والخريف �سبعون �سنةثم اإنه 

د واأهل بيته لما رحمتني فاأوحى 
ّ
�ساأل اهلل عّز وجّل بحّق محم

اهلل تعالللى اإلى جبرئيل اأن اهبط اإلى عبدي فاأخرجه، قال يا 

رب: وكيف لللي بالهبوط في النار؟ قال اإنللي قد اأمرتها اأن 

: فما علمي بمو�سعه، 
ّ

تكون عليك برداً و�سالماً، فقال يا رب

قللال اإنه في جللبٍّ من �سّجين قال فهبللط جبرئيل في النار، 

وهللو معّلق على وجهلله فاأخرجه، فقال يللا عبدي كم لبثت 

، قال: اأما وعزتي 
ّ

تنا�سدني في النار؟ قال: ما اأح�سي يا رب

لول ما �ساألتني به لأطلت هوانك في النار، ولكنه حتم على 

د واأهل بيته اإل غفرت 
ّ
نف�سللي اأن ل ي�ساألني عبد بحّق محم

.
(2(

له ما بيني وبينه، وقد غفرت لك اليوم«

)1(  الم�سدر نف�سه، �س 273.

)2(  الم�سدر ال�سابق، �س 271.
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5- محبتهم عند عظيم الأهللوال: قال ر�سول اهلل P: »حبي 

 اأهل بيتي نافللع في �سبعة مواطللن اأهوالهّن عظيمة: 
ُّ

وحللب

عند الوفاة، وفى القبللر، وعند الن�سور، وعند الكتاب، وعند 

.
(((

الح�ساب وعند ال�سراط، وعند الميزان«

6- محبتهم خير الدنيا والآخرة: قال ر�سول اهلل P: »من رزقه 

ة من اأهل بيتي فقد اأ�ساب خير الدنيا 
ّ
اهلل تعالللى حّب الأئم

والآخللرة، فال ي�سّكنَّ اأحد اأنه فللي الجّنة فاإّن في حّب اأهل 

بيتللي ع�سرين خ�سلة ع�سرمنها في الدنيا وع�سر في الآخرة، 

اأّما في الدنيا، فالزهد والحر�س على العلم والورع في الدين 

والرغبة فللي العبادة والتوبة قبل المللوت والن�ساط في قيام 

الليللل، والياأ�س مما في اأيدي النا�س والحفظ لأمر اهلل ونهيه 

.
(2(

والتا�سعة بغ�س الدنيا والعا�سرة ال�سخاء 

ن�سللب له ميزان 
ُ
ن�سللر له ديوان ول ي

ُ
للا فللي الآخرة فال ي

ّ
واأم

كتب له بللراءة من النار، ويبي�ّس وجهه 
ُ
عطللى كتابه بيمينه وي

ُ
وي

ك�سى من حلل الجنة وي�سفع في مئة من اأهل بيته وينظر اهلل 
ُ
وي

)1(  الخ�سال، �س 360.

)2(  رو�سة الواعظين، �س 272.
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ج من تيجللان الجنة، والعا�سرة يدخل الجنة 
ّ
اإليه بالرحمة ويتو

بغير ح�ساب فطوبى لمحبي اأهل بيتي«.

7- ال�سفاعللة لمحبيهللم: قال ال�سللادق Q: »اإذا كان يوم 

القيامللة جمللع اهلل الأوليللن والآخريللن في �سعيللد واحد 

فتغ�ساهم ظلمللة �سديدة في�سيحون اإلى ربهللم، ويقولون: يا 

ربنللا اك�سف عنا هذه الظلمة قللال: فيقبل قوم يم�سي النور 

بين اأيديهم قد اأ�ساء اأر�س القيامة، فيقول اأهل الجمع هوؤلء 

اأنبيللاء اهلل؟ فيجيئهللم النداء من قبللل اهلل تعالى: ما هوؤلء 

باأنبيللاء اهلل، فيقللول اأهل الجمع فهللوؤلء مالئكة؟ فيجيئهم 

النداء مللن عند اهلل ما هوؤلء بمالئكللة، فيقول اأهل الجمع 

هللوؤلء �سهداء فيجيئهم النداء من عند اهلل ما هوؤلء �سهداء 

فيقولون: من هم؟ فيجيئهم النداء يا اأهل الجمع �سلوهم من 

اأنتم؟ فيقول اأهل الجمع: من اأنتم؟ فيقولون: نحن العلويون 

 اهلل، 
ّ

 ولي
ّ

نحللن ذرية محمدر�سول اهلل P نحللن اأولد علي

نحن المخ�سو�سون بكرامة اهلل، نحللن الآمنون المطمئّنون 

فيجيئهللم النداء من عنللد اهلل تعالى ا�سفعللوا في محبيكم 

واأهل موّدتكم و�سيعتكم في�سفعون في�سفعون.
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8- النجللاة فللي اتباعهللم والهالك فللي التخّلف عنهللم: قال 

ال�سللادق Q: يا اأبا ب�سير نحن �سجرة العلم، ونحن اأهل 

 وفللي دارنا مهبط جبرئيللل Q ونحن خّزان 
ّ

بيللت النبي

علللم اهلل، ونحن معادن وحي اهلل، من تبعنا نجا ومن تخلف 

.
(((

ا على اهلل عّز وجّل« عّنا هلك حقًّ

9- اأمان من العذاب: قال ر�سول اهلل P: »اإّن اهلل تعالى جعل 

النجوم اأماناً لأهللل ال�سماء فال تزال ال�سماء قائمة ما قامت 

النجوم فاإذا انت�سرت النجوم تفّطرت ال�سماء، واإّن اهلل جعل 

اأهللل بيتي اأماناً لأهل الأر�س فال ينللزل بهم عذاب عام ما 

.
(2(

كان اأهل بيتي فيهم فاإذا قب�س اأهل بيتي نزل العذاب«

 لأهل الكبائر: قال ر�سللول اهلل P: »اإذا 
ّ

0)- �سفاعللة النبللي

قمللت المقللام المحمللود ت�سّفعت فللي اأ�سحللاب الكبائر 

من اأمتللي في�سّفعني اهلل فيهللم واهلل ل ت�سّفعت فيمن اآذى 

.
(3(

ذريتي«

)1(  الم�سدر ال�سابق، �س 273.

)2(  الم�سدر ال�سابق، �س 274.

)3(  الأمالي، �س 370.
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قال المجل�سللي: وكاأّن الت�سبيه بالنمرقللة باعتبار اأنها محل 

العتمللاد، والتقييللد بالو�سطللى لكونهم وا�سطة بيللن الإفراط 

والتفريط، اأو الت�سبيه بالنمرقة الو�سطى باعتبار اأنها في المجال�س 

�سدر ومكان ل�ساحبه يلحق به، ويتوجه اإليه من على الجانبين.
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االأمانة

االإتقان في العمل

علّو الهّمة )1(

علّو الهّمة)2(

ه في الّدين لدى العاملين �صرورة التفقُّ

ال�صدق

الباب الثالث

أخالق العاملين
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ت�ضدير المو�ضوع:

قال تعالللى: { ڇ  ڇ   ڇ  

.
(((

ڇ  ڍ}

)1(  �سورة الموؤمنون، الآية 8.

األمانة

المحا�صرة االأولى

الهدف: 

بيان معيارية الأمانة في اإيمللان المرء وبع�س الميادين التي 

تتجّلى بها مراعاة الأمانة.
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مة المقدَّ

عها 
ّ
جعل اهلل تعالى اأداء الأمانة على اختالف اأ�سكالها وتنو

واأطرافهللا معياراً من معايير الإيمان واللتللزام وركناً من اأركان 

الأخللالق والف�سائللل، وواحدًة من الأمور التللي ي�ستدّل على 

ال�سالحيللن من خاللها، لأنها انعكا�للس لطهارة النف�س وجالء 

القلللوب، حتى ورد عن ر�سللول اهلل P: »ل تنظروا اإلى كثرة 

، والمعروف، وطنطنتهم بالليل، 
ّ
�سالتهم و�سومهم، وكثرة الحج

. وهي ف�سيلة 
(((

ولكن انظروا اإلى �سدق الحديث واأداء الأمانة«

اأ�سا�سيللة من الف�سائللل التي يجب على العامليللن التحّلي بها 

ومنقبللة ل ينبغي الغفلة عنها، فعندما ي�سير ر�سول اهلل P اإلى 

اأّن العبللرة بالأمانللة ل بكثرة ال�سالة وال�سيللام فهو يك�سف اأن 

ب�سقوطها من �سخ�سية الم�سلم ُت�سقط اإيمانه.

)1(  الأمالي، ال�سيخ ال�سدوق، �س 380.
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حماور املو�ضوع

ل �سللّك اأّن اأداء الأمانللة ي�سللري اإلى مياديللن مختلفة في 

ب اإلى اهلل، ويواجلله العامل تحديات 
ّ
�ساحللات العمل والتقللر

ها: 
ّ
مختلفة على هذا ال�سعيد نذكر اأهم

اأ- اأمانللة المال: فالمال الذي بين اأيدينا هو مال اهلل الذي 

جعلنللا اأمناء عليلله ليمتحن قلوبنللا و�سرائرنا، وخيانته 

ًل ولعباد اهلل ثانياً، والتفريط بحقوق النا�س 
ّ
خيانة هلل اأو

ا 
ّ
مهمللا كانت ب�سيطة هي عند اهلل كبيللرة وموبقة، ومم

 :Q 
ّ

توّعللد اهلل بها بورود النار، فقللد ورد عن علي

»اأق�سللم لقد �سمعللت ر�سول اهلل P يقللول لي قبل 

وفاتلله ب�ساعة مللراراً ثالثاً: يا اأبا الح�سللن اأداء  الأمانة 

 والفاجر فيمللا قّل وجّل، حتللى في الخيط 
ّ
اإلللى الِبر

.
(((

والمخيط«

للا ل �سّك فيلله اأّن العامل الذي 
ّ
ب- اأمانللة الحقوق:فمم

ي�سغل من�سباً ما ترتبط بموقعه الكثير من حقوق النا�س 

)1(  تحف العقول، الحراني، �س 175.
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المادية كالبللدلت والح�سومللات والأمانات والمال 

العاّم والحقللوق المعنوية التي لها عالقللة بالترقيات 

والكفللاءات والمناف�سات العمالنيللة، وكّل ذلك من 

اأكبللر الأمور التي ينبغي اأداوؤهللا بمنتهى الأمانة، واأّن 

التفريللط بحقوق النا�للس مما ل ي�سقطلله �سيء ما لم 

ي�سقطه �ساحب الحّق، بل قد ورد اأّن الحقوق ل ترفع 

د 
ّ
حتى عن ال�سهيد الذي يغفر اهلل له كاّفة ذنوبه بمجر

�سقوط اأول قطرة دم من ج�سده الطاهر اإلى الأر�س.

ج- اأمانة الوقللت: فالوقت الذي يم�سيه العامل في عمله 

لي�س ملكاً مباحاً للله بكّل �ساعاته ودقائقه وثوانيه، بل 

هو ملك العمل، والتهاون به �سكل من اأ�سكال ت�سييع 

الأمانة، فكثيراً ما ترى بع�س العاملين الذين يم�سون 

اأغلب اأوقاتهم فللي الق�سايا ال�سخ�سية واللهو والعبث 

والزيارات الالم�سوؤولللة وغير ذلك حتى حلول وقت 

الللدوام دون انجللاز حتى اأب�سط الأعمللال ورفعها من 

اأمامهم.

كمللا اأنه من ال�سروري في الوقت ترتيللب الأولويات، فكّل 
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اإن�سللاٍن فللي الحياة لي�س �سللوى ح�سيلة تنظيللم اأولوياته: فعن 

ع من اأمره ما 
ّ
 Q: »من �سغل نف�سه بما ل يجللب �سي

ّ
علللي

.
(((

يجب«

فنجللاة المرء رهٌن بعد ت�سييعه لوقته وا�ستغاله بغير ما اأوكل 

اهلل تعالللى اإليه، فكلٌّ مّنا عليه اأن ينجز اأمانة الوقت التي �سوف 

Q:» من اأفنى عمره في 
ّ

ُي�سللاأل عنها يوم القيامة، فعن علي

.
(2(

غير ما ينجيه فقد اأ�ساع مطلبه«

وعنلله Q:» ا�ستغللال النف�س فللي غير مللا ي�سحبها بعد 

.
(3(

الموت من اأكبر الوهن«

كما اأّن هنللاك الكثير من الروايات التللي ت�سير اإلى �سرورة 

ا�ستغللالل الوقت فللي ال�سعي في حوائج النا�للس وال�سعي في 

طلب الحالل ومعا�سرة الإخوان في اهلل.

د- اأمانة القللدوة: واأعني بها هنا اأّن اأداء الأمانة ل يميز بها 

ى به اأو 
ً
العامللل بين من يحّب ومن يكللره، ومن له هو

�سللواه، ومن كان قريبللاً منه اأو بعيللداً، ومن كان ممن 

)1(  عيون الحكم والمواعظ، �س 456.

)2(  عيون الحكم والمواعظ، �س450.

)3(  الم�سدر ال�سابق، �س126.
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يمدحلله اأو يذّمه، فالأمانة واحدة اإلللى الجميع لتعّلق 

 :Q حّق الآخرين بها، فقللد ورد عن الإمام الباقر

»ثالث لللم يجعل اهلل عّز وجّل لأحللد فيهّن رخ�سة: 

 
ّ
 والفاجللر، والوفللاء بالعهد للبر

ّ
اأداء الأمانللة اإلللى الِبر

.
(((

ن كانا اأو فاجرين«
ْ
ي
َّ
ر
َ
 الوالدين ب

ُّ
والفاجر، وِبر

وعن الإمام ال�سادق Q: »اتقوا اهلل وعليكم باأداء الأمانة 

اإلللى من ائتمنكم، فلو اأّن قاتللل اأمير الموؤمنين Q ائتمنني 

 .
(2(

على اأمانة لأديتها اإليه«

وعنلله Q: »اتقللوا اهلل، واأدوا الأمانللات اإلللى الأبي�للس 

.
(3(

ا«
ًّ
ا اأو كان �سامي

ًّ
والأ�سود، واإن كان حروري

.
(4(

»R اأدوا الأمانة ولو اإلى قتلة اأولد الأنبياء« :Q وعنه

وعنلله Q: »ل َتُخللن من ائتمنللك واإن خانك، ول ُتِذع 

 .
(5(

ك«
ّ
ه واإن اأذاع �سر

ّ
�سر

)1(  الكافي، ج2، �س 162.

)2(  الأمالي، ال�سيخ ال�سدوق، �س 318.

)3(  ميزان الحكمة، ج1، �س215.

)4(  ميزان الحكمة، ج1، �س214.

)5(  الم�سدر نف�سه.
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عاقبة خيانة األمانة

كمللا اأّن لأداء الأمانللة اآثللاره الإيجابيللة والمباركة كما عن 

دِّ الأمانللة ت�سلم لك دنياك واآخرتك، 
لقمللان Q: »يا بني، اأَ

ئة 
ّ
. فللاإن خيانة الأمانة لها عاقبتها ال�سي

(((

ا«
ًّ
وكللن اأميناً تكن غني

على الم�ستوى الدنيوّي والأخللروّي، فهي ت�سلخ عن �ساحبها 

ثوب الإيمان في الدنيا وُتلقي عليه غ�سب اهلل في الآخرة، وقد 

ها خيانة 
ّ
اأ�سارت الن�سو�س اإلى بع�للس الآثار المهينة التي تجر

الأمانه منها:

)- عللدم الإيمان: عن ر�سول اهلل P: »ل اإيمان لمن ل اأمانة 

.
(2(

له«

2- الخللروج مللن المّلة:  عنه P: »من خللان اأمانة في الدنيا 

ولم يردهللا اإلى اأهلها ثم اأدركه الموت مات على غير ملتي، 

 .
(3(

ويلقى اهلل وهو عليه غ�سبان«

)1(  معاني الخبار، �س 253.

)2(  ميزان الحكمة، ج1، �س215.

)3(  الم�سدر نف�سه.
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وعنه P: »لي�س مّنا مللن يحّقر الأمانة حتى ي�ستهلكها اإذا 

.
(((

ا�ستودعها«

 الرزق، 
ّ
Q: »الأمانة تجللر

ّ
3- الفقللر فللي الدنيا: عن علللي

.
(2(

 الفقر«
ّ
والخيانة تجر

وعن ر�سول اهلل P: »الأمانة تجلب الغناء، والخيانة تجلب 

.
(3(

الفقر«

)1(  الم�سدر نف�سه.

)2(  الم�سدر نف�سه.

)3(  الم�سدر نف�سه.



129

ت�ضدير المو�ضوع:

قال تعالى:  {... ىب  يب  جت     حت  

.
(((

خت      متىت  يت  جث  مث  ىث}

)1(  �سورة النمل، الآية 88 .

اإلتقان في العمل

المحا�صرة الثانية 

الهدف:

التركيز على �سرورة ات�ساف اأعمالنا ب�سفة التقان التي هي 

محّل حاجة كبيرة في مجتمعاتنا.
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مة المقدَّ

ره 
ّ
ه وكماله وتطو

ّ
من ال�سفات التي يحتاجها اأّي مجتمع لنمو

هي تحّلي اأفراده باإتقان اأعمالهم واإنجازها وفق الم�سار ال�سحيح 

الذي ُو�سع لها، فلو اأّن كّل فرٍد من اأفراد المجتمع اأتقن ما فعل 

واأنجزه علللى خير ما يرام ل�سلحت اأحوالهم وانتفت خالفاتهم 

ووّفروا على اأنف�سهللم الكثير من الخالفات والنزاعات، والحقُّ 

ُيقللال اإّن هللذه الميزة من المزايا التي مللا زالت تنق�س الكثير 

مللن �سعوب منطقتنا، بل اأكثر من ذلك فاإّن هذه الميزة تحتاج 

ًل 
ّ
للكثيللر من الثقافة والمعرفة التي ينبغي على الأّمة تعّلمها اأو

حتى ت�ستطيع اأن تتقن ما تنجز باأف�سل من يجب اإنجازه.

حماور املو�ضوع

معنللى الإتقللان: من الطبيعللي اأن يكون لكل عمللل اإتقانه 

الخا�للسّ به، فال�سلعة التجارية لها اإتقانهللا والعمل الريا�سي له 

اإتقانه والعمل الإداري كذلك وهكذا، لكّن ما نريد لفت النظر 

ز به، والذي 
ُّ
اإليه هنا هو التقان الذي ينبغي على العاملين التمي
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يعني تحقيق الهللدف المر�سوم وفق الخّطة المدرو�سة بمراعاة 

الإمكانات والظروف والوقت.

فالإتقان يعني اأّن العمللل الذي يمكنك فعله ب�ساعة فلي�س 

مللن الإتقان اأن تنجللزه ب�ساعتيللن ف�ساًل عن اأن تنجللزه بيوم، 

كت�سويللف بع�س العامليللن بع�س المراجعين وعللدم اإعطائهم 

اأجوبة �سريحة حول ملّفاتهم واأعمالهم.

والإتقللان يعني اأّن العمل الذي يمكنللك اأن تنجزه بتكلفة 

قليلللة لي�س من الإتقان اأن تنجللزه بتكلفة اأكبر، فالن�ساط الذي 

ي اإنجازه بمئتي دولر 
ّ
ينجزه غيرك بمئة دولر ل يمكن اأن ن�سم

اأو اأكثر اإتقاناً.

والإتقان يعنللي اأّن الفعل الذي يمكنللك اأن تنجزه بع�سرة 

اأفللراد لي�س من الإتقللان اأن تنجللزه بع�سرين �سخ�سللاً، فهناك 

البع�س الذي ُيطالب بعديد كبير ويتركهم بال مهاّم ول ي�ستفيد 

ن هم 
ّ
�سعف غيره مم

ُ
منهم اإل نادراً فهو بذلك يهدر الطاقات وي

اأحوج منه اإلى هذا العديد.

والإتقان يعني اأّن تحقيق ن�سبة 90% من الأهداف المر�سومة 
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لي�للس اإتقاناً،  فالكتاب الذي ت�سللدره لكي يقراأه األف �سخ�س 

للن اأن الذين طالعوه لم 
ّ
ل بللّد من مراجعة كاّفة خطواته اإذا تبي

يتجللاوزوا 900 �سخ�س، ول يمكن ترك تقييم اأّي عمل بلحاظ 

اأهدافه.

كمللا اأّن الإتقللان وقبل كاّفللة العناوين المتقّدمللة يعني اأّن 

الو�سول اإلى الأهداف ينبغي اأن يكون عبر الو�سائل الم�سروعة، 

اأّمللا تحقيق الأهداف عبللر الو�سائل والآليات غيللر الم�سروعة 

كالكللذب والغ�ّس والتزوير وما �ساكل فهللذا لي�س اإتقاناً بل هو 

ف�سٌل �سرف.

الإتقان في كّل �سيء:كما اأ�سارت الآية المتقّدمة {... ىب  

. اإّن الإتقللان 
(((

يب  جت     حت  خت          متىت  يت  جث  مث  ىث} 
هللو حالة متكاملة بين جميللع اأفرادها فعلى �سبيللل المثال اإّن 

الكتاب المتقن هللو الكتاب الذي اأُتقنت كاّفة خ�سائ�سه، في 

مو�سوعلله و�سكله واإخراجه ونوع خّطه وحجمه و�سال�سة عبارته 

وتما�سللك فقراته وحجمها، وغير ذلك مللن ع�سرات الم�سائل 

)1(  �سورة النمل، الآية 88 .
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الأخرى التي يعتبر التفريط بها اأو باأيٍّ منها خروج الكتاب عن 

اإتقانه، وكذلللك الكالم في المحا�سللرة والموؤتمر والجل�سات 

وال�سهللرات العلمية والدرو�س الدينيللة والأن�سطة والمنا�سبات 

ا يمكن عّده واإح�ساوؤه.
ّ
وغير ذلك مم

قراءة في رواية 

عندما توّفي �سعد بن معاذ َلَحده ر�سول اهلل P، وفي ذلك 

يقول الإمللام ال�سادق Q: »اإّن ر�سللول اهلل P نزل حتى 

ى اللبن عليه وجعللل يقول: ناولني 
ّ
لحللد �سعد بن معللاذ و�سو

ا اأن فرغ وحثا 
ّ
حجراً، ناولني تراباً رطباً، ي�سّد به ما بين اللبن، فلم

التراب عليه و�سوى قبره قال P: اإني لأعلم اأنه �سيبلى وي�سل 

.
(((

اإليه البالء، ولكّن اهلل يحّب عبداً اإذا عمل عماًل اأحكمه«

ومن الالفت هنا عّدة اأمور:

)- اأّن العمللل الذي حر�للس ر�سول اهلل P علللى اإتقانه اإنما 

كانللت نتيجته تحت الأر�س ولي�سللت ظاهرة للعيان، وذلك 

لأّن الإتقان لي�س اأمراً تفعله ليراه الآخرون ويمتدحوك عليه، 

)1(  الأمالي، �س 468.
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ز بها ول ت�سعر ببراءة ذمتك اأمام 
ّ
بل هو خ�سلٌة وف�سيلٌة تتمي

اهلل دون اإنجازها.

2- يعّلمنا ر�سول اهلل P اأّن الإتقان يعني اأن ل تنظر اإلى ماآل 

الفعل في الم�ستقبل، فهو قال ب�سريح العبارة اإنه يعلم جيداً 

اأّن م�سيللر هذا التراب المتراكم �سيللوؤول اإلى البالء، اإل اأّن 

 مطلوب بذاته، فلو نظر المرء اإلى م�ستقبل 
ٌ
اإتقللان العمل اأمر

الأ�سيللاء قبل فعلهللا وما �ستوؤول اإليه لبقللي الجميع جل�ساء 

منازلهم ل يقومون باأّي عمل.

3-  اأّن اهلل تعالللى كما يحّب العمل المتقللن فاإنه يحّب العبد 

الللذي يتقن عمللله؛ لأّن الإتقان بال �سللّك خال�سة الكثير 

ز بها الإن�سللان، فالإن�سان 
ّ
من الخ�سللال والمزايا التللي يتمي

الفو�سللوّي اأو غير المنّظم اأو الللذي ل يراعي حرمة الوقت 

للات الآخريللن ول يتمتللع باللياقللة المطلوبللة والبعد 
ّ
وحري

الإن�ساني ل يمكن اأن ينجز عماًل متقناً ومحكماً.

وفللي الختام ل بّد من الإ�سللارة اإلى م�ساألة وهللي اأّن اإتقان 

 فاإّن ما يعتبر 
ّ
العمللل ل يعني عدم تطويره ب�سكٍل دائم وم�ستمر
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اأمراً متقناً هذا العام ل يعني اأنه كذلك بعد هذا العام، بل يجب 

ا�ستقبال كاّفة المالحظات الواردة ب�ساأنه ومحاولة تداركها فيما 

بعد حتى يبقى هذا العمل محافظاً على م�ستواه واإتقانه.
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ت�ضدير المو�ضوع:

اهلل  »اإّن   :P اهلل  ر�سللول  عللن 

يحّب معالي الأمللور واأ�سراَفها، ويكره 

.
(((

َفا�ِسَفَها«
َ
�س

)1(  ميزان الحكمة، ج4، �س3468.

علّو الهّمة )1(

المحا�صرة الثالثة

الهدف:

تربية النا�س على التحّلي بال�سفات والكمالت التي ترفعهم 

اإلى م�ستوى التحّديات التي يواجهونها.



138

مة  المقدَّ

ة العالية تعني اأن يحمل الإن�سان العامل بين جنبيه 
ّ
اإّن الهم

كاً عاليين لإنجاز الأعمال، متحّدياً كاّفة 
ّ
اإرادًة قويًة وباعثاً ومحر

العقبات والعراقيللل، راف�ساً لالإ�ست�سللالم والخنوع، ف�ساحب 

للة العالية ل يعرف تقديللم الت�سويغات و�سرح الأعذار ول 
ّ
الهم

 بعطٍل هناك ويعتللذر بان�سغالت اأكثر 
ّ
ُيلقللي اللوم هنا ويحتللج

ل من عمله. اأهمية محاوًل اإعفاء نف�سه والتن�سّ

ة العلية يحمل اأهدافاً بعيللدة وطموحاً عالياً 
ّ
و�ساحللب الهم

واأحالمللاً وفكراً خاّلقللاً واإبداعاً فللي عمله وحركتلله و�سلوكه، 

للة العالية هي جناحللا الإن�سان اللذان يطيللر بهما وين�سد 
ّ
فالهم

الآفللاق البعيدة، ومن دونهما فهو اإن�سللاٌن متثاقل اإلى الأر�س، 

م فيه خيراً، وقد ورد في 
ّ

را�ٍس بواقعه م�ست�سلم لظروفه، ل تتو�س

ل حالنا اإلى اأح�سن 
ّ
ل الحول والأحوال حللو

ّ
الدعللاء: »يا محو

. فالموؤمن ل يغنيه مطلق التح�سن ولو كان ب�سيطاً، بل 
(((

حال«

ن حاله اإلى اأف�سل حال.
ّ

يطمح اإلى اأن يتح�س

)1(  �سرح الأ�سماء الح�سنى، ج1 ، �س70 .
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حماور املو�ضوع

 :Qورد في دعاء كميل بن زياد عن ل�سان اأمير الموؤمنين

هم زلفى  »واجعلنللي من اأح�سللن عبيدك ن�سيباً عنللدك واأخ�سّ

. فطموح الموؤمن باأعلللى المقامات عند اهلل واأقرب 
(((

لديللك« 

د 
ّ
المنازل اإلى اهلل ولي�س مطلق الفوز ولو باأّي حال، مع اأّن مجر

اأن ُيزحزح الإن�سان عن النار فقد فاز ونجا بنف�سه في الآخرة.

ة العالية في الدنيا وطلب المعالي وال�سهر عليها من�ساأه في 
ّ
فالهم

الواقع والحقيقة اأّن الإن�سان لم ير�َس لنف�سه اأّي مقام في الآخرة، 

كه نحو ركللوب الأهوال والمخاطر 
ّ
بللل اأّن طمعه بمللا عند اهلل حر

و�سوًل اإلى مكارم الأخالق ورف�ساً للبقاء في الح�سي�س.

الشهوات نقيض الهّمة العالية

للن يطير بهما، فاإّن 
ْ
ة المرء هي جناحيه اللَذي

ّ
فاإذا كانللت هم

�سهوتلله وخلوده اإلللى ال�سهوات والغرائز هللي التي ت�سع المرء 

ته ول 
َّ
 Q قال: »ما رفع امراأً كهم

ّ
وتحّط من قدره، فعن علي

.
(2(

و�سعه ك�سهوته«

)1(  نهج ال�سعادة، ج6 ، �س160 .

)2(  عيون الحكم والمواعظ، �س484.
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ما العامل المت�سّدي لإدارة ال�ساأن 
ّ
 ل �سي

ّ
فالموؤمن الر�سالي

العاّم ينبغللي اأن ي�سرف همته فيما بين يديه من اأعمال واأن ل 

تكللون �ساحة العمل �ساحة ل�سهللوات الت�سلية وتم�سية الوقت 

والزيارات العبثية واللهو والم�ساركة في جل�سات النيل من هذا 

وغيبة ذاك وال�سخرية من اآخر.

ة �سيف ذو حّدين، فكما يمكن ا�ستغاللها 
َّ
 الهم

ُّ
وعليه فعلللو

في الطاعة والعبادة واإتقللان الأعمال فاإنه يمكن ا�ستغاللها في 

ت الن�سو�س ال�سريفة 
ّ
المع�سية والبعد عن اهلل، ولذلللك اهتم

ة.
ّ
 الهم

ّ
ببيان ما ينبغي طلبه بعلو

 Q: »وا�سرفوا همتكم 
ّ

ب اإلى اهلل: فعن علي
ّ
اأ- التقللر

.
(((

ب اإلى اهلل«
ّ
بالتقر

وفللي دعللاء لالإمام ال�سّجللاد Q: »فقللد انقطعت اإليك 

.
(2(

 لي.......همًة مت�سلة بك«
ْ

همتي. وفي دعاء اآخر وَهب

ب- بنللاء الآخللرة: فعن الإمللام الباقللر Q: »ولتكن 

.
(3(

تك لما بعد الموت«
ّ
هم

)1(  ميزان الحكمة، ج4، �س3469.

)2(  ال�سحيفة ال�سجادية )ابطحي(، الإمام زين العابدين Q، �س412.

)3(  حا�سية مجمع الفائدة والبرهان، الوحيد البهبهاني، �س24.
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 Q: »اإن 
ّ

ج- تزكية النف�س واإ�سالح النا�س: فعن علي

للْت همّتك لإ�سللالح النا�س فابللداأ بنف�سك، واإّن 
َ
�سم

.
(((

تعاطيك اإ�سالح غيرك واأنت فا�سد اأكبر عيب«

نعم فال يمكللن اأن يكون المرء جزءاً مللن الم�سكلة ويقّدم 

 من الحّل، فالإن�سللان الفا�سد ل يمكنه اأن 
ٌ
نف�سلله على اأنه جزء

يكون جزءاً من اإ�سالح النا�س، فالعالم الفا�سد اأو الحاكم الظالم 

للئ اأو اأ�سحاب المقامات 
ِّ
اأو الأ�ستللاذ الفا�سللل اأو المربي ال�سي

العليللا في ال�سلطة، فاإّن كّل هوؤلء ل يمكن اأن يرقوا بالمجتمع 

ًل.
ّ
في معارج الكمال ما لم ي�سلحوا اأنف�سهم اأو

بناء الهمة العالية

للة العالية لي�ست اأمراً، بل يعمللل المرء على اكت�سابه 
ّ
والهم

وتح�سيله عبر عوامل عديدة اأهمها:

اأ- اأن يعللي الإن�سللان الدور الذي اأناطلله اهلل به واأنه خليفة 

اهلل فللي اأر�سه، واأّن التق�سير في هللذا الأمر هو خيانة 

للر�سالة.

)1(  ميزان الحكمة، ج3، �س2206.
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ب- تعويللد النف�س على الف�سائل ومللكارم الأخالق من 

ال�سجاعة والإقدام وال�سبر والثبات والجّد والجتهاد 

والتوا�سع و....

ج- �سحبللة اأولللي الهمللم العاليللة وعللدم مجال�سللة الأفراد 

 المتثاقليللن ومثبطللي العزائللم، فقللد ورد عللن ر�سللول 

.»
ّ
اهلل P: »اإّن من النا�س نا�ساً مفاتيح للخير مغاليق لل�سر

ة 
ّ
 الهم

ّ
 ال�ساحات التي ينبغللي اأن يتجّلى فيها علو

ّ
ومللن اأهم

الة في التغييللر ال�سيا�سي والإجتماعي من 
ّ
هللي الم�ساركة الفع

اإعالء ال�سللوت والإ�ستنللكار الميداني ومواجهللة الظلم ورفع 

الف�ساد بكاّفة الو�سائل المتاحة.

ة يتطّلب مللن الإن�سان ال�سعللي والمثابرة والجّد 
ّ
 الهم

ّ
وعلللو

وال�سهللر وعدم الإ�ست�سالم للخطاأ والإيمان القوي بما يقوم به، 

ولعّل من اأبرز الأمثلة والم�ساديق اليوم ما ا�ستطاعت المقاومة 

 
ّ
اأن تحّققه من اإنجازات وانت�سارات بف�سل ثبات مجاهديها وعلو

 رغم كّل التفاوت 
ّ
تهم واإ�سرارهم على اإلحاق الهزيمة بالعدو

ّ
هم

في العّدة والعتاد.
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ت�ضدير المو�ضوع:

 ورد فللي دعاء كميل بن زياد الوارد 

 :Q عللن ل�سللان اأميللر الموؤمنيللن

 اجعلنللي من اأح�سللن عبيدك 
ّ
»اللهللم

ن�سيبللاً عنللدك واأقربهللم منزلللًة منك 

(((

هم زلفًة لديك« واأخ�سّ

)1(  م�سباح المتهجد، �س 85.

علّو الهّمة)2(

المحا�صرة الرابعة

الهدف: 

بيان بع�س ال�سفات التي ينبغي على اأ�سحاب الهمم العالية 

التمّتع بها.
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مة  المقدَّ

تتعّدد البواعث النف�سية والروحية التي تدفع الإن�سان الموؤمن 

اإلى الحركللة وال�سعي والكدح اإلللى اهلل وتختلف هذه الدوافع 

والبواعللث بين اأهل الإيمان وغيرهللم، فاأ�سحاب الهمم العالية 

كون انطالقاً من تكليفهم فح�سب، بل 
ّ
من اأهل الإيمان ل يتحر

اً ولّذًة  بهم من اهلل اأن�سللاً خا�سّ
ّ
يرون في هللذه الأعمال التي تقر

ون مخاطر ما يفعلون، ويع�سقون اأهوال ما يكابدون، 
ّ
مختلفة، فيحب

ويرغبون بالم�سّقات لأنهم يرون بين ثناياها ثواباً، وُيقدمون على 

�سون الأجر وعالي الدرجات بين غبارها، 
ّ

ال�سدائد لأنهم يتح�س

ما واأنهم 
ّ
فللال يبالون ول يتللرّددون ول يجبنون اأو ي�سعفللون �سي

اتخذوا من اأهل بيت الع�سمةR قدوًة لهم يحتذون حذوهم 

ويقتفون اآثارهم وي�سيرون على وقع �سدى كلماتهم. 

حماور املو�ضوع

اتها الكثير من الخ�سال 
ّ
ة العالية ف�سيلة تختزن بين طي

ّ
والهم

ها:
ّ
الحميدة والف�سائل ال�سامية اأهم
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)- روحية التعاون: قال تعالى: {ەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ  

.
(((

ۆئ   ۈئ  ۈئ ېئ}
تمامللاً كما اأّن هناك اأعماًل ينجزها العامل ب�سكٍل فردّي فاإّن 

 من خالل 
ّ

هناك اأعماًل كثيرة ل يمكن اإنجازها ب�سكٍل جماعي

التعاون والتاآزر والعمل الم�سترك وت�سافر الجهود، فاأهل الإيمان 

العاملللون في �ساحللات العمل الجهللادّي الذيللن ل يملكون 

ة 
ّ
روحية التعاون ل يقدرون على اإنجاز الأعمال الكبيرة والمهم

ما واأننا 
ّ
والتللي هي حاجة المجتمع والنا�س وال�سللاأن العاّم، �سي

اليوم نرى حجم التحديات الكبرى والموؤامرات التي يحيكها 

الأعداء مجتمعين ومتعاونين في وجه م�سيرة الحّق.

ك معها ويرتبط 
ّ
فالموؤمللن يرى نف�سه جزءاً من جماعللٍة يتحر

 والتقوى، فهو يع�سدهللا وي�ساندها اإيماناً 
ّ
بهللا على عناوين البللر

منلله اأّن العمللل القربوّي عمٌل يحتللاج اإلى حركللة الجماعة، 

هذه الحركة التللي ت�ستبطن ذوبان الأنا في الجماعة ل ت�سخير 

الجماعة لم�سلحة الأنا.

)1(  �سورة المائدة، الآية 2.
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2- الم�سارعللة اإلللى الفللوز بالآخللرة: فالحركللة ال�سريعة عند 

اأ�سحاب الهمم العالية ترتبط بطبيعة الهدف الذي ين�سدونه 

والغاية التي يريدون الو�سول اإليها، والتي هي الفوز بالمغفرة 

الإلهيللة والدخول تحت عباءة ر�سا اهلل ور�سوانه، تماماً كما 

تجد اأهللل الدنيا ُي�سارعون اإلى لذائذهللم الدنيوية وينفقون 

عليهللا الأموال الطائلة، فاإّن اأهل الآخرة واأهل الهمم العالية 

عيونهللم �ساخ�سٌة اأبللداً اإلى حيث النعيللم الإلهي، ولذلك 

قال تعالى: { ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   

. فالم�سارعة اإلللى المغفرة تعني اأنها 
(((

پ  ڀ}

ة و�سرعة الحركة نحو 
ّ
ه الأول وهدفه الكبير الذي، واأّن قو

ّ
هم

مغفرة اهلل ور�سوانه ل تنطفىء عند اإنجاٍز هنا اأو توفيق هناك، 

بل هي حركللة ل تهداأ ول تبرد، بللل ول يوازيها �سيء اآخر 

على الإطالق.

3- ال�سبللق اإلللى فعل الخير: قللال تعالى: {ڭ  ۇ  

. وقال تعالى: {ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ   
(2(

ۇ  ۆ  ۆ}

)1(  �سورة اآل عمران، الآية 133.

)2(  �سورة الواقعة، الآيتان 10 � 11.
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چ   چ   ڃڃ    ڃ   ڃ    ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦڦ   ڦ  

، وفي دعللاء كميل بن زياد نقراأ »حتى 
(((

چ  چ    ڇ  ڇ}

.
(2(

اأ�سرح اإليك في ميادين ال�سابقين«

وال�ستبللاق فعللل ي�ستلللزم م�سابقة �سيء اآخللر، وذلك لأّن 

الموؤمن ي�سابللق الزمان والموت والعجللز والمر�س والفقر اإلى 

فعل الخيرات والأعمال ال�سالحة قبل فوات الأوان.

والعامل يخ�سى اهلل تعالى فيما لو تهاون في حقوق الآخرين، 

ف حللّق اإن�سان، ول 
ّ
فللال يوؤّخر عمل اليللوم اإلى الغد، ول ُي�سو

يتباطللاأ في معاملة اأيٍّ كان، بل يرى نف�سه مندفعاً لق�ساء حوائج 

النا�س بكّل حما�سة، كما اأّن العامل ل يتثاقل في اإعطاء العمل 

الوقت الالزم والتخطيط المنا�سب، فال ير�سى من نف�سه اإعطاء 

القليل وهو قادر على الأكثر.

 ،
(3(

4- روحيللة المبادرة  قال تعال: {ھ  ھ         ھ  ے}

فالموؤمللن يبادر قبل اأن يقع فيتعلم قبل ال�سقوط في متاهات 

)1(  �سورة البقرة، الآية 148.

)2(  م�سباح المتهجد، �س 85.

)3(  �سورة طه، الآية 84.
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الجهل، ويفّكر جيداً قبللل ال�سقوط في الت�سرع، واأ�سحاب 

الهمللم العاليللة ل ي�ست�سلمللون لهزيمة، بل دائمللاً يتحّدون 

ال�سعللاب، و�سعارهللم اأننللا نقللدر ون�ستطيللع، ول يوجد في 

قوامي�سهللم اأننللا ل نقوى على هذا الفعللل ونعجز عن اإنجاز 

ة بل �سرعان ما يبللادرون اإلى ر�سا اهلل، ولذلك 
ّ
تلللك المهم

ترى اأّن الآية تك�سف اأنه ل يوجد م�ساحة للتريث والتفكير 

بين الأمر الإلهي وفعل الإن�سان الموؤمن، فالأمر الذي ُيحرز 

ر اأو 
ُّ
للوؤ اأو تذم بلله الموؤمن ر�سا اهلل تللراه يعجل اإليه دون تلكُّ

ر اهلل تعالى {ڃ  ڃ  چ  چ  
ّ
ا�ستخفاف اأو تثاقل كمللا عب

، بينما ترى القراآن 
(((

چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍڍ}
الكريللم ذمَّ فعل اإبلي�س اإذ لللم يبادر فوراً اإلى امتثال اأمر اهلل 

.
(2(

بال�سجود فقال له: {ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پپ}

والمبللادرة ت�سقط فر�س الآخرين فللي التحّدي والمناف�سة، 

فعندمللا تبادر اإلى تح�سين مدينتللك من الأعداء فاإنك تفر�س 

ك القتال خللارج المدينللة، واأّما مللن دون المبادرة 
ّ
على عللدو

)1(  �سورة التوبة، الآية 38.

)2(  �سورة العراف، الآية 12.
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ف�ستكللون خ�سائللرك اأكبللر لأّن معركتك �ستكون فللي �سوارع 

المدينة واأزّقتها وبين الأهالي والمقيمين.

ة: قللال تعالى: { ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  
ّ
ل الم�سوؤولي

ّ
5- تحم

.
(((

ىئ    ی  ی          ی  ی}
وعن ر�سللول اهلل P: »األ كّلكللم راٍع وكّلكم م�سئول عن 

ته، 
ّ
تلله، فالأمير الذي على النا�للس راع وهو م�سئول عن رعي

ّ
رعي

والرجللل راع على اأهل بيته وهو م�سئللول عنهم، والمراأة راعية 

.
(2(

على بيت بعلها وولده وهي م�سوؤولٌة عنهم«

فالعامللل يرى الم�سوؤوليللة الملقاة على عاتقلله تكليفاً اإلهياً 

للة �سللوف ُي�سللاأل عنها يوم القيامللة، ل اأنهللا من�سٌب من 
َّ
ومهم

منا�سللب الدنيا التي تعطيلله �ساأناً يتعالى به علللى الآخرين اأو 

مقامللاً يفر�س من خالله ما يحلو له بعيللداً عن التقيد بالحدود 

ال�سرعية وال�سوابط الأخالقيللة، فالعامل في موقع ما ل يعي�س 

في هذه الدنيا غافاًل عن الرجوع اإلى اهلل ومتعامياً عن الح�ساب، 

وبالتالللي فكّلما كانللت الآخرة حا�سللرة في حياتلله وكان لها 

)1(  �سورة الإ�سراء، الآية 36 .

)2(  ميزان الحكمة، الري�سهرّي، ج2، �س1212.
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تاأثيرها القوّي على �سلوكنا واأفعالنا كّلما كان الإن�سان بعيداً عن 

ل الم�سوؤولية، وله ح�سوره الفاعل 
ّ
العبثيللة ويت�سف ب�سفة تحم

في الحياة واأحداثها كما كانت �سيرة الأنبياء والأولياء والعلماء 

 التاريخ.
ّ
وال�سهداء على مر

وهللذا اأمير الموؤمنيللن Q ي�سف الدنيا بللكّل منا�سبها 

ومواقعها ما لم تكن �سبياًل لإقامة الحّق والعدل بقوله: ولألفيتم 

دنياكم هذه اأهون عندي من عفطة عنز.
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ت�ضدير المو�ضوع:

عن الإمام ال�سادق Q:»�سارعوا 

اإلللى طلب العلم، فوالذي نف�سي بيده، 

لحديث واحد في حالل وحرام تاأخذه 

من �سادق، خير من الدنيا وما حملت 

.
(((

من ذهب وف�سة«

)1(  المحا�سن للبرقي، ج 1، �س 356.

ه  ضرورة التفقُّ
 في الّدين لدى العاملين

المحا�صرة الخام�صة

الهدف:

ة 
ّ
ه فللي الدين واآثاره العمليللة في �سخ�سي بيللان اأهمية التفقُّ

الأ�سخا�س العاملين.
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المقدمة 

لله في الدين ح�سللن العامل ومللالذه والخلفية  يعتبللر التفقُّ

الدينيللة والقانونية التللي ينطلق منها، والجبللل الرا�سي الذي 

ي�ستند اإليه في كافللة قراراته واأفعاله؛ لأنه من الطبيعي اأّن ترك 

التفّقه في الدين �سيوؤدي بالعامل اإلى اأن يكون محكوماً لالأهواء 

ة وال�سلوكيات العرفية والت�سبه  والمزاج وبع�س الأعراف الخا�سّ

بالآخرين و�سوى ذلك مللن الم�سالح وال�ستح�سانات التي ل 

يمكن اأن ت�سّكل نوعاً من الخلفيات الثقافية، وقد نهى اهلل عن 

التعّلللق بها ف�ساًل عن نتائجها الأخروية، وقد عّد اأمير الموؤمنين 

اً بللل من جفاة 
ّ
اأّن تللرك التفقه فللي الدين ُيرجللع المرء جاهلي

 �سغيركم بكبيركم، 
َّ

الجاهليللة، فقللد ورد عنه Q: »ليتاأ�للس

وليراأف كبيركم ب�سغيركم، ول تكونوا كجفاة الجاهلية: ل في 

.
(((

الدين يتفّقهون، ول عن اهلل يعقلون«

)1(  نهج البالغة، ج2، �س 77.
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حماور املو�ضوع

ه في الدين في الروايات
ُّ

منزلة التفق

لله كمللال الدين: عللن اأمير الموؤمنيللن Q: »اأيها  )- التفقُّ

النا�س اعلموا اأّن كمللال الدين طلب العلم والعمل به، واأّن 

.
(((

طلب العلم اأوجب عليكم من طلب المال« 

ما العاملين الذين نذروا 
ّ
فالكمال الذي نن�سده جميعاً ل �سي

اأنف�سهم للعمل بم�سيرة الإ�سالم فرع مقّدمتين اأ�سا�سيتين: 

الأولى: طلب العلم،

والثانية: العمل به.

فالعلللم بال عمللل حّجٌة على �ساحبلله، بل يتحّول �سعيللراً يحرقه، 

والعمل بال علم يبعد �ساحبه عن ال�سراط ال�سوي والجاّدة الم�ستقيمة.

ويوؤيللد ذلك ما ورد عن اأبي عبللد اهلل Q: »ل يقبل اهلل 

عمللاًل اإل بمعرفة، ول يقبل المعرفة اإل بعمل، فمن عرف دّلته 

معرفتلله على العمل، ومن لم يعمل فال معرفللة له، اإّن الإيمان 

.
(2(

بع�سه من بع�س« 

)1(  الكافي للكليني، ج 1، �س 30، ح 4.

)2(  م�سكاة الأنوار، �س 236.
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وفي الحديث دللة وا�سحة على الذين يعتبرون اأّن الكمال 

يكللون بالمال فيقول لهللم اإّن المال الذي هللو حاجة و�سرورة 

حياتيللة ومعي�سيللة ل غنى عنها ل يرقى ليكللون ب�سرورة العلم 

ومقامه.

لله اأف�سللل العبادة: عن ر�سللول اهلل P: »ما ُعبد اهلل  2- التفقُّ

؛ لأنه منارة 
(((

تعالللى ب�سيء اأف�سل مللن الفقه في الديللن«

ب المرء به اإلى اهلل له فقهه 
ّ
كاّفللة العبادات، واأي عمل يتقر

ة، وبالتالي فعلينللا اليوم اأن نتجه  الخا�ّس واأحكاملله الخا�سّ

 ليكون هناك فقه خا�ّس بالتعليم 
ّ

نحو تقوية الفقه المو�سوعي

واآخر بللالإدارة واآخر بالطبيللب والمري�س ومللا �سابه، حتى 

اً كاّفة مرافق الحياة.
ّ
ي�سمل الفقه مو�سوعي

ما 
ّ
لله دعامللة الدين: ومعنللى ذلك اأّن الموؤمللن ل �سي 3- التفقُّ

العامل اإذا لم يتفّقه في الدين فمثل دينه كخيمٍة بال دعامة 

ل توؤّدي دورها ول يرغب فيها اأحد.

)1(  ميزان الحكمة، ج3، �س 2454.
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وعنلله P:  »اإّن لللكّل �سللي ء دعامة، ودعامللة هذا الدين 

.
(((

الفقه« 

ومللن هنا يجللب علينا جميعللاً اأن ُنحّدث مللا نعلمه ليكون 

مواكباً لمتطّلبات الع�سللر و�ساماًل لكاّفة الحتياجات ليتمّكن 

من الإجابة الوافية عن كّل الأ�سئلة التي ي�ساألها النا�س.

 :Q ه هو الخير الذي يريده اهلل:عن اأمير الموؤمنين 4- التفقُّ

.
(2(

»اإذا اأراد اهلل بعبٍد خيراً، فّقهه في الدين، واألهمه اليقين« 

وفي حديٍث اآخر يربط الإمام الباقر Q بين العلم والخير 

فيقللول فيما اأو�سى به لبنه الإمللام ال�سادق Q: »يا جعفر 

اأو�سيللك باأ�سحابي خيراً، قلت: جعلت فللداك واهلل لأدعّنهم 

.
(3(

والرجل منهم يكون في الم�سر فال ي�ساأل اأحداً« 

وفللي حديٍث عللن الإمام الكاظم Q يعللّدد فيه ف�سائل 

التفّقلله في الدين فيقول: »تفّقهوا في دين اهلل فاإّن الفقه مفتاح 

تب 
ُّ
الب�سيللرة، وتمام العبادة، وال�سبب اإلى المنازل الرفيعة والر

)1(  الم�سدر نف�سه.

)2(  غرر الحكم ودرر الكلم للقا�سي الآمدي، الحكمة 4133.

)3(  الكافي، ال�سيخ الكليني، ج1، �س306.
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الجليلللة في الدين والدنيا، وف�سل الفقيلله على العابد كف�سل 

ال�سم�للس على الكواكب، ومن لللم يتفّقه في دينه لم ير�َس اهلل 

.
(((

له عماًل«

5- التفّقلله روح العبللادة: يعتبر التفّقه ركيللزة العبادة الأولى، 

فالعبللادة بال تفّقلله ل روح فيها، وهو ما نجده في العديد من 

الروايات التي قرنت بين التفّقه والعبادة. فقد ورد عن ر�سول 

. ولأّن التفقه 
(2(

اهلل P: »قليل الفقه خير من كثير العبادة«

 :Q 
ّ

مقّدٌم رتبة علللى العبادة نقراأ عن ل�سان الإمام علي

.......
(3(

»ل خير في عبادة لي�س فيها تفّقه«

ه
ّ

تخصيص وقت للتفق

�س وقتاً لتعّلم اأحكام   من الم�سلم الذي ل يخ�سّ
ّ

تاأّفف النبي

 من 
ّ

ال�سريعللة والتفّقه في الدين، والتاأّفف يعنللي اإنزعاج النبي

ئ بينمللا ينبغي اأن تتوّقع 
ِّ
الم�سلللم الذي ي�سدر عنه الأمر ال�سي

منه الح�سن.

)1(  ميزان الحكمة، ج3، �س 2454.

)2(  الم�سدر ال�سابق، ج3، �س 2459.

)3(  الم�سدر ال�سابق، ج3، �س 2459.
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فعنلله P:  »اأفٍّ لكّل م�سلللم ل يجعل في كّل جمعة )اأي 

.
(((

اأ�سبوع) يوماً يتفّقه فيه اأمر دينه، وي�ساأل عن دينه« 

وهذا الحديث يدّل على اأمرين:

)- اأّن التفّقلله ل ينبغي اأن يقت�سر على تعّلم الأحكام ال�سرعية 

متها العقيدة  فقللط، بل هو تعّلم كّل م�سائل الدين، وفي مقدَّ

الحّقة والخ�سال الحميدة.

2-اأّن الم�سلللم اإذ ا�ستع�سللت عليه م�ساألة ما فللي اأّي باب من 

اأبللواب ال�سريعة فاإنه يبللادر اإلى ال�سللوؤال ول ير�سى لنف�سه 

الجهل وعدم المعرفة.

لكن يظهر من الحديللث التق�سير غير المغفور للمرء الذي 

�س وقتاً لطلب العلم. ل يخ�سّ

ه
ّ

عاقبة عدم التفق

 عللن اأبي عبد اهلل Q قللال: »تفّقهوا فللي دين اهلل، ول 

تكونوا اأعراباً، فاإّن من لم يتفّقه في دين اهلل لم ينظر اهلل اإليه يوم 

.
(2(

القيامة، ولم يزكِّ عمله« 

)1(  ميزان الحكمة، ج3، �س 2454.

)2(  بحار الأنوار، ج7، باب اأ�سول المتيقن.
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فالعامل غير المتفّقه في اأحكام دينه من الطبيعي اأن ل ينظر 

 على منهاج 
ْ
�ِسر

َ
اهلل اإليلله لأنه لللم يتقيد باأحكام دين اهلل ولللم ي

اء، ومعنللى اأّن اهلل ل يزكي له عمللاًل اأّن العمل 
ّ
ال�سريعللة الغر

الذي يزكيه اهلل هو العمل القربوي الذي كانت نيته هلل تعالى، 

اً.
ّ
ومع عدم التفّقه ل يمكن اعتبار العمل قربوي

ه وآثاره:
ّ

خصائص التفق

ع الروايات وجود العديد من الخ�سائ�س 
ّ
يظهر من خالل تتب

للة بالفقيه، اإلى جانب العديللد من الآثار التي ينبغي اأن  الخا�سّ

تنعك�س على �سلوك المتفّقه في دين اهلل تعال، منها:

إيجابّيات التفقه

)- الق�سللد في العمل: عن ر�سول اهلل P: »ما ازداد عبد قّط 

.
(((

فقهاً في دينه اإل ازداد ق�سًدا في عمله«

.
(2(

 Q: »الورع �سيمة الفقيه«
ّ

2- الورع: عن الإمام علي

)1(  كنز العمال: 5404.

)2(  غرر الحكم: 995.
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3- اإ�سالح المعي�سة: عن ر�سول اهلل P: »من فقه الرجل اأن 

.
(((

ي�سلح معي�سته...«

 Q: »اإّن من الحّق اأن 
ّ

4- عللدم الغرور: عللن الإمام علللي

.
(2(

تتفّقهوا، ومن الفقه اأن ل تغتروا«

5- الِحْلم والق�سد في الكالم: عن الإمام الر�سا Q: »من 

.
(3(

عالمات الفقه الِحْلم والعلم وال�سمت«

)1(  كنز العمال: 5439.

)2(  نهج ال�سعادة: 29/3.

)3(  الخت�سا�س: 232.
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ت�ضدير المو�ضوع:

قال تعالللى: {ڄ  ڄ  ڄ  

.
(((

ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ}

)1(  �سورة التوبة، الآية 119.

 الصدق 

المحا�صرة ال�صاد�صة: 

الهدف:

حّث العاملين على التحّلي بهذه المنقبة ال�سامية التي هي 

ة الإن�سان الموؤمن.
ّ
عنوان �سخ�سي
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مة مقدَّ

تعتبللر منقبة ال�سدق في قمللة الف�سائل التي ت�سّكل جمال 

�سللورة الموؤمللن وجاذبيته، بللل اإّن منقبة ال�سللدق كغيرها من 

القيللم الأخرى التي ت�سّدك وتجذبللك تجاه اأي �سخ�س حتى 

ولو كان على غير دينك وملتك، فالإ�سالم يعّلمنا اأن ن�ستقطب 

النا�للس بقيمنا ومبادئنللا لكي نعّلمهم عباداتنللا، واأّما العبادات 

مجللردًة عن القيم والأخللالق فاإنها ل يمكللن اأن ت�ستقطب اأو 

تجللذب اأو توؤّثر فللي الآخرين، وهذا ما قراأنللاه في �سيرة ر�سول 

ة، فللكان ال�سادق الأمين، 
ّ
اهلل P التللي ا�ستهللر بها قبل النبو

ة جللذب عالية حتى في نفو�س اأولئك 
ّ
وكان ل�سدقلله واأمانته قو

الأجالف ق�ساة القلوب الذيللن عا�سروه و�سهدوه وعانى منهم 

ما عاناه من اإهانات ومواجهة.

حماور املو�ضوع

واإذا كانللت هذه المنقبة مللن اأبرز ما ينبغي الت�ساف به في 

العاملين الذين نذروا اأنف�سهللم لخدمة الم�سيرة الإلهية فاإنه ل 
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بّد من التوّقف عند عللّدة عناوين اأ�سا�سية في �سلوك العاملين، 

ها:
ُّ
اأهم

- ال�سللدق مع اهلل: لأنه وقبل كّل �سيء فاإّن الموؤمن العامل ما 

ل م�سوؤولياته اأمام اهلل مقتنعاً بالمكان 
ّ
لم يكن �سادقاً في تحم

ل من  والدور والوظيفة التي يوؤّديها فاإنه �سوف يحاول التن�سّ

مهاّملله والهروب باأّي عذر من القيام بللدوره، لأنه ل يمكن 

مراقبة الجميع فيما يعملون، فاأ�سل العالقة بالعمل عالقة وّد 

ب مللن اهلل تعالى، واأّن ال�سخ�س العامل قد اختار هذه 
ّ
وتقر

الم�سيرة عن قناعة تامة ل م�سلحة له بها اإل الفوز والنجاح.

واإل فلللو كان هناك �سخ�للس كاذباً مع اهلل فيما اختاره له من 

واجٍب في هذه الم�سيرة فاإنه �سيلجاأ دائمَا اإلى اختالق الأعذار 

والت�سويغات.

- ال�سللدق قي التعامل: وذلك باإعطللاء اإجابات وا�سحة حول 

الم�ساألللة التي يراجعللك بها اأحد العامليللن، دون الت�سويغ 

باأعذار كاذبة واختالق التبريرات، فكثيراً ما ياأتيك الجواب 

بالمتابعللة وقيد التدقيق وهناك من لم ينجزها بعد والم�ساألة 
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لي�ست مرتبطللة بي وحدي و�ساأتابع المو�سللوع بجدية اأكبر 

وغير ذلك مما ل محّل له في عقل المراجعين.

لمللاذا ل نجيب بنعم حيللن نكون قادرين علللى الخدمة اأو 

نقول ل حين نكون عاجزين عن الخدمة وبكل �سدق و�سفافية 

ودون التالعب باأع�ساب الآخرين واإيهامهم اأنك تريد خدمتهم 

واأنت تعلم علم اليقين اأنك ل�ست قادراً؟!

- ال�سدق في التقارير: حيث يلجاأ البع�س اإلى بع�س الأ�ساليب 

الملتويللة ليظهر اأنه قد اأنجللز مهامه وا�ستكمل خطته بل زاد 

عليها، فيلعللب البع�س بالأرقام اأو يعتللذر باأعذار منعته من 

 مللن الأن�سطة 
ٍّ
ا�ستكمللال المهللاّم الموكلة اإليلله اأو اإبراز كم

والأعمال غير الواقعية اأو اللجوء اإلى بع�س التقارير المفبركة 

ت�سويهاً ل�سورة �سخ�ٍس ما اأو التالعب بم�سيره.

اإّن الكللذب واإن اأنجانا من اللللوم اأو التق�سير �سوف ينق�س 

مللن الهيبة والوقار والم�سداقية وبالتالي فللاإّن ال�سدق واإن اأبرز 

عملللك على حقيقتلله وواقعه فاإنلله �سوف يزيد مللن م�سداقية 

�ساحبه ومقبوليته لدى الآخرين.
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وهذا معنى قول اأمير الموؤمنين Q : »ال�سادق على �سفا 

منجاة وكرامة، والكاذب على �سفا مهواة ومهانة«.

وعنلله Q: »ال�سدق ينجيك واإن خفته، الكذب ُيرديك 

.
(((

واإن اأمنته«

- ال�سللدق في الللدوام: فال يتحايل في �ساعللة و�سوله و�ساعة 

مغادرتلله وعللدد �ساعللات العمل وتقديللم التبريللرات غير 

ال�سحيحة عن الغياب والتاأخير، والأنكى من ذلك اأن يبقى 

للاًل لغيره في بع�س  فللي العمل عاطاًل عللن اأداء دوره ومعطِّ

الأحيان.

فلنكن خيراً من ال�سدق نف�سلله فيما نفعل، واإياك اأن تكون 

اأ�سللواأ مللن الكذب نف�سلله لأنه ورد فللي الحديث المللروّي ما 

م�سمونه اأن خيراً من ال�سدق فاعله واأ�سواأ من الكذب قائله.

- ال�سدق في العالقللة  بالآخرين: فالعامل ل يتوّدد حيث 

للة ويعر�س حيث ل م�سلحللة له، وُي�سادق  للله م�سالحه الخا�سّ

علللى كّل ما يقوله من للله م�سلحة معه ول يكتللرث لما يقوله 

)1(  ميزان الحكمة، ج2، �س1572.
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راً لج�سعك وطمعك 
َّ
م فيه خيراً لك فتكللون م�سي

ّ
مللن ل تتو�س

وم�سلحتللك وهو ما نهانللا اهلل عنه واأمرنا بال�سللدق فيما نفعل، 

للن هلل عّز وجللّل بال�سدق في 
ّ
فعللن الإمللام الباقر Q: »تزي

.
(((

الأعمال«

ولذلك ترى في الن�سو�س المروية اأّن ال�سدق والأمانة هما 

عالمتا اختبار الإيمان: عن الإمام ال�سادق Q: »ل تغتروا 

ما لهج بال�سالة وال�سوم 
ّ
ب�سالتهم ول ب�سيامهم، فاإّن الرجل رب

حتى لو تركه ا�ستوح�س، ولكن اختبروهم عند �سدق الحديث 

.
(2(

واأداء الأمانة«

- ال�سللدق في الإنجازات: واأريد بها الإ�سارة اإلى �سرورة عدم 

م�سادرة اإنجازات الآخريللن ون�سبتها اإلى اأنف�سنا، في�سع في 

عي بع�س الأعمال التللي لم يقم بها  �سّلتلله ما لي�س للله ويدَّ

اأو كان �سريللكاً عاديللاً، فللاإّن العامل والحال هللذه يكون قد 

بللاع اإيمانه بحفنة من الإدعللاءات التي لن تزيد من ر�سيده 

اإل وهمللاً، فالإيمان رهن ال�سدق، ولذلللك ورد عن الإمام 

)1(  ميزان الحكمة، ج2، �س1573.

)2(  الكافي، ال�سيخ الكليني، ج2، �س104.
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 Q: »الإيمان اأن توؤثر ال�سدق حيث ي�سرك، على 
ّ

علللي

. 
(((

الكذب حيث ينفعك«

وبكلمٍة اأو�سللح اأن تقدم اإيمانك علللى م�سلحتك، وديَنك 

علللى بع�س المنافع الزائلة، فعللن الإمام ال�سادق Q قال: 

 من كنَّ فيه كمللل اإيمانه، و اإن كان مللن قرنه اإلى قدمه 
ٌ
»اأربللع

ذنوب لم ينق�سه ذلك، و هي ال�سدق، و اأداء الأمانة، و الحياء، 

.
(2(

وح�سن الُخلق«

- ال�سدق في التقييم: باإعطاء كّل عامل من الأخوة العاملين 

التقييللم المنا�سب والعالمة التي ي�ستحللّق دون زيادة لهوى اأو 

ب اأو نمنح تنويهاً اأو نعاقب اأو نح�سم من 
ّ
نق�سللان لريبة، فال نقر

ا اأدرج في قوانيللن الثواب والعقاب اإل 
ّ
راتب اأو غيللر ذلك مم

على اأ�سا�س ال�سدق وال�ستقامة، واأن ُن�سدق النا�س في كّل ما 

ل اأمام ال�سخ�س المعني من  نفعله، فال نعاقب ثم نحاول التن�سّ

تبعات ما نفعله اأو اإل�ساق القرار ب�سخ�ٍس اآخر، فال�سادق يحميه 

د من اهلل تعالى.
ّ
�سدقه لأنه موؤي

)1(  ميزان الحكمة، ج2، �س1572.

)2(  الأمالي للطو�سي ، �س48 .
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فعللن الإمام الباقللر Q: »األ فا�سدقوا، فللاإّن اهلل مع من 

.
(((

�سدق«

 بل هم في 
ٌ
وهذا يعني وعد اهلل اأن ل ي�سيب ال�سادقين �سوء

�سها 
ّ

 الألطاف التللي قّلما يتح�س
ّ

رعايتلله وحفظه وهذا من خفي

الإن�سان في يومياته.

واإذا اأردنا الو�سول اإلى بع�س المكت�سبات عن طريق الكذب 

- والعياذ بللاهلل - فال ي�سعنا اإل اأن نذّكللر بالحديث ال�سريف: 

».... ول�سللان ال�سدق يجعله اهلل للمرء فللي النا�س خير له من 

.
(2(

المال يرثه غيره«

)1(  ميزان الحكمة، ج2، �س1572.

)2(  نهج البالغة، ج1، �س62.
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أهمية فترة الشباب

اأهمّية فترة ال�صباب

اأولويات ال�صباب

اأخطار االإنحراف عند ال�صباب

خطوات على طريق تح�صين ال�صباب

ال�صباب يوم القيامة

الباب الرابع
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ت�ضدير المو�ضوع: 

 Q: »�سيئان 
ّ

عن الإمللام علللي

عللرف ف�سَلهمللا اإل مللن فقدهما: 
َ
ل ي

.
(((

ال�سباب والعافية«

)1(  المجل�سي ، بحار الأنوار ، ج77 ، �س200 .

أهمّية فترة الشباب

المحا�صرة االأولى

الهدف:

بيان اأهمية هللذه الفترة من حياة الإن�سان و�سرورة الإهتمام 

بها من خالل الن�سو�س المباركة.
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مة المقدَّ

مللن الأخطاء القاتلللة المنت�سرة في ثقافللة بع�س مجتمعاتنا 

 فللي الفترة التي ي�سطلح عليها بفترة المراهقة 
ّ

اليوم اأّن ال�ساب

هللو خارج اإطللار الم�سوؤولية والتكليف ول مانللع من تركه على 

هواه واإعطائه كّل ما يحلو له، وعدم فر�س اأّي قيود على حرياته، 

لأنلله ما زال ناق�س العقللل والوعي وغير مدرك لما يقوم به، في 

حيللن اأّن الإ�سللالم اعتبر اأّن هذه المرحلة مللن اأ�سّد المراحل 

ه 
ُّ
خطورة على الم�ستوى التربوّي، واأّن هذه المرحلة يجب التنب

 وفر�س القيللود الإ�سافية 
ّ

فللات ال�ساب
ّ
بها لكاّفللة اأفعال وت�سر

لم�ساره في الحياة ومواكبته بالتعليم والتوجيه ال�سليمين حتى 

ل توقعه المزالق في اأودية ال�سياع والف�ساد والرذيلة.

حماور املو�ضوع

اغتنام فرصة الشباب

و�سريحللة ال�سبللاب محّل نظللر واهتمام مختلللف التيارات 

الفكرية، والجميع يدرك اأهميتها فهي محّل م�سارعة الجميع اإليها 
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والت�سابق على ا�ستقطابها قبل الآخرين، وهذا يك�سف عن اأمٍر 

لنا م�سوؤولية �سرعية اأمام اهلل 
ّ
اآخر وهو اأّن �سبق الآخرين اإليها يحم

تعالى، و�سوف ُن�ساأل عن اأّي تق�سير في هذا ال�سباق يوم القيامة.
 

ولذلللك ورد عللن الإمللام ال�سللادق Q مبللادرة ال�سباب 

 �ساحات و�سرائح 
ّ
باأحاديث اأهل البيت R واعتبارها من اأهم

التحللدي على م�ستوى الجذب وال�ستقطاب اإذ يقول: »بادروا 

.
(((

 اأحداثكللم بالحديث قبللل اأن ي�سبقكللم اإليهللم المرجئة«

واغتنللام هذه المرحلللة العمرية تناولته الن�سو�للس معتبرًة اأنها 

 للمراحل 
ّ

 والنف�سي
ّ

 والروحللي
ّ

القاعدة الأولللى للبناء الثقافي

التاليللة، واأّن العوجاج في هللذه المرحلة له تداعياته الخطيرة 

بعد ذلك.

 اغتنم 
ّ
: »يا اأبللا ذر

ّ
ورد فللي و�سيللة ر�سللول اهلل P لأبي ذر

خم�سللاً قبللل خم�للس: حياتك قبللل موتللك، و�سحتك قبل 

�سقمك. و فراغك قبللل �سغلك، و�سبابك قبل هرمك، وغناك 

.
(2(

قبل فقرك«

)1(  الحر العاملي، و�سائل ال�سيعة، ج17، �س333 .

)2(  الكليني، اأ�سول الكافي، ج2، �س603 .
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عن الإمام علي Q: »بادر �سبابك قبل هرمك، و�سحتك 

.
(((

قبل �سقمك«

سّر اإلهتمام بالشباب 

 Q: »واإنمللا قلب الحللدث كالأر�س 
ّ

عللن الإمام علللي

.
(2(

الخالية ما اأُلقي فيها من �سيء قبلته«

 
ّ
ويعتبللر فراغ الأوعيللة الفكرية لالأحللداث وال�سباب هو �سر

اهتمللام اأهل البيللت R، بهم وذلللك لأّن الأر�س الخالية 

ت�ستطيع اأن تزرع بها ما ت�ساء بخالف الأر�س المزروعة من قبل 

الآخريللن فاإنها تحتللاج لجهٍد م�ساعف حيللث عليك اأن تقوم 

 العمل على زراعتها 
ّ
بحراثتهللا وتنظيفهللا ورمي ما ُزرع فيها ثللم

من جديللد، فعلى �سبيل المثال فعندما تعّلم �ساباً حرمة �سرب 

الخمللر و�سرره ال�سديد في حداثته فهللو اأهون بكثير من تعليم 

ئ.
ِّ
اآخر �سارب للخمر تريد اأن تجعله يقلع عن هذا الفعل ال�سي

)1(  المجل�سي، بحار الأنوار، ج23، �س 236.

)2(  الري �سهري، ميزان الحكمة، ج1، �س56 .
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الشباب أسرع إلى الخير

�ساأل الإمام ال�سادق Q اأبا جعفر الأحول اأحد تالمذته 

- والللذي كان يعمل في تبليللغ الر�سالة وبيان مقام اأهل البيت 

R: كيللف راأيت م�سارعة النا�س اإلللى هذا الأمر ودخولهم 

فيه؟

.
(((

قال اأبو جعفر: واهلل اإنهم لقليل

فقللال الإمللام ال�سللادق Q: »عليك بالأحللداث فاإنهم 

.
(2(

اأ�سرع اإلى كّل خير«

�للس لمو�سللوع الدخللول فللي اأمللر اأهللل 
ّ
والروايللة ل تتعر

 

البيت R بللل لمو�سوع الم�سارعة فللي الدخول فيه، فهي 

ت�سير اإلى اأمرين اأ�سا�سيين:

ل: اأّن عمللوم النا�س ل يميلللون اإلى الخير ب�سرعة لتعّلقهم 
ّ
الأو

بم�سالحهم وركونهم اإلى الدنيا.

والثاني: اأنه ينبغي الرهان فللي الم�سارعة على ال�سباب كونهم 

لم تتعّلق قلوبهم بالدنيا وزخارفها بعد.

)1(  و�سائل ال�سيعة، ج16، �س 187.

)2(  الكليني، اأ�سول الكافي، ج8، �س93 .
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الرهان على الشباب في التغيير السياسي 

يحّذر الإمام ال�سادق Q اأن يكون ال�سباب بطانة الزعماء 

وحوا�سيهم، لأنهم بذلك يكونون �سيفاً بيد الظلمة في مواجهة 

ب 
ّ
اأهللل ال�سالح، واأّن ذلك خللالف التدين والتقللوى والتقر

مللن اهلل تعالى فيقول: »يا مع�سر الأحللداث اتقوا اهلل ول تاأتوا 

.
(((

الروؤ�ساء ودعوهم حتى ي�سيروا اأذناباً«

كمللا تبين هذه الرواية اأّن تخلي ال�سباب عنهم دون �سواهم 

من ال�سرائح الأخرى يجعلهم اأذناباً ل قيمة حقيقية لوجودهم 

ول قللوة ول �ساأن لهم لأّن الإ�ستقواء ب�سريحة ال�سباب تحديداً 

هو الللذي يمّدهللم بالقوة والمنعللة ويجعل منهم جهللًة مهابة 

الجانب.

ومن جهٍة اأخرى يبيللن الر�سولP اأهمية تحالف ال�سباب 

معلله في الدعوة اإلى اهلل معتبللراً اأّن رّقة قلوبهم و�سفاءها وعدم 

 ميلهللم لهذه الدعوة، عن الر�سول 
ّ
تلوثهللا باأدران الدنيا هي �سر

الأعظللم P فيقللول: »اأو�سيكللم بال�سبللان خيراً فاإنهللم اأرّق 

)1(  الحر العاملي، و�سائل ال�سيعة، ج18، �س 96 .
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اأفئللدة، واإّن اهلل بعثني ب�سيراً ونذيراً فحالفني ال�سبان، وخالفني 

.
(((

ال�سيوخ، ثم قراأ: {ې  ې  ې    ې  ى}

ثللم اإّن التجللارب الميدانية �سللواء في المياديللن الدينية اأو 

�سواها من التجارب الأخرى توؤّكد هذه الفكرة، لكن يهمنا اأن 

ن�سير اإلللى التجارب العظيمة التي خا�ستهللا �سعوبنا الأبية في 

اإيللران ولبنللان وفل�سطين وغيرها من الللدول التي راهنت على 

�سبابها فللي الوقوف في وجه الموؤامللرات والتحّديات الكبرى 

وا�ستطاعللت اأن ت�سقط الأنظمة الخائنة واأن تتخذ لنف�سها مكاناً 

بين الأمم وال�سعوب الأخرى.

باب قاِئاًل: »اإْن  ة الإمام الخمينللي } لل�سَّ
َّ
 ورد فللي و�سي

كنتللم تريللدون اأن تقفوا بدون خللوف وهلع اأمللام الباطل، واأْن 

رة 
ّ
، ول تترك القوى الكبرى واأ�سلحتها المتطو تدافعوا عن الحقِّ

وال�سياطيللن وموؤامراتهم اأثراً في اأرواحكللم، ول تخرجكم من 

دوا اأنف�سكم على ب�ساطة العي�للس، وامنعوا تعّلق 
ِّ
الميللدان، عللو

القلب بالمال والمنال والجاه والمقام«.

)1(  �سورة الحديد، الآية 16.
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ت�ضدير المو�ضوع:

 Q: »يا مع�سر 
ّ

عن الإمام علللي

نللوا اأعرا�سكللم بالأدب  الفتيللان ح�سّ

.
(((

ودينكم بالعلم«

)1(  المجل�سي ، بحار الأنوار ، ج77 ، �س200 .

أولويات الشباب

المحا�صرة الثانية

الهدف: 

 مللا ينبغي اإعطاوؤه اأولويللة من �سريحة 
ّ
َلْفللُت النظللر اإلى اأهم

ال�سباب.
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مة المقدَّ

ة بعن�سر ال�سباب ويوكل  يولي الدين الإ�سالمي اأهميًة خا�سّ

 الأدوار والمهللاّم التي تحتاجهللا الأمة في مختلف 
ّ
اإليهللم اأهم

المياديللن كالقيام بللالأدوار الع�سكرية والأمنيللة والجتماعية 

والعبادية، والإن�سانية، والتطوعية،وال�سيا�سية، والجهادية، وطلب 

العلللم، والمللوؤازرة، وغير ذلك ممللا ي�سّكل قاعللدًة �سلبة لبناء 

المجتمع الإ�سالمي الموؤمن والواعي والمدرك لما يجري حوله 

والمتفاعللل تفاعللاًل اإيجابياً مع محيطه وموؤّثللراً في الواقع الذي 

يعي�س فيه، ولي�س عن�سراً هام�سياً اأو زائداً ل قيمة له في الوجود.

حماور املو�ضوع

وي�سللع اأمير الموؤمنيللنQ عناوين كبيللرة لهتمامات 

ل 
ّ
 والأولويات التي يجب اأن يحر�س عليها فيقول: »اأو

ّ
ال�سللاب

الأ�سيللاء التي يجللب اأن يتعّلمها الأحللداث، الأ�سياء التي اإذا 

.
(((

�ساروا رجاًل احتاجوا اإليها«

)1(  الري �سهري ، ميزان الحكمة ، ج5 ، �س352 .
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 عالماً على 
ّ

)- التفّقلله في الدين: والمللراد اأن يكون ال�سللاب

الأقّل ب�سرورات دينه الفقهية والعقائدية، ويعمل دائماً على 

تحديث معلوماته وثقافته حتى ل يكون موجوداً خارج زمانه، 

 من �سباب ال�سيعة ل 
ّ

فعللن الباقر Q: »لو اأتيت ب�سللاب

 ،
(2(

، وفي خبر اآخللر »لأدبته«
(((

يتفّقلله في الديللن لأوجعته«

.
(3(

وفي خبٍر ثالث ل�سربته بال�سيف

وكّل هللذه الأحاديث ت�سير اإلى م�ساألللة مهمة وهي اأّن ترك 

 على الللذات واإنما اعتداء على المجتمع، 
ً
التفّقلله لي�س اعتداء

وبالتالي فهي تكاد اأن تكون جريمًة ُيقام الحّد على مرتكبها.

 P: »من تعلم فللي �سبابه كان بمنزلة 
ّ

2- التعّلللم: عن النبي

 Q: »العلم في 
ّ

. وعن الإمام علي
(4(

الر�سللم في الحجر«

.
(5(

ال�سغر كالنق�س في الحجر«

)1(  القمي، �سفينة البحار، ج1، �س680..

)2(  ميزان الحكمة، ج2، �س 1401.

)3(  الم�سدر نف�سه.

)4(  الري �سهري: ميزان الحكمة/ ج5، �س8.

)5(  الكليني: اأ�سول الكافي/ ج2،�س603.
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ّ

عن الإمام ال�سادق Q: »ل�سللت اأحّب اأن اأرى ال�ساب

منكللم اإل غادياً في حالين، اإّما عالمللاً اأو متعّلماً، فاإن لم يفعل 

ع اأثم، واإن اأثم �سكللن النار والذي بعث 
ّ
ع، فللاإن �سي

ّ
ط و�سي

َّ
فللر

.
(((

داً بالحّق«
ّ
محم

وهنللا ن�سير اإلللى م�ساألتيللن اأ�سا�سيتين من نتائللج الهتمام 

العلمي لدى المجتمع:

 Q: »تعّلموا 
ّ

اأ- ال�سيللادة رهن التعّلم: عن الإمام علي

. والمعنى اأّن التعّلم 
(2(

العلللم �سغاراً ت�سودوا به كباراً«

فللي ال�سغر يجعلكللم اأ�سياد اأنف�سكم فللي الكبر ، فال 

ترتهنللوا لأحد كما هو حال الكثير مللن الدول اليوم 

المرتهنللة لعلللوم الغللرب الللذي يعطيها مللن �سلعه 

ومنتجاته بينمللا يبخل عليها بالحّد الأدنى من العلوم 

والتطبيللق وال�سناعللة حتى تبقى هللذه الدول مجرد 

دول اأ�سواق ا�ستهالكية وتبقى �سعوبها تابعة خا�سعة. 

)1(  فل�سفي: جوان/ �س194.

)2(  مرت�سى فريد: روايات من اأهل البيت عليهم ال�سالم/ ج1- �س349.
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ب-التقدم رهن التعّلم: فالتعلم في ال�سغر تواكبه الحيوية 

للة العاليللة و�سواهللا من 
ّ
والإبللداع والإنتاجيللة والهم

الخ�سال التي ُت�ساعللد على ال�ستفادة من هذا العلم 

وت�سخيره لم�سلحة البالد والعباد.

بمعنى اأّن هناك �سعوبة من اإمكانية تقّدم المجتمعات حال 

 Q: »من لم 
ّ

اكت�سللاب العلللم في الكبر، فعن الإمللام علي

.
(((

يتعّلم في ال�سغر لم يتقّدم في الكبر«

3- قللراءة القللراآن: عن اأبي عبد اهلل Q:»من قللراأ القراآن وهو 

 موؤمن اختلط القراآن بلحمه ودمه، وجعله اهلل عّز وجّل مع 
ّ

�ساب

.
(2(

ال�سفرة الكرام البررة، وكان القراآن حجيزاً عنه يوم القيامة«

خ المفاهيم القراآنية في النفو�س 
ّ

ومعنللى هذا الختالط تر�س

لتكللون حافزاً له علللى فعل الخيللرات وحائللاًل دون ارتكاب 

المفا�سد وال�سرور.

 P: »اإّن هلل ملكاً ينزل كّل 
ّ

4- الجللد والجتهاد: عن النبللي

.
(3(

ليلة فينادي يا اأبناء الع�سرين جّدوا واجتهدوا«

)1(  محمد ال�سدر: الغيبة الكبرى/ �س11.

)2(  الري �سهري: ميزان الحكمة/ ج5،�س7.

)3(  الآمدي/ غرر الحكم ودرر الكلم/ �س238.
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وهذا الحديث يوحي باأمور ثالثة:

اأ- اأهمية هذه المرحلة.

ب- الرهان الإلهي عليها.

ج- اأنها مرحلة جّد واجتهاد ولي�ست مرحلة لعب ولهو.

5- الجللّد في طلللب الآخرة: قال �سالم بللن م�سكين، قال لنا 

الح�سن Q: »يللا معا�سر ال�سباب عليكم بطلب الآخرة، 

فقللد واهلل راأينا قومللاً طلبوا الآخرة فاأ�سابللوا الدنيا والآخرة، 

.
(((

واهلل ما راأينا من طلب الدنيا فاأ�ساب الآخرة«

فالدنيللا في هذا الحديث ينالها المرء في خّط الآخرة، فهي 

لي�سللت مطلوبة بذاتهللا، ولي�ست هدفاً م�ستقللاًل، وهي والحال 

 الدنيا التي 
َ
م

ْ
هذه لي�ست مذمومة بل هي ممدوحة ومرغوبة فِنع

ينالها المرء حال طلبه لالآخرة، وبئ�س الدنيا التي يطلبها بمعزٍل 

عن الآخرة!

6- تزكيللة النف�س: وهي من اأرقى مللا ينبغي اأن يجعله ال�ساب 

اأولللى اأولوياته لمللا لذلك من اأثٍر كبير فللي ات�سافه بمكارم 

)1(  الري �سهري: ميزان الحكمة/ ج75،�س284.
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الأخالق عند كبره، فاعتياد النف�س الإن�سانية على الف�سائل 

والمكارم في ال�سغر يجعل هذه القيم والمبادئ منقو�سًة في 

 :Q 
ّ

القلللب ل يمكن ذهابها ب�سرعة، فعللن الإمام علي

.
(((

»من لم يجهد نف�سه في �سغره لم ينبل في كبره«

 P: »التوبللة ح�سنللة لكّنهللا فللي ال�سبللاب 
ّ

وعللن النبللي

.
(2(

اأح�سن«

 
ّ

وعنلله P: »ما من �سلليء اأحّب اإلللى اهلل تعالى من �ساب

تائللب، وما من �سيء اأبغ�س اإلى اهلل تعالى من �سيخ مقيم على 

.
(3(

معا�سيه«

 العابد الذي 
ّ

 P: »ف�سل ال�سللاب
ّ

7- التعبللد هلل: عللن النبي

د بعد ما كبرت �سنه 
ّ
للد في �سباه على ال�سيخ الللذي تعب

ّ
تعب

.
(4(

كف�سل المر�سلين على �سائر النا�س«

ولعللّل المراد هنا اأّن ال�سللاب اإنما يقّدم �سللورة ح�سنة عن 

الإيمللان باهلل ت�سللّكل نقطة جذب للكثيرين مللن النا�س تماماً 

)1(  المجل�سي ، بحار الأنوار ، ج1 ، �س170 .

)2(  الري �سهري ، ميزان الحكمة ، ج5 ، �س 352 .

)3(  ميزان الحكمة، ج2، �س 1401.

)4(  الم�سدر نف�سه.
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 وي�ستقطب النا�س من خاللها.
ّ

كال�سورة التي يقدمها النبي

 العابد للله مقام القدوة والأ�سوة بيللن النا�س تماماً 
ّ

فال�سللاب

 العابد حّجة علللى الآخرين كونه 
ُّ

كمقام المر�سليللن، فال�ساب

تللرك كّل م�ستهيللات الحياة وهو فللي ذروة �سهواتلله ليت�سّدى 

لق�سايللا الأّمة الكبرى، وقريباً مللن هذا المعنى قول ر�سول اهلل 

 كهولكم من 
ّ
ه بكهولكم، و�سللر

ّ
P: »خيللر �سبابكم مللن ت�سب

.
(((

ه ب�سبابكم«
ّ
ت�سب

)1(  ميزان الحكمة، ج2، �س 1400.
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ت�ضدير المو�ضوع:

 :Q 
ّ

عن اأميللر الموؤمنيللن علي

باُع   اإِثنتيللن: اإتِّ
ْ
ُكللم

ْ
»اإنَّمللا اأخللاُف علي

اُع الهوى 
َ
ب ا اإِتِّ َّ

طوُل الأمللل، اأم
َ
الهوى و

ا طوُل الأمل 
َّ
، واأم دُّ عن الحقِّ َ�سَ

َفاإِنَّلله ي

.
(((

فاإّنه ُين�سي الآخرة«

)1(  الكافي، ج2، �س 335.

أخطار اإلنحراف عند الشباب

المحا�صرة الثالثة

الهدف: 

بيللان بع�س وجللوه الف�ساد التي ينبغي علللى ال�سباب اليوم 

الإحتراز عنها.
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مة المقدَّ

ف�س الإن�سانية جامحة وتن�سد المزيد  ل �سللّك اأنَّ رغباِت النَّ

دائمللاً واأّن اآمالهللا ل تتوّقللف ول تنتهي ول ت�سللل اإلى حدٍّ اأو 

باِع واحد من اأهواء النف�س  غاية. كما اأنَّ وقوع الإن�سان فري�سة اتِّ

يوِقُعلله في ح�سي�س عدد من المفا�سد والأخطار ويبتلى باآلف 

المهالك والموبقات، حتَّى تنغلق �سيئاً ف�سيئاً جميع طرق الحقِّ 

ياع،  بوجهه، ويرين على قلبه فيغرُق فللي بحٍر من الف�ساد وال�سَّ

 
ّ
وي�سبح اأ�سيللراً وُمنهزماً اأمام فنون الف�سللاد والإف�ساد التي تعج

نها ال�سيطان 
ّ
بها كاّفة الأماكن اليوم؛ فاأخطللار اليوم كبيرة ويزي

ما ال�سباب 
ّ
ويجعلهللا اأكثر جاذبية، ولذلك فعلى الإن�سان ل �سي

اأن يكللون اأكثللر ورعللاً ووعياً وحكمللًة حتى يع�سللم نف�سه من 

ال�سقللوط، وقد ورد في ال�سريعة التحذير من انحراف ال�سباب، 

فعللن ر�سول اهلل P: »كيللف بكم اإذا ف�سللد ن�ساوؤكم، وف�سق 

.
(((

�سبابكم، ولم تاأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر؟!«

)1(  تحف العقول، �س 49.
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حماور املو�ضوع

عن اأمير الموؤمنين Q: »وقللد تاأتي عليه )اأي الإن�سان) 

 بالخطيئة فت�سّجعه روح القوة، وتزين 
ّ
ته و�سبابه يهم

ّ
حالت في قو

للله روح ال�سهوة، وتقوده روح البدن حتللى توقعه في الخطيئة، 

.
(((

ى الإيمللان منه« ى مللن الإيمان، و تف�سّ فللاإذا لم�سها تف�سّ
 

من أدوات الفساد:

كثيرة هي المللواّد والبرامج التي ت�ستهدف �سريحة ال�سباب 

اليللوم لإف�سادهم واإبعادهم عن الجللاّدة التي ارت�ساها اهلل لهم، 

والأعظللم اإف�ساداً فللي ذلك اأّن كل ما ُيبللّث وُيعر�س وُيثار اإنما 

اقة من الحريات والتمّدن 
ّ
ُيقّدم لعن�سر ال�سباب تحت عناوين بر

والح�سللارة، وهللي لي�ست �سللوى م�ساديق للتخلللف والتبعية 

والف�ساد والرذيلة والتيه وال�سالل.

ونكتفللي هنا ببع�س الأمللور التي يجب علللى �سبابنا اليوم 

الحتراز عنها واجتنابها رغم تزيين ال�سيطان لها:

)- الإعالم: �سواء المكتللوب اأو الم�سموع اأو المرئي باأفكاره 

)1(  الكافي، ج2، �س283.
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مللا الأكثر رواجللاً اليوم 
ّ
و�سللوره ودعاياتلله وبرامجه، ل �سي

ك�سبللكات التوا�سللل الجتماعللي ومواقللع الف�سللاد على 

الإنترنللت والختللالط غير الم�سللوؤول على هللذه المواقع 

ة. 
َّ
ة عن التعريف باآثارها ال�سلبي

َّ
و�سواها من الأماكن الغني

2- الفللنُّ المنحللرف والموّجلله: ومللا اأكثر البرامللج والأفالم 

والم�سل�سالت التللي ت�ستهدف قلوب الأحداث لتزرع فيها 

اقة 
ّ
يها على م�سطلحللات ومعادلت بر

ّ
مفاهيم جديللدة وترب

وتعدهللم الوعود المزيفللة! بل ما اأكثر القنللوات الإعالمية 

قافات بطريقة هادئة و�ساكنة  التي ت�ساهم اليللوم في تغيير الثَّ

بدون اأن يلتفت المجتمع لذلك!

ومللن طريف ما ُيذكر اأنك ترى الكثيللر من هذه المحّطات 

تدمج بين برامج ال�سوء وبرامج الخير والكلمة الطيبة والأخرى 

الفا�سللدة والمو�سوعللات التربويللة والأخللرى اللهويللة، وبين 

 غير 
ّ

قللراءة القراآن والأغاني المبتذلللة حتى ي�سيع على ال�ساب

للن ت�سخي�للس الجللاّدة ال�سواء فيح�سللب كّل �سيء له  المح�سّ

حالًل ومباحاً.
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3-  مراكزالف�سللاد: وهللي كلُّ مللكان ُيع�سللى اهلل فيلله، ومنها 

�سللالت الإنترنت المختلطة، وال�سهللرات اللهوية وحانات 

اللهللو واللغو و�سالت الطرب والرق�للس والف�سق والمجون 

وكّل مللا من �ساأنلله ت�سييع الوقللت وهدر الطاقللات وتعمية 

ال�سباب عن دورهم وما يجري حولهم.

4-  العالقللات غيللر ال�سرعيللة: بين ال�سبللاب والفتيات حتى 

فللي اأب�سط �سورها لأنهللا �ستكون مقّدمة للوقللوع في الخطاأ 

ن ال�سيطان لنا اأّن العالقة عبر الهاتف 
ّ
والحرام، فكثيراً ما ُيزي

اأو عبللر الإنترنت اأو الحديث مللع فتاة مجهولة عند المتكّلم 

ة والإعانة اأو 
ّ
واأحياناً حتللى تحت عناوين ال�سداقة والأخللو

ان والفتيات اليوم و�سوى 
ّ
الظروف القا�سية التي يمر بها ال�سب

ًغا وعذراً لإقامة هكذا 
ِّ
ذلك من �سغوط الحياة ت�سّكل م�سو

نوع من العالقة التي يرف�سها ال�سرع ويعتبرها مدخاًل وا�سعاً 

ب والإنحالل �سيئاً ف�سيئاً.
ّ
للحرام وللت�سي

5-  البيئللة الفا�سدة:  فحذار حذار البيئللة الفا�سدة التي ينمو 

ون بها فاإّن الخ�سال ال�سيئة تنتقل اإلى 
ّ
فيهللا الأحداث وي�سب
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اأ�سحابهللا كالنعا�س، فلينظللر كلٌّ منا اإلى من ي�ساحب ومن 

يجال�للس ومع مللن ي�سافر ومللن ي�سارك واأيللن ي�سهر وما هي 

خ�سال هوؤلء الأ�سحاب وكيللف هي �سلوكياتهم؟ هل هم 

اد الم�سجد؟ كيف هي قراءتهم للقراآن؟ هل يحافظون 
ّ
من رو

على �سلواتهم؟ هل يتمتعون بالأخالق ال�سامية؟ كيف هي 

عالقتهللم باأهلهللم واأخوتهم؟ واإلى غير ذلللك من الم�سائل 

الكبللرى والعناويللن الأ�سا�سية التي ل ينبغللي التفريط بها 

غ.
ِّ
تحت اأّي عذر اأو م�سو

قللال اأمير الموؤمنين Q: »مجال�سللة الأ�سرار تورث �سوء 

الظللّن بالأخيللار، ومجال�سةالأخيللار تلحق الأ�سللرار بالأخيار، 

ومجال�سللة الفّجللار لالأبرار تلحللق الفّجللار بالأبرار،فمن ا�ستبه 

عليكم اأمره ولم تعرفوا دينه فانظروا اإلى خلطائه، فاإن كانوا اأهل 

دين اهلل فهو على دين اهلل، واإن كانوا على غير دين اهلل فال حّظ 

للله في دين اهلل، اإّن ر�سللول اهلل P كان يقول: من كان يوؤمن 

باهلل واليوم الآخر فال يوؤاخيللنَّ كافراً، ول يخالطنَّ فاجراً، ومن 

(((

اآخى كافراً اأو خالط فاجراً كان كافراً فاجرا«.

)1(  �سفات ال�سيعة، ال�سيخ ال�سدوق، �س 6.
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6-  الت�سبلله ب�سخ�سيللات اأجنبية: وهذه الم�ساألللة من الأمور 

الرائجة في بع�س مجتمعاتنللا اليوم وهي ب�سكٍل عاّم ت�سهم 

هللون ببع�س 
ّ
للات الذين يت�سب

ّ
فللي اإف�سللاد ال�سبللاب وال�ساب

الممثليللن اأو الفنانيللن اأو بع�س ال�سخ�سيللات ال�سيا�سية اأو 

�سواها �سواء في ال�سكل كالت�سبه بهم في لبا�سهم حتى واإن 

كان مخالفاً لل�سللرع، اأو ت�سريحة ال�سعللر اأو تطويله اأو طريقة 

م�سيهم وحديثهم وتكبرهللم وا�ستخدام عباراتهم واتخاذهم 

قدوة مللن دون الأنبياء والر�سل، وهللو بال�سبط ما ت�ستهدفه 

الثقافللة الغربية لمجتمعاتنا اليللوم، وهو برمجة عقول �سبابنا 

جون لها.
ّ
بما يتنا�سب والمفاهيم الثقافية التي يرو
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ت�ضدير المو�ضوع:

عن اأمير الموؤمنين Q: »اأ�سناف 

كللر اأربعة: �سكللر ال�سباب، و�سكر 
ُّ

ال�س

(((

لك«.
ُ
المال، و�سكر النوم، و�سكر الم

)1(  تحف العقول، �س 124.

خطوات على طريق تحصين 
الشباب

المحا�صرة الرابعة

الهدف: 

بيان بع�س البدائل التي ينبغللي اأن تت�سافر الجهود الفردية 

والعاّمة لتوفيرها ل�سريحة ال�سباب.
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مة  المقدَّ

ل ريب اأّن مظاهر الف�ساد في المجتمع كثيرة ومتنوعة حتى 

باتت اليوم تدخل اإلى كّل بيت بدون ا�ستئذان من اأحد، وهي 

مر�س خبيث م�ست�سٍر فللي ج�سم الأمة وروحها، لذلك كان ل 

بّد مللن وجوب المواجهة والت�سّدي لهللذه المظاهر ال�سيطانية 

ظ، فالغزو  بللكّل �سجاعة وم�سوؤولية بدون تهاوٍن اأو خوٍف اأو تحفُّ

الثقافللي والحللرب الناعمة والحرب النف�سيللة التي ُت�سّن على 

مجتمعاتنللا اليللوم تحتاج لوقفة �سلبة ولخطللوات عملية كبيرة 

ُت�سللّكل نوعاً من اأنواع الحماية والح�سانة لأمتنا اليوم، بل لعّل 

ذلك ياأتي اليوم فللي قمة �سّلم الأولويات التي يجب اأن نوليها 

اً. اهتماماً خا�سّ

حماور املو�ضوع

وفي مقام العالج والمواجهة ل بّد من اتِّباع خطوات علمية 

واأ�ساليب مدرو�سة للمواجهة منها:

 الحلول واأكثرها 
ّ
)-  تاأميللن البدائل المنا�سبة: وهذا مللن اأهم
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جاذبيللة اإل اأّنلله يحتاج لت�سافر جهود علميللة وتوعوية قد ل 

يكفللي فيه الجهللود الفرديللة، كاإن�ساء المالعللب الريا�سية 

واإقامللة الور�س والللدورات على بع�س الحرفيللات والمهن 

والفنون ال�سرورية واإ�سدار البرامج الرقمية واإ�سدار الكتب 

والق�س�س والبرامج الهادفة وا�ستبدال مراكز الف�ساد بمراكز 

ة..)، ونوؤّكد 
ّ
ة، نللواٍد ريا�سي

َّ
اإيجابية )�سللالت اإنترنت �سرعي

ة 
َّ
للات الأهلي

َّ
هنا �سللرورة الإ�ستفادة مللن اإمكانيات الجمعي

�سات التي تعنى بال�ساأن العاّم.
َّ

والبلديات وغيرها من الموؤ�س

 البدائل التي يجب التنبه اإليها ما يرتبط بالكتاب 
ّ
ومللن اأهم

والمجاّلت والبرامج التلفزيونية من اأفالم وم�سل�سالت ودعايات 

وغيرهللا من الأمللور الموّجهة، فمن ال�سللروري اإيجاد الكتاب 

البديللل والذي له قدرة مناف�سة الكتللاب الآخر، وكذلك فيما 

يرتبط بالإنتاج التلفزيوني والإعالمي والم�سرحي والإ�سدارات 

المقروءة وما اإلى ذلك من الأمور التي تعتبر اليوم محّل حاجة 

�سرورية لعن�سر ال�سباب.

2-  ن�سر الثقافة الدينية الواعية: واأعني بذلك الح�سانة العلمية 
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، من خالل تمكينه علمياً 
ّ

التي يجب اأن يتمّتع بهللا ال�ساب

من الإجابة عن مختلف ال�سبهات التي ُتثار اليوم ا�ستنقا�ساً 

مللن ال�سرع المقد�للس ومحاولة ا�ستبداللله ببع�س المفاهيم 

اقللة والمخادعللة،  وذلك مللن خالل ر�سللد كبير لكّل  
ّ
البر

عمليات الغزو الثقافي والحرب الناعمة التي ت�ستهدف كاّفة 

�سرائح المجتمع، ل �سيما فيما يرتبط بالمفاهيم الجتماعية 

كالأ�سرة والزواج والطالق والتربية والمال وال�سلطة والتعّلق 

للات والمظاهر والأزيللاء والمو�سات وغير ذلك من 
ّ
بال�سكلي

خها في 
ّ

هللا الثقافة الغربيللة وتر�س مئللات المفاهيللم التي تبثُّ

عقول اأهلنا على اأنها حقائق علمية.

اإّن تعزيللز الجانللب العلمي مللن �ساأنه تعزيزالإنتمللاء للهوية 

الإ�سالمية فللي نفو�س ال�سبللاب الم�سلم،وعللدم النبهار اأمام 

 
ّ

الثقافللات الغربية الدخيلللة اأو على الأقللّل اأن يمتلك ال�ساب

د من 
ّ
قللدرة ت�سفية هذه الثقافات الوافللدة اإلى بالدنا وفرز الجي

الرديء،ومن خالل اإقناع �سريحة ال�سباب باأّن دينهم وطاقاتهم 

وهويتهم هي الأكمل والأف�سل وتقديم النماذج الدينية الرائدة 

قديماً وحديثاً والتي ت�سّكل قدوة لعن�سر ال�سباب.
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3-  النهي عن المنكر: وهذا الأمر يحتاج اإلى اإرادة من الجميع 

اأن يعمللد المجتمع اإلى محاربة مظاهللر الف�ساد والنهي عن 

انت�سارها كونها ت�سّكل بوؤرة ف�ساد وتوؤّثر في اإف�ساد المجتمع، 

فللال بد من النهي عن المنكر بالو�سائل التي حّددها ال�سرع 

مللن النهي بالقلللب اأو الل�سللان اأو اليد، فاليللوم ل مانع من 

الإعترا�س علللى المحالت التي تبيع الخمللور اأو محّطات 

الف�ساد عبر الإنترنت اأو بع�س المراكز الم�سبوهة والمالهي 

الفا�سدة و�سواها من الأماكن التي تن�سر الف�ساد.

اإّن ال�سكللوت عن المنكر ُي�سّجع اأهل الباطل على التمادي 

هم بل وُيدخل ال�سبهات اإلى قلوب الآخرين ويجعل من 
ّ
في غي

المنكر اأمللراً ماألوفاً واعتيادياً، وقللد ورد اأّن �سكوت اأهل الحّق 

عن الباطل جعل اأهل الباطل يتوّهمون اأنهم على حّق.

اإّن الأمر بالمعللروف وحده ل يغني عن النهي عن المنكر، 

واإّن فعللل الخيرات ينبغللي اأن يقترن بمنللع المنكرات فهذان 

فعالن يقترنان ببع�سهما البع�س ولعله اإلى ذلك ُي�سير ورودهما 

غالبللاً في الن�سو�للس الدينية مقترنيللن، ول نبالللغ اإذ نقول اإّن 
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للل من القيللام بها تحت  غيللاب هللذه الفري�سة اليللوم والتن�سّ

عناوين �سّتى اأ�سعف الح�سانة العلمية وال�سلوكية، كما اأ�سعف 

 هذه المواجهة الثقافية 
ّ
 والأخالقي في خ�سللم

ّ
التاأثير الروحي

المفتوحة على كّل الأ�سعدة.

: والمراد بها الح�سانة الأخالقية 
ّ

4-  الإهتمام بالجانب الروحي

وال�سلوكية التي ينبغي العمل عليها بجّد واجتهاد، فمرحلة 

 
ّ

ال�سبللاب هللي مرحلة تهذيللب النف�س وتزكيتهللا، وال�ساب

في عنفوانه قللوّي الإرادة والعزيمة والت�سميم على مواجهة 

ال�سهللوات والغرائز، وذلك من خللالل التاأكيد على برامج 

تزكيللة النف�س وتهذيبها واإقامة الأن�سطة الأخالقية والعبادية 

للن ال�سباب، كارتياد الم�ساجللد والمواظبة على  التي ُتح�سّ

قراءة الأدعية والزيارات الم�سنونة وفعل الخيرات وم�ساعدة 

المحتاجيللن وال�سهللرات العباديللة والمواظبللة على بع�س 

ة.
ّ
الأذكار والأوراد الم�ستحب

: والمراد بالجماعة هنا رفاق 
ّ

5-  التاأكيد على العمل الجماعي

الخير وال�سالح  والأ�سحاب الذين يعينون بع�سهم البع�س 
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على العمللل ال�سالح والقربوي، فللاإّن روح الجماعة ت�سّكل 

 
ّ

 من النزلق ل�سرورة اأّن ال�ساب
ّ

حمايًة ومظلًة تحفظ ال�ساب

لن يقوم اأمام الآخرين بفعل ما ي�سيء له ول�سمعته، وهو في 

هذه المرحلة العمرية كثير الحر�س على ا�سمه و�سخ�سيته، 

فاإّن ال�ساب كما غيره من الطبيعي اأن يكون فري�سة ال�سيطان 

حال انفراده اأكثر منه حال انخراطه بالجماعة.

للة: هنللاك محّطات 
َّ
4-  ال�ستفللادة مللن المنا�سبللات ال�سنوي

ل الحقِّ 
ُّ
وح فيها اأكثر ا�ستعللداداً لتقب

ُّ
ومنا�سبللات تكون الللر

ات يجب  الح، وتللرك المنكر والباطل، فهللذه المحطَّ وال�سَّ

تفعيلهللا وال�ستفادة منهللا في الإ�سالح مللن خالل اإعداد 

للة جاذبة )اأدعيللة ومحا�سرات تتنللاول مفاهيم 
َّ
برامج روحي

هللا: �سهر رم�سان المبللارك و�سهر 
ّ
للة...) اأهم

ّ
واآدابللاً اإ�سالمي

م الحرام والولدات والوفيات.
ّ
محر

ة وترفيهية 
َّ
ومللن المفيد هنا اأن نعمل على تنفيذ اأن�سطة ثقافي

ت�ساهم في ن�سر ثقافة الإ�سالم واآدابه، وتتنا�سب مع المنا�سبات 

ى هذه المنا�سبات 
َ
الدينية ال�سنوية، فاإّن من هوان الدهر اأن ُتحي
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بال�سهرات الغنائية ومجال�س الطرب وال�سهرات اللهوية وت�سييع 

اأف�سل ال�ساعللات والأيام والليالي بللدون اغتنامها وال�ستفادة 

ا علق بها.
ّ
منها لبناء الذات وتطهير النفو�س مم
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ت�ضدير المو�ضوع:

 P: »ل تزول قدم عبد 
ّ

عن النبي

يوم القيامة حتى ت�ساأل عن اأربعة، عمره 

.
(((

 اأباله«
َ
 اأفناه وعن �سبابه فيم

َ
فيم

)1(  مناقب اآل اأبي طالب، ج 2، �س 5.

الشباب يوم القيامة

المحا�صرة الخام�صة

الهدف:

الحّث علللى ال�ستقامة في فترة ال�سبللاب من خالل تبيان 

عظم اأجر ال�سباب الملتزم يوم القيامة.
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مة المقدَّ

عللن الإمام ال�سادق Q: »كان فيما وعظ به لقمان ابنه: 

يا بني واعلم اأنك �سُت�ساأل غداً اإذا وقفت بين يدي اهلل عّز وجّل 

 
َّ
 اأفنيته؟ ومالك مم

َ
عن اأربع: �سبابك فيمللا اأبليته؟ وعمرك فيم

.
(((

 اأنفقته؟
َ
اكت�سبته؟ وفيم

المتاأمللل في هللذا الحديث يللرى اأنه خ�ّس فتللرة ال�سباب 

بال�سللوؤال عنها يوم القيامة مع اأنها فترة من فترات عمر الإن�سان 

�ساأل عنهللا، بل لعلها من اأق�سر 
ُ
الللذي ورد في الحديث اأنه �سي

الفتللرات التي يعي�سهللا الإن�سان ن�سبًة لغيرهللا من باقي فترات 

عمره، ومللا ذلك اإل لأهميتها وكونها ت�سللّكل القاعدة ال�سلبة 

نت �ساهمت في 
ُ

لبقيللة مداميك المراحل الأخرى، فللاإن ح�س

دت �ساهمت في اإف�سادها، ولذلك 
ُ

للة العمر واإن ف�س
ّ
اإ�سالح بقي

كان ال�سوؤال عنها يوم القيامة.

وجعلهللا ال�سللوؤال الأول قبل المال لأّن فتللرة ال�سباب هي 

ن فيها عند الإن�سان الكثير من قناعاته 
ّ
الفترة العمرية التي تتكو

)1(  الكافي، ج2، �س 135.
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�س عمليللاً لأداء المرء فللي كّل ما يرتبط 
ّ

الفكريللة والتللي توؤ�س

بالمال، والتي هي كيف ُجمع هذا المال وكيف اأُنفق؟

حماور املو�ضوع

حداثة السّن ومقام المرء 

 اهلل اأيللوب Q: »اإّن اهلل يزرع الحكمة في قلب 
ّ

عللن نبي

با لم ي�سع  ال�سغير والكبير، فاإذا جعل اهلل العبد حكيماً في ال�سِّ

منزلتلله عنللد الحكماء حداثة �سنه وهم يللرون عليه من نور اهلل 

.
(((

وكرامته«

 ومنزلتلله عند الحكماء 
ّ

وهللذا الحديث يوؤّكللد مقام ال�ساب

 
ّ

والعقالء من النا�س دون �سواهم الذين ي�ستنكرون على ال�ساب

اأن يكللون متقّدماً عليهم في العبللادة والتقوى والورع، ولذلك 

نقراأ فللي الرواية اأن عمللوم النا�س يرف�سون اللتحللاق بالإمام 

المهدي في اآخر الزمان لكونه اأكثر �سباباً منهم.

)1(  ميزان الحكمة، ج2، �س 1401.
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فضل الشاب العابد

 العابد 
ّ

ف�سيلة القدوة: عن ر�سللول اهلل P: »ف�سل ال�ساب

د بعدما كبرت �سّنه 
ّ
د في �سباه على ال�سيخ الذي تعب

ّ
الذي تعب

.
(((

كف�سل المر�سلين على �سائر النا�س«

وف�سل المر�سلين عل بقية النا�س يتمظهر بالقدوة والأ�سوة، 

غ لعبللادة اهلل اإنما يكون عمله حّجة 
ّ
 الذي تفر

ّ
وكذلك ال�ساب

على الآخرين.

 الذي 
ّ

ة اهلل: عن ر�سول اهلل P: »اأّن اهلل يحّب ال�ساب
ّ
محب

.
(2(

يفني �سبابه في طاعة اهلل«

واأّي عظمللة بعد هذه العظمة واأّي مقللام بعد هذا المقام؟! 

اأي اأن يكللون المللرء محبوباً عنللد اهلل، فاإّن الإن�سللان اإذا اأحّب 

ولللده اأعطاه بال حدود واأغدق عليه العطاء بال ح�ساب وهذا ل 

يمكن قيا�سه على الحّب الإلهي الذي يفتح على العبد خزائن 

رحمة اهلل وي�ستنزل الخيرات والبركات من حيث يحت�سب ول 

 الموؤمن فكاأنك تقول اإنه بات 
ّ

يحت�سب، فاهلل اإذ يحللّب ال�ساب

)1(  الم�سدر نف�سه.

)2(  الم�سدر ال�سابق، �س 1402.
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�س للله باأدنى �سيء هو اإ�ساءة هلل وتجاوز 
ّ
تحللت مظّلته واإن التعر

لحدود الذات المقّد�سة.

وفللي حديث اآخر ل يعتبره محبوباً عند اهلل بل يعتبره اأحّب 

الخالئق اإلى اهلل.

ويخ�س النبي P ال�ساب التائب بمحبة اهلل: »ما من �سيء 

 تائب، وما من �سلليء اأبغ�س اإلى اهلل 
ّ

اأحّب اإلللى اهلل من �ساب

.
(((

تعالى من �سيخ مقيم على معا�سيه«

.
(2(

 التائب«
ّ

وعنه P: »اإّن اهلل يحب ال�ساب

، اإّل اأّن 
ّ

ولعّل ذلك ناظر اإلى اأّن الخطاأ اأمر طبيعي من ال�ساب

مبادرته للتوبة وعدم الرجللوع اإلى الذنب هي بحد ذاتها منقبة 

كبيرة وف�سيلة �سامية.

مباهللاة اهلل به للمالئكة: كمللا ورد عن ر�سول اهلل P: »اإّن 

اأحّب الخالئق اإلى اهلل عّز وجّل �ساب حدث ال�سّن في �سورة 

ح�سنللة، جعل �سبابه وجماله هلل وفي طاعته، ذلك الذي يباهي 

)1(  ميزان الحكمة، ج2، �س 1401.

)2(  الم�سدر نف�سه.
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.
(((

به الرحمن مالئكته، يقول: هذا عبدي حّقاً«

فالمالئكة ل �سللّك عباد اهلل الذين ل يع�سون اهلل ما اأمرهم 

حللون بحمللد اهلل ويقّد�سون له على 
ّ
وهم باأمللره يعملون، وي�سب

الللدوام، ومع ذلللك نللرى اأّن اهلل تعالى اإنما يباهللي المالئكة 

 العابللد معتبراً اإياه هو الذي ي�سدق عليه حقيقة العبد 
ّ

بال�ساب

 P ن ر�سول اهلل
ّ
وهو اأكمل م�ساديق العبودية هلل تعالى، وقد بي

 ذلك بكونه اأعر�س عللن كّل ما تزخر به نف�سه من �سهوات 
ّ
�سللر

ورغبات ولجم �سبابه وجماله عن الخطيئة والمع�سية وفتح قلبه 

ا �سواه.
ّ
لطاعة اهلل، ف�سغله ذلك عم

مقام الشاّب العابد يوم القيامة

 P: »�سبعة يظّلهم اهلل في 
ّ

)-  الأمللن يوم القيامة: عن النبي

 ن�ساأ في عبادة 
ّ

ظّله يوم ل ظلَّ اإل ظلُّه: الإمام العدل، و�ساب

.
(2(

اهلل..«

ول �سللّك اأّن المللراد بظّل اهلل هنا هللو الأمن وعدم الخوف 

كه ب�سيء �سوى اأن 
ُّ

وعللدم الحزن في يوم لن ينفع المللرء تم�س

)1(  الم�سدر نف�سه.

)2(  ميزان الحكمة، ج2، �س 1401.
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يكون م�سموًل بهذه الرحمة الإلهية.

 
ّ

2-  م�ساعفة اأجر ال�سباب: عن ر�سول اهلل P: »ما من �ساب

يللدع هلل الدنيا ولهوها، واأهرم �سبابلله في طاعة اهلل اإل اأعطاه 

.
(((

اهلل اأجر اثنين و�سبعين �سّديقاً«

 العازف عن لهو الدنيا اإلى مقام 
ّ

وهذا الحديث يرفع ال�ساب

ال�سّديقين، ومللا اأكثر مراتع اللهو اليوم التي ت�ستهدف �سريحة 

ما في مجالت الترفيه والإعالن والإعالم 
ّ
ال�سباب تحديداً ل �سي

والبرامللج اللهوية على ال�سا�سات الكبيرة وال�سغيرة وغير ذلك 

لإلهائهللا عن م�سوؤولياتها الدينية وتكاليفها الجتماعية،  والتي 

ب اإلى اهلل طمعاً 
ّ
ي�ستبدلهللا ال�سباب الموؤمللن بالعبادة والتقللر

برحمة اهلل وجواره وجوار اأنبيائلله وال�سديقين وال�سالحين من 

عباده.

)1(  الم�سدر نف�سه.
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خصائص المجتمع 
خ�صائ�ص المجتمع الم�صلم )1(المسلم

خ�صائ�ص المجتمع  الم�صلم )2(

خ�صائ�ص المجتمع  الم�صلم )3(

خ�صائ�ص المجتمع  الم�صلم )4(

خ�صائ�ص المجتمع  الم�صلم )5(

من خ�صائ�ص المجتمع  الم�صلم )6(

الباب الخامس
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ت�ضدير المو�ضوع:

 قال تعالى:{ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  

.
(((

ٺ  ٿ  ٿ  ٿ}

)1(  �سورة الأنبياء، الآية 92.

خصائص المجتمع المسلم )1(

المحا�صرة االأولى

الهدف: 

ك 
ّ

بيان بع�س الواجبات التي يجب على الم�سلمين التم�س

بها �سوناً لمجتمعهم ول�ساأنهم العام.
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مة المقدَّ

تمامللاً كما يجب اأن يتمّتع الإن�سان الموؤمن ب�سمات تعك�س 

 فللاإّن هناك 
ّ

�سخ�سيتلله علللى الم�ستللوى الفللردّي وال�سخ�سي

مجموعة من ال�سمات التي ينبغي اأن يتمّتع بها على الم�ستوى 

، فالإن�سان الم�سلم فرٌد فللي هذا المجتمع 
ّ

العللاّم والمجتمعللي

الللذي يتفاعللل معه تاأثللراً وتاأثيللراً، ول يمكللن التفكيك بين 

ن اهلل �سبحانه وتعالى هذه 
ّ
الحالة العاّمة والحالة الفردية، وقد بي

ال�سمات واعتبرها اأولوية دينية في التربية الدينية، ونحن اليوم 

 الحاجللة لإعادة تنظيم هذه الأولويللات على الم�ستوى 
ّ

باأم�س

التربوي لتنعم اأجيالنا بمجتمعللات م�سبوغة بال�سبغة الإلهية، 

ول يقت�سر الجانللب الديني فيها على العبادة الفردية وال�سلوك 

.
ّ

ال�سخ�سي

حماور املو�ضوع

 بخ�سائ�للس و�سمات تقوم على 
ّ

للز المجتمع الإ�سالمي
ّ
يتمي

اأ�س�للس وا�سحة مللن منهج اهلل �سبحانه وتعالللى الذي اأر�سل به 
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داً P ليقيم المجتمع المثالي في الأر�س وبالتالي 
ّ
ر�سوله محم

فللمجتمللع الم�سلللم خ�سائ�س تميللزه من بقيللة المجتمعات 

وتجعل العالقات الجتماعية بين اأفراده تقوم ل على ال�سراع 

والتطاحن والم�سالح ال�سخ�سية، واإنما على روابط اأخوية تجعل 

اأفراد المجتمع كالبنيان المر�سو�س ي�سّد بع�سه بع�ساً.

 �سمات المجتمع التي تحّقق هذا الهدف ما يلي:
ّ
ومن اأهم

)- العت�سللام بحبل اهلل: قللال تعالى: {ڦ  ڄ  ڄ  

، اأي توّحد الأمة على دينها ور�سالتها، 
(((

ڄ  ڄ  ڃڃ    }
واأن تكللون الر�سالللة م�سللدراً لتوّحد الأمللة ل لإنق�ساماتها 

وتفرقهللا اإلى ع�سللرات الأمم الإ�سالميللة، ناهيك عن تبعثر 

قوى الأمللة وان�سغالها ببع�سها البع�س وما ي�ستلزم ذلك من 

اآثار خطيرة على م�ستوى ال�ستقرار والجماعة والتالحم وما 

�سابه.

وقللد جعل اهلل تعالى الفرقة م�ساويللًة لل�سرك اإذ قال تعالى: 

{.. ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ی  

)1(  �سورة اآل عمران، الآية 103 .
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، واأمللر الجميللع 
(((

ی  یی  جئ          حئ  مئ  ىئ  يئ}
في المجتمع الم�سلللم اأن يعت�سموا بحبل اهلل الذي هو القراآن 

وال�سّنة، {ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ   ڃ  ڃ  

چ  چ  چ  چ         ڇ  ڇ  ڇ   ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  
ک   ک   ک   ک   ڑڑ   ژ   ژ       ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ  

.
(2(

گ  گ  گ}
والعت�سللام اإنما هو بحبل اهلل ول �سيء �سواه، فلي�س مطلق 

العت�سام اأمراً راجحاً كما هو اعت�سام البع�س اليوم حول بع�س 

ال�سخ�سيات والقادة والأهواء التي ينتهي المرء بانتهائها، بينما 

ك به وحده ينجينا 
ّ

يبقى حبل اهلل هو الأمتن والأ�سلب والتم�س

في الدنيا والآخرة.

ومن اأروع تجّليات العت�سام بحبل اهلل في المجتمع الم�سلم 

 والتوّجه 
ّ
وحللدة ال�سعائر الدينية من �سللالة و�سيام وزكاة وحج

اإلى قبلللة واحدة..ووحدة الهدف وهو بلوغ ر�سوان اهلل تعالى، 

ووحدة في التلقي والت�سريع، والتحليل والتحريم، فالم�سلمون 

)1(  �سورة الروم، الآيتان  31 - 32 .

)2(  �سورة اآل عمران، الآية 103.
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جميعاً مجمعللون على اأّن الزنا حرام والربا حرام والخمر حرام 

والللزور والظلللم واأكل مللال النا�س بالباطل حللرام وغير ذلك، 

فالحللالل ما اأحّللله اهلل ور�سوله والحرام ما حرملله اهلل ور�سوله، 

ول يملللك �سخ�س اأو جماعة مهمللا كان اأن يغيروا اأحكام اهلل 

وت�سريعاته.

ة: قال تعالى: {ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  
ّ
2-  اإعداد القو

 ،
(((

ې} ې   ۉ   ۉ    ۅ   ۅ    ۋ   ۋ  
 بوجللوب ت�سافر الجهود 

ّ
والآيللة �سريحة في الأمللر الإلهي

من كاّفة �سرائللح المجتمع ليكون مجتمعاً قوياً ُمهاباً، والقوة 

ة 
ّ
هنللا ل تعني القللوة الع�سكرية فح�سب بل تمتللّد اإلى القو

الإقت�سادية وال�سيا�سية والجتماعية والثقافية وغير ذلك من 

ة التي يجب اأن ينعم بهللا المجتمع ال�سالمي 
ّ
عنا�سللر القو

ليكون ح�سنللاً منيعاً في وجه كاّفة الموؤامللرات والد�سائ�س 

التللي ُتحاك فللي وجهه والتي لم ولن يخلللو زمان منها على 

الإطللالق لأّن م�سيللرة ال�سراع بين الحللّق والباطل م�سيرة 

)1(  �سورة النفال، الآية 60.
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اً 
ّ
بداأت مللع الوجود الب�سري على الأر�للس و�سيبقى م�ستمر

اإلى يوم القيامة.

والإعداد ينبغللي اأن يبذل المجتمع فيلله منتهى ا�ستطاعته 

غ 
َّ
 غير م�سو

ّ
بمعنللى اأّن التق�سير في هللذا الجانب المجتمعللي

ول ُيعللذر �ساحبه يوم القيامة، فالللذي ي�ستطيع اأن يعطي طاقة 

محّددة ل يجوز له اإعطاء ما هو دونها، لأّن ذلك نوع من اإ�سعاف 

المجتمع.

3- طاعة اأولي الأمر: قللال تعالى: {ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  

، ومللن الوا�سللح فللي الآية 
(((

ىئ  ىئ  ی   ی  ی}

اأّن طاعللة اهلل والر�سول واأولي الأمر طاعللة واحدة ل تنفك 

اإحداهللا عن الأخرى ولذلك جمللع بينها بالواو وذلك لأن 

طاعتهللم مظهر من مظاهر القوة والمنعة التي يجب اأن ينعم 

عة التي 
ّ
بها المجتمع الم�سلم في مواجهة التحديات المتنو

تغزو بالدنا اليوم.

)1(  �سورة الن�ساء، الآية 59 .
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وطاعللة اأولي الأمر كما جاء فللي الأحاديث اأّن الإمامة اأماٌن 

مللن الفرقة، وهي اأ�سا�س الإ�سالم واأ�سا�س كّل خير، وهي تمام 

الدين ونظام الأمة و�سالح الدنيا وعّز الموؤمنين.

فالأمللة التي ل تجتمع على طاعة قائدهللا م�سيرها الت�ستت 

والتبعثللر والإنق�سللام وتغلغللل الع�سبيللات والمح�سوبيللات، 

عللة مللن القبليللة والقومية 
ّ
وتع�سع�للس فيهللا النزعللات المتنو

والمذهبيللة وغيرها، وبالتالي فاإن عدم الطاعللة اأ�سا�ساً ُيخرجها 

عللن كونها اأمة واحدة اإلى كيانللات متناحرة ومتباغ�سة تتحّكم 

بها الأهللواء والع�سبيات ويطمللع بها القريب والبعيللد، بل اإّن 

الفللارق الأ�سا�س بين الجاهلية والإ�سللالم هو مو�سوع الإمامة، 

ولذلللك جاء في م�سامين الأحاديللث اأّن من مات ولم يعرف 

اإمام زمانه مات ميتًة جاهلية.
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ت�ضدير المو�ضوع:

وئ  وئ  {ەئ  تعالللى:  قللال 

.
(((

ۇئۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئېئېئ}

)1(  �سورة المائدة، الآية 2 .

 خصائص المجتمع 
المسلم )2(

المحا�صرة الثانية 

الهدف: 

 التي يجب اأن ينعم بها النا�س في ظّل 
ّ
بيان بع�س وجوه الِبر

المجتمع ال�سالمي.
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المقّدمة

ُز 
َّ
لللكّل مجتمع من مجتمعللات الأر�س خ�سائ�سلله التي يتمي

بها من غيللِرِه من المجتمعات، وللمجتمللع الإ�سالمي خ�سائ�س 

نادرة ل ُتوَجُد في مجتمع غيره، بل لعل اأعظم فرق بين المجتمع 

الإ�سالمي ومجتمعات الأر�للس الأخرى اأّن المجتمع الإ�سالمي 

ي�ستمللدُّ ت�سوره ومنهجه من ال�سماء، عن طريق الوحي الذي نزل 

َل اهلل بحفِظِه اإلى قيام ال�ساعة، فاإذا  على ر�سول اهلل P والذي تكفَّ

ن لنا الفرُق الهائل بينه وبين مجتمعات 
ّ
 تبي

ُ
ما ات�سح لنا هذا الأمر

رها للكللون والحياة وقوانينها 
ّ
الأر�للس الأُخرى التي ت�ستمدُّ ت�سو

التللي تحكم اأمور حياتها من العقللل الب�سريِّ ال�سعيِف، الذي ل 

يعرف ما يدور حوله من عالم الغيب، وما يحويه عالم ال�سهادة من 

الأ�سللرار التي تجهلها تلك العقوُل القا�سرة عن تحقيق م�سالحها 

بنف�سهللا. اإّن الللذي خلق هللذا الكون الف�سيح هو الللذي يعلم ما 

ه الخلق اإلى  يجللري فيه، اأفال ي�ستحّق رّبنا الخالق الكريم اأن يوجِّ

ما ي�سلح حياتهم ليعي�سوا فللي مجتمعات يملوؤها الر�سا التاّم من 

(((

قبل ال�سماء؟! {ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ}

)1(  �سورة الملك، الآية 14.
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حماور املو�ضوع

 والتقوى: ومللن خ�سائ�للس المجتمع 
ّ
التعللاون علللى الِبللر

الإ�سالمللي اأنلله مجتمللع متعللاون متعاطللف متاآلللف كما ورد 

عللن ر�سللول اهلل P: »مثل الموؤمنين فللي تواّدهم وتراحمهم 

 تداعى 
ٌ
وتعاطفهللم كمثل الج�سد الواحد اإذا ا�ستكى منه ع�سو

.
(((

ى.......«
ّ
له �سائر الج�سد بال�سهر والحم

والمجتمللع ال�سالمللي ينطلللق مللن قللول اهلل )وتعاونللوا) 

فيحّفللز الم�سلمين علللى م�ساعدة المحتللاج وتنفي�س الكرب 

عنلله وتذليل ال�سعاب اأمامه كتي�سيللر القر�س، وكالترغيب في 

الهديللة وال�سدقة والوقللف والهبة والرهن، والحوالللة والعارية 

 والإح�سان، التي 
ّ
واإنظللار المع�سللر، وغير ذلك مللن �سور الِبللر

عها الإ�سالم لإزالة الم�سّقة بين الم�سلمين، وتي�سير اأمورهم 
ّ
�سر

 والكرب عنهم، واإدخال ال�سرور 
ّ
 والغم

ّ
والإ�سهام في رفللع الهم

عليهم. وقد حّث ر�سول اهلل P على هذه القيم والأخالقيات 

ورّغب في غر�سها وتفعيلها بين الم�سلمين.

)1(  ميزان الحكمة، ج4، �س 2837.
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ۈئ   ۆئ    ۆئ   ۇئۇئ   وئ   وئ   {ەئ   تعالللى:  وقوللله 

، يوؤّكللد اأّن هنللاك فئات مللن اأفراد المجتمع 
(((

ۈئ     ېئ}
ة 

ّ
�سللون لظروف اجتماعية قا�سيللة، تجعلهم في حاجة ما�س

ّ
يتعر

لم�ساعدة الآخريللن، وبدون توفير هذه الم�ساعدة قد ت�سطرهم 

الظروف اإلى النحللراف والإ�سرار باأمللن المجتمع و�سالمته. 

فهم التحدي الأكبر للمقتدرين على اختالف اأنواع قدراتهم.

ومللن اأبرز م�ساديللق التعاون بيللن اأفراد المجتمللع اأ�سكال 

�س اأو�ساع 
ّ

التكافل التي دعا الإ�سالم اإليها معتبراً اأّن عدم تح�س

الآخرين وحاجاتهم وم�سائلهم نق�ٌس في الإيمان، بل لعله نفي 

لحقيقة الإيمان وفللق ما روي عن ر�سول اهلل P: »ما اآمن بي 

من بللات �سبعاناً وجاره جائع، وما من اأهللل قريٍة يبيتون وفيهم 

.
(2(

جائع ينظر اهلل اإليهم يوم القيامة«

 وقللد زخرت كتللب الأحاديث بهذه الن�سو�للس التي نورد 

 على اختالف اأبوابها:
ّ
بع�س وجوه الِبر

اأ-  الإطعللام وال�سقي: عن الإمللام ال�سادق Q: »من 

)1(  �سورة المائدة، الآية 2 .

)2(  ميزان الحكمة، ج1، �س 488.
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اأطعللم موؤمناً من جوع اأطعمه اهلل من ثمار الجنة، ومن 

.
(((

�سقى موؤمناً من ظماأ �سقاه اهلل من الرحيق المختوم«

ب-  اإك�سللاء الموؤمن: عن الإمام ال�سادق Q: »من ك�سا 

اأخللاه ك�سوة �ستاء اأو �سيف كان حقاً على اهلل اأن يك�سوه 

ن عليلله �سكرات الموت، واأن 
ّ
من ثيللاب الجنة، واأن يهو

يو�ّسع عليلله في قبره، واأن يلقللى المالئكة اإذا خرج من 

قبره بالب�سللرى، وهو قوله تعالى فللي كتابه: {ٺ   

.
(2(

ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ}
 Q ج-  ق�سللاء حاجللة الموؤمن: عن الإمللام ال�سادق

ل اإ�سمع ما اأقوله لك،  ل: »يا مف�سّ في حديثلله للمف�سّ

ة اإخوانك، قلت: 
ّ
واعلم اأنه الحّق وافعله، واأخبر به علي

ة اإخواني ؟ قال: الراغبون في 
ّ
جعلت فداك: ومللا علي

ق�ساء حوائج اإخوانهم، قال: ثم قال: من ق�سى لأخيه 

الموؤمللن حاجة ق�سى اهلل عزَّ وجلَّ له يوم القيامة مائة 

دخل 
ُ
األللف حاجة، من ذلك اأولها الجنة، ومن ذلك ي

.
(3(

قرابته ومعارفه واإخوانه الجنة«

)1(  الأمالي، �س 387.

)2(  الكافي، ج2، �س 204.

)3(  الم�سدر ال�سابق، �س 193.
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 :P د-  اإدخللال ال�سرور على الموؤمنين:  عن ر�سول اهلل

»اإّن اأحّب الأعمال اإلى اهلل تعالى اإدخال ال�سرور على 

.
(((

الموؤمنين«

ج عن 
ّ
ه-  تفريللج الكرب: فعن ر�سللول اهلل P: » من فر

م�سلللم كربة من كللرب الدنيا فرج اهلل عنلله كربًة من 

.
(2(

كرب يوم القيامة..«

ما 
ّ
 �سي

ّ
و-  حللب الخير للنا�س: وهو من اأ�سمللى وجوه الِبر

للذين ل يقدرون على خدمة الآخرين، فمن  الأ�سباب 

التي تن�سر الألفة والمحبة بين اأفراد المجتمع وتق�سي 

علللى اأ�سبللاب ال�سللراع الجتماعي هو حللّب الخير 

 P لالآخرين، فقللد جاء في الحديث عن ر�سول اهلل

»ل ي�ستكمللل عبد الإيمللان، حتى يحللّب لأخيه ما 

.
(3(

يحّب لنف�سه

)1(  الم�سدر ال�سابق، �س 189.

)2(  كنز العمال، ج6، �س 444.

)3(  ميزان الحكمة، ج1، �س 196.
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بللل دعللا الإ�سالم اإلللى ما هو اأكبللر من اأن تحللّب لأخيك 

ما تحللّب لنف�سك حين دعللا اإلى الإيثار وتقديللم احتياجات 

الآخريللن على احتياجللات النف�س بل وحتللى ولو كانت هذه 

الحاجة �سرورية لنا معتبراً اأّن من اأخالق الفرد الم�سلم ال�سالح 

اأن يوؤثر الآخرين علللى نف�سه حتى ولو كان محتاجاً، ولو انت�سر 

هذا ال�سلوك في المجتمع، لختفت من المجتمع ظواهر الفقر 

والحاجة، يقللول �سبحانلله {ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ     ی    

.
(((

یی    }

فمللن حديث لالإمللام الباقر ع: »اإّن هلل جنللة ل يدخلها اإل 

ثالثة، رجل حكم علللى نف�سه بالحّق، ورجل زار اأخاه الموؤمن 

.
(2(

في اهلل، ورجل اآثر اأخاه الموؤمن في اهلل«

)1(  �سورة الح�سر، الآية 9 .

)2(  م�سكاة النوار، الطبر�سي، �س364.
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 خصائص المجتمع 
المسلم )3(

المحا�صرة الثالثة

ت�ضدير المو�ضوع:

ۈئ    ۈئ    {ۆئ   تعالللى:  قللال 

ېئ  ېئ  ېئ ىئ  ىئ  ىئ  
.

(((

ی  ی      ی   }

)1(  �سورة طه، الآية 124.

الهدف: 

التركيز على فري�ستي الأمللر بالمعروف والنهي عن المنكر 

واأثرهما في �سالح المجتمع.
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مة المقدَّ

تبيللن هذه الآية اأّن الإعرا�س عن المنهج الإلهي في الحياة 

هللو ال�سبب المبا�سر لحياة ال�سقللاء وال�سنك، وفي الآية اإ�سارة 

لطيفة با�ستخدامه كلمة الإعرا�س التي تعني ان�سغال المرء بما 

ا ل 
ّ
ه اأعر�س عم

ّ
 في نظره، فالإن�سان اإذا ا�ستغل بما اأهم

ّ
هللو اأهم

يعنيه كثيراً، ولذلك و�سف الموؤمنون باأنهم عن اللغو معر�سون 

لن�سغالهللم بالذكر و�سالح الأعمللال، وبالتالي فاإّن الم�سلمين 

للا ان�سغلوا بنهج اآخر غير النهج الإلهي وانجذبوا اإليه وانبهروا 
ّ
لم

به ومالوا اإلللى الت�سبه به عن �سعف فللي الإيمان وانك�سار في 

لوا حياتهم من 
ّ
الإرادة كان اأن اأورثللوا الأمة وبال فعالهللم وحو

الأمن وال�سالمة والي�سر اإلى �سنٍك وبوؤ�ٍس و�سقاء.

حماور املو�ضوع

والحديللث عن المجتمللع الإ�سالمي حديللث عن مجتمع 

ديني محكوم في قوانينه وقواعده واأنظمته وكّل مجرياته بالبعد 

الدينللي الر�سالي الوارد عن اهلل تعالة عبللر اأنبيائه ور�سله، وعبر 
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مللا اختزنه كتللاب اهلل من مفاهيم واأحللكام �سرعية، فالمجتمع 

الدينللي لي�س مجتمعاً مادياً اأو براغماتيللاً اأو قبلياً اأو حزبياً اأو ما 

�ساكل.

ومن هذه ال�سفات التي ينبغي توّفرها في هذا المجتمع:

الأمر بالمعللروف والنهي عن المنكر: قال تعالى: {ڳ  

ڻڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ    ڱ   ڳ   ڳ    ڳ  
(((

ڻ  ڻ  ۀ}
وما اأحوجنللا اليوم اإلى هللذه الفري�سة لإ�سللالح المجتمع 

والنهو�للس به، بل ما اأحوجنا اليوم اإلى هذه الثقافة في �سفوف 

اأهلنللا وعدم التللواكل في اأداء هذه الفري�سللة التي باتت اليوم 

ُتحارب تحت �سعارات الحرية الفردية والختيار الخا�ّس وغيرها 

مللن العناويللن التي ت�سمح للف�سللاد اأن يتغلغل فللي المجتمع 

كالنعا�س، فيت�سّلل اإلى بيوت الجميع ويفتك بال هوادة.

قال تعالى: {ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      

.
(2(

ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ}

)1(  �سورة اآل عمران، الآية 104

)2(  �سورة اآل عمران، الآية 110.
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 موؤ�ّسرات الخير في الأمة مدى قيامها كاأمة بفري�سة 
ّ
لعّل اأهم

�س المنكر 
ّ

الأمللر بالمعروف والنهي عن المنكللر، اأي اأّن تح�س

 ون�سر  المعروف لي�س 
ّ

 جماعي
ٌّ
�ساً فردياً واإنما هو هم

ّ
لي�س تح�س

رغبللة �سخ�سية واإنما هو طموح عللاّم لالأمة، فالأمة التي تحافظ 

م فيها الخير 
ّ

على هذه الفري�سللة هي وحدها الأمة التللي ُيتو�س

وال�سللالح، وبالتالي فللاإّن تخّليها عن هذه الفري�سللة واإ�سقاطها 

لهللذه الراية كفيللٌل باإخراجها عن جادة الخيللر وال�سالح اإلى 

 والف�ساد والرذيلة.
ّ
مهاوي ال�سر

وفي الحديللث عن �سرورة التللزام المجتمللع فري�سة الأمر 

بالمعروف والنهي عن المنكر قال تعالى: {ې  ې      ې  

ې   ى  ى  ائ  ائ      ەئ  ەئ  وئ  وئۇئ  ۇئ   ۆئ   ۆئ     

 . 
(((

ۈئ  ۈئ}

وقللال تعالى موؤّكداً اأّن هللذه الفري�سة هي �سمة مجتمع اأهل 

ڳ   گڳ   گ   گ    گ   {ک   الإيمللان: 

.
(2(

ڳ  ڳ  ڱ  ڱ}

)1(  �سورة لقمان، الآية 17.

)2(  �سورة التوبة، الآية 71.
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وفي كلتا الآيتين يظهر وجللوب الأمر من اهلل ب�سرورة اإقامة 

هذه الفري�سة.

ويبيللن ر�سللول اهلل P �سرورة عللدم المللداراة والتواكل 

والتخللاذل في هللذه الفري�سة ويبين اأّن القللرب والبعد من اهلل 

 :P نقي�س القللرب والبعد عن اأهل الف�سللق والفجور فيقول

بللوا اإلى اهلل تعالى ببغ�س اأهللل المعا�سي، واألقوهم بوجوه 
ّ
»تقر

ة، والتم�سوا ر�سا اهلل ب�سخطهم، وتقربوا اإلى اهلل بالتباعد 
ّ
مكفهر

.
(((

منهم«

ة في ال�سريعة الإ�سالمية،  وتحتللل هذه الفري�سة مكانة خا�سّ

بل ترقى اإلى كونها محور هذه ال�سريعة وركيزتها الأ�سا�س، فقد 

 Q: »قللوام ال�سريعة الأمر بالمعروف، 
ّ

ورد عن الإمام علي

 .
(2(

والنهي عن المنكر، واإقامة الحدود«

وبطبيعة الحللال فاإنه اإذا كانت هذه الفري�سللة قوام ال�سريعة 

اأن يكون الآمر بالمعللروف والناهي عن المنكر له مقام خا�ّس 

للرت عنه الن�سو�س باأنه مقام خليفللة اهلل،  وكاأّن القيام بهذه 
ّ
عب

)1(  ميزان الحكمة، الري�سهري، ج3، �س1953.

)2(  الم�سدر ال�سابق، �س1940.
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الفري�سة من �ساأنه ا�ستبطان كاّفة الف�سائل الأخرى، فعن ر�سول 

اهلل P: »مللن اأمر بالمعروف ونهى عن المنكر فهو خليفة اهلل 

.
(((

في الأر�س، وخليفة ر�سوله«

وحّثللت ال�سريعة على عللدم التهاون فللي اأداء فري�سة الأمر 

بالمعروف والنهي عن المنكر لأّي ذريعٍة اأو �سبب، بل اإّن مناخ 

الروايللات ي�سير اإلللى �سمانٍة اإلهيٍة يتكفل بهللا اهلل تعالى اأن ل 

ي هللذه الفري�سة اأّي �سرر في ماللله اأو عمره مهما 
ِّ
ي�سيللب محب

بلغ حجللم التحّدي اأو المواجهة مع تاركللي المعروف وفاعلي 

 Q: »واإن الأمر بالمعروف والنهي 
ّ

المنكر، فعن الإمام علي

بان مللن اأجل ول ينق�سان من رزق، واأف�سل 
ّ
عن المنكر ل يقر

 .
(2(

من ذلك كله كلمة عدل عند اإمام جائر«

وفللي الحديث عن اآثللار ترك الأمر بالمعللروف والنهى عن 

المنكر ت�سللرح الن�سو�س ال�سريفة اأّن ذلللك مما يورث ت�سّلط 

الأ�سللرار والعذاب الإلهي وفقدان البركللة والرحمة والإ�سرار 

.
ّ

بالمجتمع والعداوة مع اهلل و�سوًل اإلى اعتباره الموت الحقيقي

)1(  ميزان الحكمة، الري�سهري، ج3، �س1940.

)2(  الم�سدر ال�سابق، �س1944.
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وعللن ر�سول اهلل P معتبراً اأّن ترك هذه الفري�سة من هوان 

النف�س وحقارتها اإذ يقللول: »ل يحّقرّن اأحدكم نف�سه، قالوا: يا 

ر�سول اهلل وكيف يحّقر اأحدنا نف�سه ؟ قال: يرى اأّن عليه مقاًل، 

ثم ل يقول فيلله، فيقول اهلل عّز وجّل يوم القيامة: ما منعك اأن 

تقول فللي كذا وكذا ؟ فيقول: خ�سية النا�للس ! فيقول: فاإياي 

.
(((

كنت اأحّق اأن تخ�سى«

وفللي الختام يجب اأّن ُن�سّلم اأن الب�سرية يوم اأن انحرفت عن 

منهللج اهلل اأ�سابها البللالء والعذاب ال�سديللد.. هذا من حيث 

انحللراف اأمم الأر�س غير الم�سلمة، اأّمللا الم�سلمون على وجه 

الخ�سو�س فقد و�سلوا اإلى دركات من النحطاط لم يبلغها من 

قبلهم ممن فرطوا في خ�سائ�س مجتمعهم.

ومللا يجللب اأن ت�سعللى اإليه اأمللة الإ�سالم اليللوم عن طريق 

علمائها ودعاتها ومفّكريها ومثّقفيها هو البلوغ بهذه المجتمعات 

الممزقللة التي اأهلكتهللا العادات المخالفللة للدين وال�سهوات 

المفرطللة، والأخللالق ال�سيئة، اإلى درجللات عليا من درجات 

)1(  الم�سدر ال�سابق، �س1952.
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 ذلك 
ّ
الخيللر وال�سالح؛ حتى تكون مهياأة لقيادة الأر�س، ويتم

 ،
ّ

من خللالل غر�س مبللادئ وخ�سائ�للس المجتمللع الإ�سالمي

عللن طريق الكلمة الموؤّثرة والقللدوة الح�سنة، والكتاب النافع، 

والمقالة الهادفة، والأعمال الح�سنة..
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 خصائص المجتمع 
المسلم )4(

المحا�صرة الرابعة

ت�ضدير المو�ضوع:

ۈئ   ۈئ  ۆئ   {ۆئ   تعالللى:  قللال 

ىئ   ىئ  ىئ    ېئ  ېئ  ېئ  
حئ    جئ  ی   ی   ی  ی  

.
(((

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ}

)1(  �سورة اإبراهيم، الآيتان 24 - 25.

الهدف:

ك 
ّ

بيان بع�س الواجبات التي يجب على الم�سلمين التم�س

بها �سوناً لمجتمعهم ول�ساأنهم العاّم.
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مة المقدَّ

وهنللاك الكثير مللن ال�سمات التي لللو تحّققت في عالقات 

الأفراد لأ�سبح المجتمع مثالياً بكّل المقايي�س، ولكن لالأ�سف 

 بعيداً بع�س ال�سيء عن المثالية التي 
ّ

يبقللى الواقع الجتماعي

ين�سدها الإ�سالم، ولذا نجد ظهور وانت�سار كثير من المخالفات 

ال�سرعية وال�سلوكيللات المنحرفة والم�ساكل الجتماعية التي 

تتطّلب منا الفهم ومحاولة العالج.

المجتمللع الم�سلللم يعي�س اأفللراده على الأمللن والطماأنينة 

وحفظ الجللوار وتاأمين الجيران، والمعاملللة الح�سنة وتما�سك 

الأ�سللرة وتوطيد الروابط الأ�سرية والجتماعية والعائلية و�سوًل 

 
ّ

اإلللى تما�سك المجتمع باأ�سره كمللا يعي�س هذا المجتمع ح�س

الم�سوؤولية والوعي الديني وال�سيا�سي المطلوب والتب�سر باأمور 

زمانه.
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حماور املو�ضوع

)-  التاآلللف القلبي: قال تعالى: {ٺ  ٺ     ٺٿ  ٿ    ٿ   

ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  
، فالمجتمللع الإ�سالمللي ل تربطه 

(((

ڦڦ  ڄ   ڄ   ڄ}
الم�سالللح المتبادلة التي تنتفي العالقللات بانتفائها كما هو 

حللال الكثير من المجتمعات اليوم، بل تربطه عالقة اأخوية 

متينللة مبنية على التاآلف القلبي الذي ل يمكن لأّي �سيء 

ر اهلل تعالى بقوله 
ّ
في الوجود اأن يوؤّدي هذا الدور، ولذلك عب

 لأّن هذه الم�ساألة لي�ست م�ساألة 
(2(

{ٿ    ٿ   ٿ  ٹ  ٹ}

مادية يمكن نيلها بالأ�سباب المادية. 

 اإلى يللوم القيامة كما قال تعالى: 
ّ
هللذه العالقة التي ت�ستمر

 

، فهوؤلء 
(3(

{ڱ  ڱ   ں  ں    ڻ  ڻ  ڻ}

الذيللن قامت العالقللة والمودة بينهللم في الدنيللا على قاعدة 

الأخوة والإيمان ا�ستمرت هذه العالقة و�سمدت يوم تك�ّسفت 

)1(  �سورة الأنفال، الآية 63 .

)2(  �سورة الأنفال، الآية 635.

)3(  �سورة الزخرف، الآية 67.
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لت اإلى عللداوات وخ�سومات يوم ل 
ّ
بقيللة العالقات بللل تحو

يغني �سيء عن �سيء اأبداً.

2-  احترام الكبير والعطف على ال�سغير وال�سعيف والم�سكين: 

واأخ�ّس هذه القيمللة دون �سواها بالذكير بها لأنها من القيم 

التللي يجب اأن نحللّث المجتمع عليها، بللل لعّلها من القيم 

التي تتبّدد في مجتمعاتنا �سيئاً ف�سيئاً، ويبين الإمام ال�سّجاد 

Q حقللوق الكبير فللي ر�سالللة الحقوق فيعّدهللا �سبعة 

حقللوق فيقللول: »واأّما حللّق الكبير فتوقيره ل�سّنلله واإجالله 

لتقّدمه في الإ�سالم قبلك وترك مقابلته عند الخ�سام، )اأي 

عللدم محاججته) ول ت�سبقه اإلى طريق )فتجعله بذلك تابعاً 

لك) ول تتقدملله )اأي تم�سي اأمامه) ول ت�ستجهله، )اأي ل 

تعيللره اهتمامللاً) واإن جهل عليك احتملتلله لحّق الإ�سالم 

.
(((

وحرمته«

واأّما حقللوق ال�سغير في�سير اإليها الإمللام ال�سّجاد في ر�سالة 

ا حّق 
ّ
الحقللوق اإلى خم�سللة حقوٍق مللن حقوقه فيقللول: »واأم

)1(  الجامع لل�سرائع ، �س630 .
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ال�سغير: رحمتلله في تعليمه، والعفو عنه، وال�ستر عليه، والرفق 

.
(((

به، والمعونة له«

ما اإلى 
ّ
وفللي هللذه الر�سالة نداء من الإمللام ال�سّجللاد ل �سي

�سات التربوية في �سرورة التعامل مع ال�سغار 
ّ

الوالدين والموؤ�س

ل عواقبها 
ّ
بمنتهى الرحمللة واللين، واأّن ذلك م�سوؤوليللة يتحم

ر بها اأو ي�ستهتر بها. كّل من يق�سّ

 القيم في المجتمللع الإ�سالمي احتللرام الكبير 
ّ
فمللن اأهللم

والعطللف علللى ال�سغير وال�سعيللف والم�سكيللن فالم�سلم ل 

يعي�للس وحده فللي المجتمع فحواليه اأ�سخا�للس يحتاجون اإلى 

احتراملله وعطفه وم�ساعدتلله، ولذا ينبغي عليلله اأن يوؤّدي هذا 

الللدور لأنه �سياأتي اليوم الذي ي�سبح هو فيه محتاجاً لالآخرين، 

فعللن ر�سول اهلل P: »لي�س مّنا من لللم يرحم �سغيرنا ويعرف 

. وعّد الإ�سالم اإحترام ذوي ال�سيبة من الموؤمنين 
(2(

حّق كبيرنا«

حّقاً من حقوقهم التي ل ينبغي التفريط بها، بل عّد من يجهل 

حّقهم منافقاً، ففي الحديث عن الإمام ال�سادق Q: »ثالثة 

)1(  الجامع لل�سرائع ، �س630 .

)2(  الأدب المفرد، البخاري، �س82 .
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ل يجهللل حّقهللم اإل منافق معللروف بالنفللاق: ذو ال�سيبة في 

الإ�سالم، وحامل القراآن، والإمام العادل«.

وكما حّثت الروايات ال�سريفة على احترام الكبار فاإنها نهت 

 :Q عن ال�ستخفاف بهم ففي الرواية: قال لي اأبو عبد اهلل

»من اإجالل اهلل عّز وجّل اإجالل الموؤمن ذي ال�سيبة ومن اأكرم 

موؤمنا فبكرامة اهلل بداأ، ومللن ا�ستخّف بموؤمن ذي �سيبة اأر�سل 

.
(((

اهلل اإليه من ي�ستخّف به قبل موته«

واحترام الكبللار يعني كذلك اأ�سحللاب المقامات العلمية 

والجتماعيللة كرجللال الدين ووجهللاء النا�س واأهللل التدين 

والعرفللان واأهل الإ�سللالح وحّل الم�ساكل بيللن النا�س واأهل 

ال�سيا�سة المتفرغين لخدمة النا�س واأهل المروءات والمنفقين 

فللي �سبيل اهلل وغيرهم من الذيللن ي�سّكلون اأعمدًة �سامخة في 

بناء المجتمع وقوته.

3- الإح�سللان اإلللى الأقللارب و�سلللة الرحم والإح�سللان اإلى 

 الخ�سائ�س 
ّ
الجيران: وهذه العالقللات الجتماعية من اأهم

)1(  الكافي، ج2، �س658 .
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التي يتميز بها المجتمع الإ�سالمي من �سواه من المجتمعات 

ما المادية التي ل تعير الرحم والعائلة والجوار اأّي اهتمام 
ّ
�سي

�سللوى ما يرتبط بال�سللاأن العاّم، في حين نللرى اأّن الإ�سالم 

حّدد لالأقارب والجيران حقوقاً كثيرة واعتبر اأنه بدون تاأديتها 

يظهر الخلل في اللبنة الأولى والقاعدة الأ�سا�سية التي يبنى 

المجتمع عليها.

عن ر�سول اهلل P: »اأو�سي ال�ساهد من اأمتي والغائب منهم 

ومن في اأ�سالب الرجال واأرحام الن�ساء اإلى يوم القيامة اأن ي�سل 

.
(((

الرحم واإن كان منه على م�سيرة �سنة فاإّن ذلك من الدين«

عن ابللن اأبي عمير، عللن جميل بن دراج قللال: �ساألت اأبا 

عبد اهلل Q عن قول اهلل جل ذكره: {ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   

 قللال: فقللال: »هي اأرحام 
(2(

ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ }
النا�س، اإّن اهلل عّز وجّل اأمر ب�سلتها وعّظمها، األ ترى اأنه جعلها 

.
(3(

منه«

)1(  عدة الداعي، ابن فهد الحلي، �س80.

)2(  �سورة الن�ساء، الآية 1.

)3(  الكافي، ال�سيخ الكليني، ج2، �س 150.
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عن اأبي ب�سير، عن اأبي عبد اهلل Q قال: �سمعته يقول: 

ْل من و�سلني واقطع   �سِ
ّ
»اإّن الرحم معّلقة بالعر�س تقول: اللهم

من قطعني، وهي رحم اآل محمد وهو قول اهلل عّز وجّل: »الذين 

.
(((

ي�سلون ما اأمر اهلل به اأن يو�سل«

ومن بللركات �سلة الرحم ورد عللن ر�سول اهلل P: »من 

�سمللن لي واحدة �سمنت له اأربعة: ي�سل رحمه، فيحبه اهلل 

تعالللى، ويو�سع رزقلله، ويزيد في عمره، ويدخللله الجنة التي 

.
(2(

وعده«

وعن الإمللام ال�سادق Q: »�سل رحمك ولو ب�سربٍة من 

مللاء، واأف�سل ما يو�سل بلله الرحم كللّف الأذى، و�سلة الرحم 

.
(3(

من�ساأة في الأجل محبة في الأهل«

ي الأموال، 
ّ
وعنه Q: »�سلة الرحم تزّكي الأعمال، وتنم

.
(4(

ر الح�ساب، وتن�سىء في الأجل«
ّ

وتدفع البلوى، وتي�س

)1(  الم�سدر ال�سابق، �س151.

)2(  عيون اأخبار الر�ساQ، ال�سيخ ال�سدوق، ج1، �س40.

)3(  الكافي، ج2، �س151.

)4(  الم�سدر ال�سابق، �س157.
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وورد فللي ح�سن الأدب مع الجيللران وح�سن العالقة معهم 

وعللدم اإزعاجهم بالأ�سوات العاليللة اأو التعدي على حقوقهم، 

بل ينبغي تحمل اأخطائهم وم�ساعدتهم قدر الم�ستطاع.

 Q: »لي�س ح�سن الجوار كّف الأذى، ولكن 
ّ

فعللن علي

.
(((

ح�سن الجوار ال�سبر على الأذى«

 Q عنللد وفاته: »اهلل اهلل في 
ّ

ى به الإمام علي للا و�سّ
ّ
ومم

جيرانكللم فاإنه و�سية نبيكم، ما زال يو�سللي بهم حتى ظننا اأنه 

.
(2(

ثهم«
ّ
�سيور

)1(  �سرح اأ�سول الكافي، ج11، �س154.

)2(  نهج البالغة، ج3، �س77.
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 خصائص المجتمع
 المسلم )5(

المحا�صرة الخام�صة

ت�ضدير المو�ضوع:

ڭ     ۓ   {ۓ    تعالللى:  قللال 

ۇ   ڭ  ڭ  ڭ 
.

(((

ۇۆ   ۆ    ۈ  ۈ  ٴۇ}

)1(  �سورة البقرة، الآية 208.

الهدف: 

ك 
ّ

بيان بع�س الواجبات التي يجب على الم�سلمين التم�س

بها �سوناً لمجتمعهم ول�ساأنهم العاّم.
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مة المقدَّ

يعتبللر مجتمللع الر�سللول الكريم الللذي اأقامه فللي المدينة 

مقيا�ساً لنجاح كلِّ َمْن اأراد الإ�سالح في الأر�س، فهو المجتمع 

الللذي ُي�سللّكل النموذج الللذي ت�سعى الحللركات الإ�سالمية 

اليوم لإعادته اإلى المجتمعللات التي انغم�ست في الكثير من 

 حتى باتت القيم 
ّ

العللادات والقيم الغريبة عن مجتمعنا الديني

الإ�سالمية اإن ُوجدت في بع�س مجتمعاتنا فلي�ست بالم�ستوى 

الذي يقّدم هذا المجتمع بال�سورة الدينية وال�سبغة الإ�سالمية 

التي ظهرت في عهد ر�سول اهلل الذي اأخرج ذلك المجتمع من 

الجاهليللة اإلى الإ�سالم. اأّما الناظر اإلللى حال الم�سلمين اليوم 

ه بع�سهم 
ّ
ف�سيجد التفريللط الوا�سح في خ�سائ�س دينهم، وت�سب

بالمجتمعللات الغربية الكافرة، ممللا اأّدى اإلى النف�سام الظاهر 

بين الأمة ودينها، وقد عانت الأمة من هذا النف�سام على مدى 

عقود من الزمن. ذلللك النف�سام كانت له نتائجه ال�سيئة التي 

عانللى منها ول يللزال يعاني منها المجتمللع الإ�سالمي في كّل 

مللكان.. لقد كان مللن النتائج ال�سيئة التي عانللى ويعاني منها 
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لهم من تلللك الخ�سائ�س -: الذلة  الم�سلمللون - ب�سبب تن�سّ

والمهانللة وت�سلللط الأعداء،والتبعيللة المفرطللة لأنظمة الغرب 

لله، والتنّكر لثوابت  واأفكاره،وبع�للس مظاهر حياتلله التي تخ�سّ

الدين،ورمي الما�سي بالتخّلف والجمود، وال�سخرية من �سعائر 

الديللن و�سننلله ف�ساًل عن القيللام بها وال�ستقامللة عليها، وغير 

ذلك..

حماور املو�ضوع

)-  العّفللة والطهللارة ال�سلوكيللة: ومللن خ�سائ�للس المجتمع 

غ باأوحال 
ّ
 اأنه مجتمع العّفللة والطهارة لم يتمللر

ّ
الإ�سالمللي

ت الأحايث  الدن�للس والقذارة والإباحيللة، فالعّفة كمللا ن�سّ

ال�سريفللة راأ�س كّل خير واأف�سل ال�سيللم وزينة الفقر و�سون 

النف�للس ونزاهتها عن الدنايللا وزكاة الجمال، وهي اأف�سل ما 

 :Q يعيللت به الماأموم اإمامه كما ورد عن اأمير الموؤمنين

»األ واإّن لكلِّ ماأموم اإماًما، يقتدي به وي�ست�سيء بنور علمه، 

األ واإّن اإمامكللم قد اكتفللى من دنياه بطمريلله، ومن طعمه 
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بقر�سيلله، األ واإنكم ل تقدرون على ذلللك، ولكن اأعينوني 

.
(((

بورع واجتهاد، وعّفة و�سداد«

فلي�س مللن �سمللات المجتمع الم�سلللم التهّتللك والتظاهر 

بالفاح�سللة والتجاهر بما يخد�للس الحياء والعّفللة ويكون �سبباً 

ع 
ّ
لتحريك ال�سهوات والرغبات على خالف ال�سريعة، وقد �سر

اهلل الحدود لتكون روادع وزواجر للحيلولة بين المجتمع وبين 

تلللك الموبقات والفواح�س، ليبقى المجتمللع عفيفا نظيفاً من 

كّل مظاهللر الفاح�سة، وهللذا ما لم تنعم بلله المجتمعات التي 

اأ�سبحت تفاخر بالفاح�سة وال�سذوذ على م�ستوى العالم، فاأين 

 والعفاف مللن المجتمعات الكافرة التي ل 
ّ
هذا الطهر وال�سمو

تدين بالإ�سالم؟!

اإّن خطورة هذه الم�ساألة حدت بال�سرع الحنيف اإلى تحريم 

م الأ�سباب التي تدّن�س 
ّ
اأب�سللط م�ساديق عدم العّفة عندمللا حر

المجتمع كالنظر اإلى الن�ساء الأجنبيات الذي يعّد من الو�سائل 

التللي توؤدي اإلى الفاح�سة، ومن ذلللك �سماع الأغاني الماجنة 

)1(  نهج البالغة، ج3، �س70.
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وال�سهرات اللهويللة وارتياد اأماكن ال�سبهة والختالط الفا�سح 

وغير ذلك من الأ�سباب التي تللوؤّدي اإلى �سقوط المجتمعات 

وانهيارها. ومن هنا اأّكد الإ�سالم على �سرورة التعّفف كف�سيلة 

ومنقبللة ت�سّكل مدخاًل لكثيٍر من الف�سائل والأخالق ال�سامية 

التي ينبغي على الموؤمن التحّلي بها.

 مظاهر العّفة فللي المجتمع عّفة البطللن فال يدخله 
ّ
ومللن اأهللم

حللرام، وعّفة الفرج فال ُيقللارب ما حرم عليه، وعفللة الل�سان فال 

يتلفللظ بالكالم البللذيء اأو ال�سباب وال�ستللم واللعن وما �ساكل، 

 فال ينظر 
ّ

وعّفة الملب�س فال يلب�س ما ي�ستثير النا�س، وعّفة الحوا�س

اإلللى حللرام ول ي�سمع اإل ما اأحللّل اهلل ول ي�ستطيب اإل ما اأجازه 

ال�سرع المقّد�س واأن تعين النا�س بع�سها البع�س على هذا الأمر.

ب من 
ّ
وي عن ر�سللول اهلل P فيما يت�سع

ُ
ومللن جميل ما ر

ب 
ّ
ا العفاف: فيت�سع

ّ
العفاف من مكارم الأخالق اأنه قللال: »اأم

منه الر�سا، وال�ستكانة، والحّظ، والراحة، والتفّقد، والخ�سوع، 

.
(((

والتذّكر، والتفّكر، والجود، وال�سخاء«

)1(  ميزان الحكمة، �س2009.
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.
(((

 Q: »العّفة ت�سعف ال�سهوة«
ّ

وعن الإمام علي

ومللن �سواهد العّفة من حياة ال�سيدة زينب Q ما حّدث 

Q ا
ًّ
يحيللى المازني قللال: جللاورت اأميللر الموؤمنيللن علي

رة مللّدة مديدة وبالقرب مللن البيت الذي 
ّ
فللي المدينللة المنو

ت�سكنه ال�سيللدة زينب ابنته، فال واهلل ما راأيت لها �سخ�ًسا، ول 

 P سمعت لها �سوًتا، وكانت اإذا اأرادت الخروج لزيارة جّدها�

تخللرج ليال، الح�سن عن يمينهللا والح�سين عن �سمالها، واأمير 

الموؤمنيللن Q اأمامها، فاإذا قربت من القبر ال�سريف، �سبقها 

اأميللر الموؤمنين Q فاأخمللد �سوء القناديللل، ف�ساأله الإمام 

الح�سللن Q مرة عللن ذلك، فقال: »اأخ�سللى اأن ينظر اأحد 

.
(2(

اإلى �سخ�س اأختك زينب«

 الخ�سائ�س 
ّ
2-  المحافظللة على النظللام العاّم: وهي من اأهللم

التللي يجب اأن تت�سم بالإحترام واللتزام في المجتمع، ول 

ية مللن الخ�سائ�س التي يعاني  نبالللغ اإذا قلنا اإّن هذه الخا�سّ

منهللا مجتمعنا ب�سكٍل كبير، بل لعللّل ثقافة المحافظة على 

)1(  الم�سدر ال�سابق، �س2008.

)2(  العقيلة والفواطم، الحاج ح�سين ال�ساكري، �س18-17.
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ال�ساأن العاّم ما زالت �سعيفة وتحتاج مجتمعاتنا اإلى الكثير 

ية التي ت�ساهم في  من التاأهيل والتنمية لمواكبة هذه الخا�سّ

 
ّ
�سعللادة النا�س، كمللا اأّن ال�ستهتار بها مللن اأكبر عوامل جر

المجتمعات اإلى التخّلف ال�سياع.

 م�ساديللق المحافظة علللى النظام العللاّم الأمور 
ّ
ومن اأهللم

التالية:

اأ-  المحافظللة على الأمالك العاّمة: وذلك من خالل دفع 

الر�سوم المتوّجبة ل�سركات الكهرباء والهاتف والمياه، 

وال�سرائب المتوّجبة على العقللارات وال�سيارات وما 

�سات 
ّ

�سابلله وعدم التعّدي علللى حدود هللذه الموؤ�س

العاّمة لما يوؤدي ذلك من �سرر على اأفراد المجتمع.

للة: كنظافللة الطرقللات العاّمللة 
ّ
ب-  رعايللة النظافللة العام

للة وال�ساحات الم�ستركللة والغابات 
ّ
والحدائللق العام

ومواقللف ال�سيللارات، فعن ر�سللول اهلل P: »تنّظفوا 

بللكّل ما ا�ستطعتم، فللاإّن اهلل تعالى بنى الإ�سالم على 

.
(((

النظافة، ولن يدخل الجنة اإل كّل نظيف«

)1(  ميزان الحكمة، الري�سهري، ج4، �س3303.



254

ج-  التقيللد بقوانين ال�سيللر: والتي تهللدف اإلى ت�سهيل 

اأمور النا�للس، ويعني �سرورة احتللرام اإ�سارات المرور 

وعدم الوقوف في الطرقللات العاّمة، والإلتزام بركون 

للارات فللي الأماكن المحّددة لهللا واحترام حّق 
ّ
ال�سي

الم�ساة بالأر�سفة والأماكن المحّددة للعبور. 

د-  المحافظة على البيئة: اأي عدم تلويث الهواء والمرافق 

العاّمللة كالأنهار وال�سدود و�سواطللىء البحار وروؤو�س 

الجبال والغابللات العاّمة، واإبعاد الم�سانع والمحالت 

ال�سناعية عن دور ال�سكن والإكثار من زراعة الأ�سجار 

وعدم قطعها اإل عند ال�سرورة الق�سوى.

عن ر�سول اهلل P: »دخل عبٌد الجنة بغ�سٍن من �سوك كان 

.
(((

على طريق الم�سلمين فاأماطه عنها«

هللل-  احترام حقوق الآخرين: وعللدم اإيذائهم وذلك من 

خالل اإحترام اآداب المجل�س واآداب الحوار والكالم 

واآداب ال�سوق والبيع وال�سراء واآداب المائدة وتنظيم 

الم�ساحللات الم�ستركللة بيللن النا�س، بللل ويقع في 

)1(  �سفينة البحار ، ج3 ، �س82 .
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احترام الحقللوق ال�سعي في ق�سللاء حوائج الآخرين 

وم�ساعدتهم واإدخال ال�سرور على بيوتهم.

 الخلق اإلى 
ُّ

عللن ر�سول اهلل P: »الخلق عيللال اهلل، فاأحب

.
(((

اهلل من نفع عيال اهلل واأدخل على اأهل بيٍت �سروراً«

)1(  اأ�سول الكافي ، ج2 ، �س164 .
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 من خصائص المجتمع
 المسلم )6(

المحا�صرة ال�صاد�صة

ت�ضدير المو�ضوع:

ۇئ     ۇئ   وئ       {وئ   تعالللى:  قللال 

.
(((

ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ}

)1(  �سورة القيامة، الآية 15.

الهدف:

التاأكيللد على اأّن �سللالح الوعي مللن اأ�سللّد الأ�سلحة التي 

تمتلكها الأمة فتكاً بالأعداء.
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المقّدمة 

 ال�سفات 
ّ
 من اأهم

ّ
 والديني

ّ
يعتبر التحّلي بالوعللي ال�سيا�سي

التي يت�سف بها اأفراد المجتمع الم�سلم، فحالة الوعي بما يجري 

حولنللا وتداعيات الق�سايا على مجتمعاتنللا من الأمور التي ل 

تخت�ّس بفئللة دون اأخرى كما هو الحال في الكثير من البلدان 

التللي ل تعللرف �سعوبها �سيئاً عللن الدين وال�سيا�سللة، فالنا�س 

 من ال�سديق موالمنافق من 
ّ
للز العدو

ِّ
في المجتمع الم�سلم تمي

الحليف والقوّي من غيره، وت�سّخ�للس م�سالحها ب�سكًل جيد، 

وتمتلك من الفقاهة الدينية ما يوؤّهلها للمعرفة الواعية والدقيقة 

بحقائق الأ�سيللاء ودرا�سة المو�سوعات درا�سة �ساملة وتف�سيلية 

 الذي 
ّ

ومقارنتهللا بالتجارب الأخرى اإ�سافة اإلى التوفيق الإلهي

يمنحه اهلل اأولآً واأخيراً لثّلة من عباده الذين ارت�سى.

حماور املو�ضوع

معنى الوعي 

والوعي معنللاه اأن ينظر المرء اإلللى اأّي م�ساألة من الم�سائل 

مللا ما يرتبللط بال�ساأن العاّم والق�سايللا ال�سيا�سية من كاّفة 
ّ
ل �سي



259

جوانبهللا، وُيقّلبهللا علللى كاّفللة الأوجلله، ويحتمل فيهللا كاّفة 

ات، ويتخذ موقفه بمللا يتنا�سب مع كافة الحتمالت، 
ّ
الفر�سي

 الم�ساألة التي 
ّ
فاإن التللردد في اأمٍر ما يو�سللل �ساحبه اإلى �سللر

يواجهها والحكمة المخباأة فيها.

قال اأميللر الموؤمنين Q: »فاإّنما الب�سير من �سمع فتفّكر، 

 �سلك جدداً وا�سحاً يتجّنب فيه 
ّ
ونظللر فاأب�سر، وانتفع بالعبر، ثم

.
(((

ال�سرعة في المهاوي«

والمللراد هنا اأّن الإن�سللان الواعي لي�س اإن�سانللاً ببغائياً ُيملى 

عليه وهو بللدوره ُيملي على الآخرين بل يفكر فيما ي�سمع قبل 

اأن يللردده، ويرى في كّل �سيٍء عبرة ينتفللع بها، فلطالما يدافع 

المرء عن اأفكاره ويم�سي عمره على هذا المنوال ثم بكت�سف 

دافع عن اأفكار ُزرعت براأ�سه.
ُ
في النهاية اأنه كان ي

والوعللي المرادف للب�سيرة يبنى علللى ركيزتين اأ�سا�سيتين 

كما يعبر اأمير الموؤمنيللن Q في كتاب كتبه لأهل م�سرمع 

 
ْ
 الَِّذي ُهم

ُ
اَلِلِهم اإِنِّي ِمللْن �سَ َ

ا وّله اإمارتها: »و
ّ
مالللك الأ�ستر لم

)1(  نهج البالغة، ج2، �س 41.
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ِقيٍن ِمْن 
َ
ي
َ
ٍة ِمْن نَْف�ِسي و

َ
يللر �سِ

َ
َلى ب

َ
ِه َلع

ْ
نَا َعَلي

اْلُهَدى الَِّذي اأَ
َ
ِفيللِه و

. فالوعي يعني اأن يكللون الإن�سان على يقين من كونه 
(((

بِّللي« َ
ر

على الحق واأن يكون على يقين من اإثبات ال�ساللة لأعدائه.

أهمية الوعي

ولللذا فالوعي عند الإن�سللان الم�سلم يقع فللي اأعلى مراتب 

النا�للس، وهللو جوهر �سخ�سيتلله، ولذلك نجد  القللراآن الكريم 

ا�ستنكللر علللى الذيللن ل يحملون الوعللي الكافي معتبللراً اأّن 

لله بغ�ّس النظر عن التفّكر فيما ُيدرك 
ّ

اإدراكات الإن�سان بحوا�س

 
ّ

وا�ستخال�س العبر يجعل من الإن�سان اإن�ساناً، وكاأنه بال حوا�س

اأ�سللاًل. قللال تعالللى: {ې  ې  ې  ې    ى  ى  ائ  

ېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئ    ۆئ     ۇئۇئ   وئ   وئ   ەئ    ەئ   ائ  

.
(2(

ېئ  ېئ       ىئ  ىئ  ىئ}

وفي الرواية عللن ر�سول اهلل P: »لي�س الأعمى من يعمى 

 .
(3(

ب�سره، اإّنما الأعمى من تعمى ب�سيرته«

)1(  الم�سدر ال�سابق، ج3، �س 120.

)2(  �سورة الحّج، الآية 46.

)3(  كنز العّمال، ج1، �س 243.
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ويكفللي في اأهمية وعي ال�سعوب الم�سلمللة اأن تقراأ ما جاء 

ر ُيورد اأهله النار  قي القراآن الكريم من اأّن عللدم الوعي والتب�سّ

والعذاب، قال تعالللى: {ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  

پپ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  
.

(((

ٿ  ٹ   ٹٹ  ٹ  ڤ           ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ  ڦ}

وعي النخبة

 من كافللة �سرائح 
ٌ

 مطلللوب
ّ

�سحيللح اأّن الوعللي ال�سيا�سللي

ة التي ل  المجتمللع، اإل اأّن وعي النخبة منه للله تاأثيراته الخا�سّ

يمكن اإغفالها اأبداً.

ويتحللّدث ال�سيد القائد { عن �سللرورة وعي النجبة في 

المجتمللع نظراً لنجذاب جمللع من النا�س اإليهللم وا�ستئنا�س 

الكثيرين بوجهات نظرهم عند التحديات ال�سعبة وعدم و�سوح 

الروؤيللة للجميع م�ست�سهداً بموقف العبادلة الأربعة )عبداهلل بن 

عمر وعبداهلل بن العبا�س وعبداهلل بن جعفر وعبداهلل بن الزبير) 

من ن�سرة الح�سين Q عند خروجه اإلى كربالء.

)1(  �سورة الأعراف، الآية 179.
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فهوؤلء الأربعة لو ن�سروا الح�سين Q ب�سيوفهم وخرجوا 

معه لتبعهللم في موقفهم هللذا الآلآف مللن اأتباعهم ومحبيهم 

كونهم كانوا وجهاء قومهللم وزعماء قبائلهم ولهم نفوذ قوي في 

المجتمع اآنللذاك؛ لأّن الروح القبلية كانت فللي تلك الآونة ما 

زالت مع�سع�سة وبالتالي فاإّن وقوف هوؤلء اإلى جانب الح�سين 

Q كان مللن �ساأنه اأن يغير من م�سار المعركة ويقلب النتائج 

من هزيمة ع�سكرية اإلى ن�سٍر ع�سكرّي موؤّكد.

للد القائد { في قراءته لهللذا الجانب من 
ّ
وي�سيللف ال�سي

النه�سللة الح�سينية ليقللول: »اإّن ن�سرة هللوؤلء الأربعة لم تكن 

لتتللرك تداعياتها على منطقللة العراق فح�سب بللل ف�ساًل عن 

�سقوط النظام الأمللوي في العراق واإلحللاق الهزيمة بمع�سكر 

الأعللداء وب�سط الدولة العلوية �سيطرتها على كامل العراق من 

�ساأنه اأن يهدد النظام الأموّي في �سوريا، بل اإّن �سقوطه في بالد 

ال�سام لن يكون م�ستبعداً على الإطالق«.

اإّن فقللدان الوعللي الديني الللذي منعهم من اتبللاع اإمامهم 

وفقللدان الوعي ال�سيا�سي الذي منعهم مللن قراءة التهديدات 
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الأموية بطريقة �سحيحة ترك اآثاراً وخيمة على الأمة، بل اأ�سعف 

خط اأهللل بيت الع�سمة R ونقله من موقللع الجبهة القوية 

اإلى موقللع اآخر ل تخفى معالمه على كامل المرحلة ال�سيا�سية 

.Q لالأئمة الأطهار بعد الإمام الح�سين

 Q قوله: »اأب�سر 
ّ

وهنللا نعود لنقراأ مع مولنا الإمام علللي

 .
(((

النا�س من اأب�سر عيوبه واأقلع عن ذنوبه«

فالمطلللوب من هوؤلء ومن غيرهم على كافة الأجيال وعلى 

اء العميللاء التي تع�سف 
ّ
اختللالف التحديللات والفتللن ال�سم

 قديماً وحديثللاً القراءة الواعية التي تبداأ 
ّ

بالمجتمع الإ�سالمي

من خالل قللراءة المرء لنف�سه فيما اتخذه مللن قرار، اإذ عندما 

�سّخ�س الخطاأ 
ُ
يب�سللر المرء عيوبه يب�سر خطاأه، ول يكفللي اأن ي

بل عليه الإقالع عنه فاإّن �ساحة الحياة لي�ست للهو والعبث بل 

لتخاذ القرارات التي تكون بم�ستوى التحديات المفرو�سة.

)1(  عيون الحكم والمواعظ، �س120.
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