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ّ
المقدمة

رب العالمين ،و�أ�ش��رف ال�ص�لاة و�أزكى ال�سالم
الحمد هلل ّ
الطيبين الطاهرين.
على ر�سول الرحمة ّ
محمد وعلى �أهل بيته ّ
يعود �إلينا رم�ضان من جديد �شهراً مباركاً ،ووافداً كريماً ،وزائراً
وتقر به
حبيباً ،تهفو له �أفئدة الم�ؤمنينّ ،
وتحن له �أرواح الم ّتقينّ ،
إلهية.
�أعين ال�صالحين لما يحمل من العطايا الإيمانية والهبات ال ّ
يزف لنا ب�شائ��ر الرحمة ويقي��م لنا �أفراح
�إن��ه �أف�ضل ال�شه��ورّ ،
الإيمان وي�ش��رح ال�ص��دور بالطم�أنينة واليقي��ن ،ويق�ضي على
روح الي�أ���س والإحب��اط ،ويحررالإن�س��ان من �سلط��ان الأهواء
تهب فيه
وال�شه��وات ،ويفتح له باب التوبة عل��ى م�صراعيه بما ّ
م��ن ن�سمات الإيمان وتتن َّزل فيه من البركات ففيه تفتح �أبواب
الجنان ،وتغل��ق �أبواب الني��ران ،وت�ص ّفد ال�شياطي��ن ،وينادي
ال�سا ِل َف َة.
ُمنا ٍدِ � :أب�شروا ِعبادي! َف َقد َو َه ُ
بت َل ُكم ذ َ
ُنوب ُك ُم ّ
تعودن��ا معكم على
ونح��ن في المرك��ز الإ�سالم��ي للتبليغ ّ
تبليغي
ا�ستقبال ه��ذا ال�شهر المب��ارك والكريم بعملٍ
ثفاف��ي ّ
ّ
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�سيما عمل
نحر���ص من خالله على مواكبة العمل
التبليغي ال ّ
ّ
تبليغ��ي يندرج تحت
� ّأئم��ة الم�ساجد م��ن خالل �إ�صدار متن
ّ
«�سل�سل��ة زاد المبلّ��غ» التي تعنى بتقديم م��ادة ثقافية وتبليغية
موجهة لعموم النا�س �إنطالقاً م��ن درا�سات ميدانية وا�ستطالع
ّ
الملحة والها ّمة التي
أه��م الم�سائل الثقافية ّ
لآراء النا�س حول � ّ
ينبغ��ي �إعطا�ؤه��ا �أولوية تبليغي��ة في هذه المرحل��ة بما ي�ساهم
أه��م الم�شكالت الثقافي��ة والتربوية في هذا
بمح��اكاة النا�س ب� ّ
ال�شهر.
وهذا الكتاب في الواقع ُي�سهم في اال�ستفادة �أكثر من بركات
تبليغي يختار
ثقافي ّ
هذا ال�شه��ر ولتحقيق �أهدافه وفق برنام��ج ّ
المو�ضوع��ات بد ّقة ،ويعالج عناوينه��ا الفرعية وفق االبتالءات
والأزمات الراهنة.
وك ّن��ا قد اعتمدن��ا �سابقاً تق�سيم الكت��اب �إلى مجموعة من
الأب��واب لمعالج��ة المو�ضوع��ات على طريقة ال��رزم بد ًال من
تناوله��ا ب�شكل متج�� ِّزىء ،وق��د �أثبتت هذه الطريق��ة نجاحها
وفائدته��ا ،ولذل��ك حر�صنا عل��ى �إدراج المحا�ضرات في هذا
10

مق�سم ًة على خم�سة
الكت��اب على نف�س الطريقة والتي جاءت َّ
�أبواب مو ّزعة على ال�شكل التالي:
الباب الأ ّول :مراقبات �شهر اهلل
الباب الثاني� :صفات ال�شيعة
الباب الثالث� :أخالق العاملين
الباب الرابع� :أهمية فترة ال�شباب
الباب الخام�س :خ�صائ�ص المجتمع الم�سلم
وف��ي الختام ن�س���أل اهلل �أن يتقبل �أعم��ال الجميع ب�أح�سن
القبول ويجعل ثوابها في ميزان �أعمالنا يوم القيامة ،و�أن يحظى
هذا الإ�صدار بقبول الإخوة المبلّغين وكلّنا حر�ص على �أهمية
تقديم � ّأي مالحظة ت�ساهم في �إنجاح هذه الخطوة �أكثر وتفعيلها
ب�شكل ي�ساهم في تطوير هذا الإ�صدار وتو�سعة دائرة الإ�ستفادة
منه �شاكرين للجميع تعاونهم وتجاوبهم.
المركز الإ�سالمي للتبليغ
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المحا�ضرة الأولى

المراقبة في شهر رمضان

ت�صدير المو�ضوع:

النبي َ «:Pو َم ْن
ّمما جاء في خطبة ّ
َتطَ َّو َع فيه ب�صال ٍةَ ،ك َت َب ُ
اهلل له براء ًة من
ال َّنار»(((.

((( الأمالي� ،ص .155

الهدف:

عر�ض بع�ض الأمور التي يجب مراقبتها في �شهر رم�ضان من
النبي .P
خالل خطبة ّ
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َّ
المقدمة

النبي ّ � Pأن �شه��ر رم�ضان هو عند
عندم��ا نقر�أ ف��ي خطبة ّ
ال�شهور و� ّأيامه �أف�ض��ل ال ّأيام و لياليه �أف�ضل اللّيالي
اهلل �أف�ضل ّ
ال�ساعات ،ن�ستك�شف �أنه يجب علينا �أن نولي
و�ساعاته �أف�ض��ل ّ
اهتمام��اً بالغاً للحظ��ات هذا ال�شهر لحظ ًة لحظ�� ًة و�إال لما كان
هذا الت�أكيد منه  Pعلى الأيام والليالي وال�ساعات ،فالم�ؤمن
يجب عليه �أن يراعي حرمة ه��ذا ال�شهر ،وكلّما ّمرت عليه ليلة
م��ن ليالي �شهر رم�ضان المبارك ازداد خوفاً وقلقاً؛ ل َّأن كلَّ يوم
التق��رب �إلى اهلل تعالى ،ومن
وكلَّ ليل��ة يفقد فر�صة من فر�ص ّ
الليل��ة الأولى ف��ي �شهر رم�ضان ينبغي عل��ى الإن�سان �أن ي�ضع
خط ًة منا�سبة لحاله في �إحياء ليالي و�أيام هذا ال�شهر ،وعلينا من
الليل��ة الأولى �أن نحر�ص على ع��دم ت�ضييع هذه الفر�صة التي
تتكرر �إال ف��ي �شهر رم�ضان المقبل ،ولعلّن��ا  -والعلم عند
ل��ن ّ
تتكرر عليهم �أبداً.
اهلل  -نكون من الذين لن ّ
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حماور املو�ضوع
مراقبات شهر رمضان

النبي  Pبع�ض الأمور
م��ن الطبيعي �أن ن�ستلهم من خطبة ّ
الغراء،
الت��ي تحت��اج �إلى مراقبة والت��ي ّنبه عليها في خطبت��ه ّ
ونقف هنا عند بع�ضها:
أهم ما ينبغي االلتف��ات �إليه ومراقبته،
 -1ال�ص�لاة :وهي من � ّ
وتوجه��ه ومرتعاته �أول وقته��ا ف�إنه �أف�ضل
فيراق��ب خ�شوعه ُّ
الأوق��ات وطول �سجوده وا�ستغفاره ف��ي قنوتها ،فهل بقيت
�صالت��ه على ما كانت عليه قب��ل دخول ال�شهر �أم طر�أ عليها
بع�ض ما يرجوه من التح�سن واالرتقاء؟
يتطوع
ومن ال�صالة التي يجب مراقبته��ا �صالة النافلة التي ّ
تطوع فيه ب�صالة
بها المرء والتي قال فيها ر�سول اهلل  :Pومن ّ
إلهي لم ي�شمل
كتب اهلل له براءة من النار ،في حين � ّأن العطاء ال ّ
الفري�ض��ة كما �شمل النافلة فقال «:Pومن �أ ّدى فيه فر�ضاً كان
ال�شهور»(((.
له ثواب من �أ ّدى �سبعين فري�ضة فيما �سواه من ّ
((( الأمالي� ،ص .155
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�شك �أننا جميعاً ّ
ال ّ
متميزاً،
نخطط لأنف�سنا �أن يكون هذا ال�شهر ِّ
ومختلفاً عن باقي �أ�شُ هر ال�سنة؛ ولكن في مقام العمل ،نرى �أنه ال
روحية يجب عالجها
جديد .وهنا يجب �أن ندرك �أننا �أمام م�شكلة ّ
ولكن نف�سه ال
�شهيةّ ،
لأنّ ذلك بمثابة �إن�سان يجل���س �إلى مائدة ّ
ت�شتهي الطعام ،وبالتالي ،ف�إنه ال ي�ستفيد من هذه الم�أدبة..
 -2ق��راءة القر�آن :وال يخف��ى العالقة الرا�سخة بين هذا ال�شهر
وبي��ن كتاب اهلل تعال��ى ،فليراقب كلٌّ من��ا نف�سه في قراءته
للق��ر�آن والتدبر في �آيات��ه وفهم معانيه و�سب��ر �أغواره و�شرح
مفردات��ه والعي���ش بي��ن ثناي��ا درره الالمتناهي��ة؛ طبعاً من
ال�ض��روري �أن ال تقت�ص��ر قراءة القر�آن عل��ى خ�صو�ص هذا
ال�شهر الكريم ،لكن يجب في هذا ال�شهر �أن ال تكون قراءة
القر�آن كغيره من ال�شهور.
� ّإن العالقة التكوينية الغيبية التي ال يمكننا �إدراكها بعقولنا
حد ْت بالر�س��ول الأكرم  Pليقول« :ومن
القا�ص��رة هي التي َ
تال فيه �آية من القر�آن كان له مثل �أجر من ختم القر�آن في غيره
ال�شهور».
من ّ
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 -3الدع��اء :وهو م��ن �أهم ما �أنعم��ه اهلل على العب��اد في هذا
ال�شه��ر ،ف�أغ��دق عليهم ما ل��م يغدقه في غيره م��ن ال�شهور
ووعده��م باال�ستجابة والتلبية والعط��اء كما جاء على ل�سان
بالدعاء في �أوقات �صالتكم
النبي «:Pوارفعوا �إليه �أيديكم ّ
بالرحمة �إلى
ف�إنه��ا �أف�ضل ّ
ال�ساعات ،ينظر اهلل ع ّز وجلّ فيها ّ
ويلبيهم �إذا ن��ادوه ،ويعطيهم �إذا
عباده ،يجيبه��م �إذا ناجوهّ ،
�س�ألوه ،وي�ستجيب لهم �إذا دعوه» .فهل بعد هذا الوعد ٌّ
�شك
وري��ب �أو �شبهة �أننا يجب �أن نراق��ب �أدعيتنا والإ�صرار على
الطلب وال�س�ؤال والمناجاة بين يدي اهلل تعالى(((؟
كان �أحد العلماء الكب��ار ذوي الباع يقول :لماذا تقت�صرون
على دعاء رفع الم�صاحف  -مث ًال  -في ليلة القدر ،حيث � ّإن في
«اللهم!� ..إني �أ�س�ألك بكتابك المن َّزل وما
دعاء رفع الم�صاحف ّ
فيه وفيه ا�سمك الأعظم و�أ�سما�ؤك الح�سنى»((( يقول :لماذا ال
تلتجئ��ون �إلى رفع الم�صاحف في غير ليلة القدر ،في كلّ ٍ
وقت
ي�شعر الإن�سان � ّأن هناك �إقبا ًال عليه �أن يغتنم هذه الفر�صة.
((( الأمالي� ،ص .154
((( الينابيع الفقهية ،ج� ،3ص .148
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المهمة التي يعلّمنا �إياها
 -4الأعمال
الم�ستحبة :ومن التعاليم ّ
ّ
الإ�س�لام في �شه��ر رم�ضان هو بناء عالقة قوي��ة مع النوافل
والم�ستحب��ات التي ل��و قارنها الإن�س��ان بالفرائ�ض لوجدها
ّ
ي�صح اال�ستغناء عنها
المرات ،فلو كانت �أموراً ّ
تفوقها بمئات ّ
لما زخرت بها كتب الأدعية والزيارات.
والتطوع
فاالن�سان الذي يواظ��ب على قراءة القر�آن والدعاء ّ
النبي  Pو�إفطار ال�صائمين
بال�صالة والإكثار من ال�صالة على ّ
الم�ستحبات الت��ي وردت في خطبة
والت�ص��دق و�سواه��ا م��ن
ّ
ّ
النبي  Pمن �ش�أنه �أن ت�صبح عالقته بهذه النوافل قوية ويتن ّعم
ّ
فيتم�سك به��ا ويحافظ عليه��ا بعد �شهر
بح�لاوة هذه العب��ادة ّ
رم�ضان المبارك.
تتحدث عن �شه��ر رم�ضان
والمت�أ ّم��ل ف��ي الروايات الت��ي ّ
يجدها م�ستفي�ضة بالكالم عن قيام الليل و�إحيائه ،ومن المعلوم
ُ
للم�ستحبات والنوافل
يت��م �إال �إذا كان �ساح ًة
� ّأن هذا القيام ال ّ
ّ
والإكث��ار من الذكر والت�سبيح هلل تعال��ى ّمما يد ّلل على �أهمية
التن ّفل في هذا ال�شهر الكريم.
20

فالنافلة تنقل الإن�سان �إل��ى مقامات القرب من اهلل والتن ّعم
المقد���س؛ ففي الحديث عن ر�سول اهلل  :Pما يزال
بجواره ّ
أحبه ،ف���إذا �أحببته كنت
إل��ي بالنوافل حت��ى � ّ
عب��دي ّ
يتقرب � ّ
�سمع��ه الذي ي�سمع به وب�صره الذي يب�صر به ويده التي يبط�ش
بها ورجله التي يم�شي بها(((.
والنواف��ل ت�ستبط��ن �ص��دق العبودية هلل تعال��ى وت�ستبطن
الم�ستحبات
حر�ص الإن�سان على واجباته وفرائ�ضه لما ورد � ّأن
ّ
�سياج الواجبات ،فالحر�ص عليها حر�ص على �سالمة الفرائ�ض،
فلع��لّ الخوف من العذاب والف��وز بالج ّنة يدفعان المرء للقيام
بالم�ستحبات
بفرائ�ض��ه ،لك��ن � ّأي داف��ع يدفع الم��رء للقي��ام
ّ
والنوافل الكثيرة �سوى نية القرب وجمال المعبود؟ و� ّأي حاف ٍز
يجع��ل المرء يترك فرا�شه ونومه وراحته ليق�ضي ق�سطاً من وقته
والتحبب
م��ع خير الجال�سي��ن و� ّ
التق��رب ّ
أ�شدهم �أن�س��اً �سوى ّ
و�صدق العبودية واليقين بما في خلوة النافلة من بركات و�أنوار
ال يعرف حقيقتها وطعمها �إال من تذ ّوقها حقاً؟
((( كنز العمال ،ج � ،7ص .770
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ي�ضي��ع فر�صة �إقباله،
وعلى الم��رء �أن يتر�صد قلبه دائماً وال ّ
فف��ي الرواية عن ر�سول اهللّ �«:Pإن للقلوب �إقبا ًال و�إدباراً ،ف�إذا
�أقبلت فتن ّفلوا ،و�إذا �أدبرت فعليكم بالفري�ضة»(((.
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((( الكافي ،ج� ،3ص .454

المحا�ضرة الثانية

مراقبات القيم التربوية
واالجتماعية
ت�صدير المو�ضوع:

النب��ي  Pفي
ج��اء ف��ي خطب��ة ّ
رم�ضان«:وت�صدقوا على
ا�ستقبال �شهر
ّ
فقرائك��م وم�ساكينكم وو ّق��روا كباركم
وارحموا �صغاركم ِ
و�ص ُلوا �أرحامكم»(((.
((( الأمالي ،ال�شيخ ال�صدوق� ،ص.154

الهدف:

بي��ان بع�ض الجوانب االجتماعية الت��ي ينبغي مراقبتها هذا
النبي .P
ال�شهر من خالل خطبة ّ
23

َّ
المقدمة

ال َّ
�ش��ك �أن �شهر رم�ض��ان المبارك فر�ص�� ٌة لتفعيل الجانب
االجتماعي للإن�سان ومراجعة الخلل والنق�ص والهفوات التي
ّ
ارتكبه��ا خالل الأي��ام الما�ضية ،ف�شهر رم�ض��ان لي�س لمراقبة
إجتماعي،
يتعداه لمراقبة البعد ال
البع��د
الخا�ص ،بل ّ
ّ
العبادي ّ
ّ
وما �أحوجنا اليوم �إلى الخروج بالعبادات من ال�شكل والطق�س
�إل��ى الأبعاد الأخرى لتكون �أ�سا�ساً ف��ي بناء المجتمع ال�سليم
وتعا�ضده وتكاتف �أفراده ،وقد حر�ص ر�سول اهلل  Pعلى �إبراز
االجتماعي ل��كلٍّ منا بعد مرور
ه��ذا الجانب ليك��ون الجانب
ّ
ال�شهر الكريم لي�س كما قبله ،و�إال والعياذ باهلل نكون ممن ُحرم
إلهي ولم ينل من عطاءات المولى تعالى.
بركات الفي�ض ال ّ
حماور املو�ضوع
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الغراء جانباً من
وق��د تناول الر�سول الأكرم  Pفي خطبته ّ
العالقات االجتماعية نقت�صر في الحديث هنا على بع�ضها:
النبي «:Pي��ا � ّأيها
ُ -1ح�س��ن ُ
الخ ُل��ق :فقد جاء ف��ي خطبة ّ

ال�شهر ُخلقه كان له جواز
ح�سن منكم في ه��ذا ّ
ال ّنا���س من ّ
(((
ال�صراط يوم تزلّ فيه الأقدام».
على ّ
وال ّ
(ح�سن)تعني االنتقال من حالة �إلى حال ٍة
�شك � ّأن كلمة ّ
أهم الجوانب
�أح�سن منها ،وهذا االنتقال يحتاج لمراقبة ودراية ب� ّ
الت��ي يجب مراقبتها �سواء الت��ي كان عليها �أو التي انتقل �إليها
حال �إلى ٍ
حتى ينتقل المرء من ٍ
حال �أح�سن و�أف�ضل.
ع��رف الإمام ال�صادق Qحينم��ا �سئل عن ح�سن
وقد ّ
وتطيب كالم��ك ،وتلقى �أخاك
الخ ُل��ق
ُ
فقال«:تلين جناحكّ ،
ّ
بب�ش ٍر ح�سن»((( .وفي رواي ٍة عن �أمير الم�ؤمنين Qيبين فيها
الخلق العظي��م لر�سول اهلل  ،Pوبالتالي فهذه الرواية
جوانب ُ
تبين لنا الجوانب التي يجب مراقبتها في هذا ال�شهر وتح�سينها
ّ
فيق��ول « :Qكان �أجود النا�س ك ّفاً ،و�أرحب النا�س �صدراً،
و�أ�ص��دق النا���س لهجة ،و�أوف��ى النا�س ذ ّم��ة ،و�ألينهم عريكة،
أحبه،
و�أكرمه��م ع�شرة ،من ر�آه بديهة هاب��ه ،ومن خالطه معرفة � ّ
((( الأمالي ،ال�شيخ ال�صدوق� ،ص.154
((( الكافي ،ج� ،2ص.103
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يقول ناعته :لم �أر قبله وال بعده مثله» (((.
الخل��ق ف��ي غي��ر �شهر رم�ض��ان ثقي ًال في
و�إذا كان ح�س��ن ُ
الميزان ويميت الخطيئة ويرفع �صاحبه في النا�س ف� ّإن تح�سين
الخلق في هذا ال�شهر يرقى ب�صاحبه ليجوز به على ال�صراط يوم
ُ
تزلّ الأقدام.
الت�صدق :وهو ما ورد في خطبة النبي P
بقوله«:وت�صدقوا
ّ
ّ -2
ّ
على فقرائكم وم�ساكينكم»(((.
حث الإ�سالم
أهم
الم�ستحبات الدينية التي ّ
وال�صدق��ة من � ّ
ّ
عب��اد اهلل عليها م�ؤكّ ��داً على دورها الكبير ف��ي توطيد الروابط
عطية يخرجها الإن�سان
االجتماعية بين �أف��راد المجتمع؛ لأنها ّ
التبرع وال يريد به��ا المثوبة من اهلل تعالى،
من مال��ه على نحو ّ
ق��ال تعال��ى} :ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ{ (((.
المت�صدق ال ينبغي �أن
الديني وفي ّنية
ّ
فال�صدق��ة في المفهوم ّ
تكون م��ن باب ق�ضاء حاجة المحتاج و�إنم��ا بنية تطهير المال
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((( مكارم االخالق� ،ص .18
((( الأمالي� ،ص .154
((( �سورة التوبة ،الآية .103

وتزكيت��ه ،ولذل��ك كان بع�ض العرفاء يق��ول �إنك عندما تعطي
م��ا ًال لفقير ففي الواقع والحقيقة ف��� ّإن الفقير هو الذي يمنحك
فر�ص��ة زكاة مال��ك وتطهي��ره ،وبالتال��ي فهو له الم ّن��ة عليك،
ولذلك كانت الم ّنة على الفقي��ر من المت�صدق مبطل ًة لعمله؛
الحقيقية التي �أرادها الإ�سالم ،وهذا
ل ّأن ذلك خالف ال�صورة
ّ
معنى قول الإمام ال�صادق Qلأحدهم عندما �شاهده يعطي
ما ًال لفقير فقال له�« :أنت �أحوج لمالك في �آخرتك من ال�سائل
�إليه في دنياه».
وال�صدق��ة في �شهر رم�ضان م��ن الأمور التي ينبغي مراقبتها
ت�صدقت؟ ولماذا؟ وكيف �شعرت
ت�صدقت؟ بماذا ّ
جي��داً ،هل ّ
الت�صدق؟ وهل كانت نيتي خال�صة لوجه اهلل تعالى؟ هل
بع��د ّ
تح�سن �أدائ��ي لل�صدقة خالل ال�شهر الكري��م؟ هل كانت في
ّ
ال�سر �أم في العلن؟.....
ّ
تقدي��م الأرح��ام بال�صدق��ة :و�إذا كان لل�صدق��ة كلّ ه��ذه
الطبيع��ي �أن تنطلق ال�صدقة
المفاعي��ل االجتماعية ف�إنه م��ن
ّ
ف��ي الدائرة االجتماعي��ة الأقرب فالأقرب ،وم��ن الطبيعي � ّأن
27

توطيد هذه العالق��ات مع ذوي الأرحام ،ولو �سار الجميع على
ه��ذا المنهج الرتف��ع الفقر من المجتمع بعط��اءات ال�صدقات
وحدها بدون �سواها ،وهذا ما ورد عن ر�سول اهلل  Pفي قوله:
«ال�صدقة وذو رحم محتاج»(((.
الرب بها،
فعلي��ه فليراقب كلٌّ م ّنا �صدقته ،وليطفىء غ�ضب ّ
وليتو�سم اال�ستظالل بها يوم ال ظلَّ �إال ظلُّ
وليدف��ع البالء بهاّ ،
العمل ال�صالح.
خطبةالنب��ي ِ P
«:و�ص ُل��وا
�ِ -3صلَ�� ُة الأرح��ام :ج��اء ف��ي
ّ
�أرحامك��م ...،ومن و�صل فيه رحم��ه و�صله اهلل برحمته يوم
يلقاه ،ومن قطع فيه رحمه قطع اهلل عنه رحمته يوم يلقاه»(((...
النب��ي ّ � Pأن �شهر
والالف��ت في هذا المقطع م��ن خطبة ّ
رم�ض��ان كما �أنه فر�صة لزي��ادة العطاء لمن �أ ّدى �أعماله على
�أح�سن وجه ،كذلك ف�إنه م��ن الأوقات التي يت�ضاعف فيها
العق��اب فيما لو لم يح�سن المرء �أداء �أعماله ،فكما � ّأن �صلة
الرح��م باب عب��ور �إلى الرحمة الإلهية في ه��ذا ال�شهر ف� ّإن
28

((( ميزان الحكمة ،ج� ،2ص.1599
((( الأمالي� ،ص .154

قطيعة الرح��م باب عبور �إلى الحرمان م��ن الرحمة الإلهية
يوم القيامة.
وهذا الأم��ر ي�سري على بقي��ة الف�ضائ��ل والرذائل في هذا
ال�شه��ر ،فال�صدق له ثواب��ه الكبير ،والكذب ل��ه عقابه الأكبر
طبيع��ي عندما نك��ون �ضي��وف الرحمن
أم��ر
وهك��ذا ،وه��ذا � ٌ
ّ
إلهي.
والجال�سين �إلى م�أدبة الكرم ال ّ
المهم َل ْف ُت النظر �إلى تعريف معنى �صلة الرحم؛ لأنها
ومن ّ
باتت اليوم من الأمور التي تحتاج �أن نذكّ ر بع�ضنا البع�ض بها؛
الر ِح َم معلّق��ة بالعر�ش ،ولي�س
روي ع��ن ر�س��ول اهلل ّ �«:Pإن َّ
ولكن الوا�صل من ال��ذي �إذا انقطعت
الوا�ص��ل بالمكاف��ىءّ ،
رحمه و�صلها»(((.
ف�صلة الرحم عندما ت�صل من ي�صلك � ٌأمر ال لب�س فيه ،لك ّننا
�إذا �شعرن��ا � ّأن فالناً يحاول �أن يقط��ع هذه ال�صلة ف�إننا �سرعان ما
نبادر �إلى القطيعة فنبادل القطيعة بالقطيعة والهجران بالهجران
فتتك�س��ر �أوا�ص��ر المحبة والوئ��ام والتعاون
والجف��اء بالجف��اء ّ
((( الأمالي� ،ص .155
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والألفة وتنهار �أعمدة الرحم��ة والمودة ولذلك نرى � ّأن ر�سول
اهلل  Pو�أه��ل البي��ت  Rكان��وا يدعون النا���س �إلى �صلة
الأرح��ام فيجميع الأحوال ،و�أن تقاب��ل القطيعة بال�صلة حفاظاً
الحب والتعاون
على الأوا�صر والعالق��ات ،وتر�سيخاً لمبادىء ّ
والوئام.
ففي رواية � ّأن رج ًال �أتى ر�سول اهلل  Pفقال :يا ر�سول اهلل،
علي وقطيعة ل��ي و�شتيمة ،ف�أرف�ضهم؟
�أهل بيتي �أب��وا �إ ّال تو ّثباً َّ
ق��ال �«:Pإذن يرف�ضك��م اهلل جميع��اً .ق��ال :كي��ف �أ�صنع؟
عمن
قال  :Pت�صل من قطع��ك ،وتعطي من حرمك ،وتعفو َّ
ظلمك ،ف�إ ّنك �إذا فعلت ذلك ،كان لك من اهلل عليهم ظهير»(((.
وتتجلّى مظاهر ال�صلة باالحترام والزيارات وتف ّقد �أو�ضاعهم
وك��ف الأذى عنهم .و�أدن��ى ال�صلة ال�صلة
الروحي��ة والمادية ّ
بال�س�لام؛ روي ع��ن ر�س��ول اهلل �« :Pصل��وا �أرحامكم ولو
بال�س�لام»((( و�أدنى ال�صل��ة المادية ال�سق��اء؛ روي عن الإمام
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((( الكافي ،ج� ،2ص .150
((( الخ�صال ،ال�شيخ ال�صدوق� ،ص.613

جعفر ال�صادقِ Q
�«:ص ْل َر ِح َم َك ولو ب�شربة ماء»(((.
وم��ن جملة الأمور الت��ي يمكن بها اال�ستف��ادة من بركات
ال�شهر المبارك الت�أكيد عل��ى التوا�صل مع الأرحام من خالل
م�أدب��ات �إفطار ال�صائمين ،ف�أَ ْولى النا�س بالدعوة ذوو الرحم من
الأبناء والأهل والأخوة والأخوات والأقرب فالأقرب.
النب��ي «:Pوتح ّننوا على
-4تكريم الأيت��ام :جاء في خطبة ّ
�أيتام النا���س يتح ّنن على �أيتامكم» « ...ومن �أكرم فيه يتيماً
�أكرمه اهلل يوم يلقاه»(((.
فاليتي��م وديعة اهلل فينا ،واهلل ينظ��ر �إلى عباده بمقدار نظرهم
أهم معايي��ر �سالمة المجتمع وتدينه �أو
�إل��ى �أيتامهم ،ف ُهم �أحد � ّ
�سيما
ف�سقه وانحرافه ،ولذلك وجب علين��ا المراقبة
ّ
الم�شددة ّ
في �شه��ر رم�ضان للخطوات التي نريد القي��ام بها تجاه الأيتام
من عناية فائقة ورعايتهم والمحافظة على �أموالهم ،والحذر من
التجاوز على حقوقهم.
((( الكافي،ج�،2ص .151
((( الأمالي� ،ص .150
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وقد ّعبر ر�سول اهلل  Pبقوله «تح ّننوا» لي�ؤكّ د البعد الروحي
والعاطف��ي والنف�سي الت��ي ينبغي التعامل بها م��ع اليتيم ،و� ّأن
ّمد ي��د العون المادي��ة لليتيم ال يغني عن م�س��ح ر�أ�سه معنوياً
وعاطفياً ،لذا فقد �أهابت ال�شريعة بالمح�سنين �أن يراعوا الأيتام
كما يراعي الوالد �أبناءه.
أهم الواجب��ات التي يجب على المجتمع
ويمكن اخت�صار � ّ
الم�سلم مراعاتها واالهتمام بها في رعاية اليتيم بالآتي:
 - 1رعاي��ة �ش�ؤونه المادية وحفظ حقوقه وممتلكاته ح ّتى يبلغ.
ق��ال تعال��ى }:ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ
ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ{(((.
 - 2تربيته على متطلّبات الحياة وت�أهيله لخو�ض غمارها بثبات
ونجاح و�سعادة.
التعر�ض ل ٍّأي من حقوقه المعنوية
 - 3احت�ضانه معنوي��اً وعدم ّ
كما ّعبر �أمير الم�ؤمنين« :وال ي�ضيعوا بح�ضرتكم»(((.
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((( �سورة الن�ساء ،الآية .2
((( نهج البالغة ،ج � ،3ص .77

المحا�ضرة الثالثة

مراقبة الجوارح
في شهر رمضان
ت�صدير المو�ضوع:
قال تعالى}:ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ

ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ

ﯽ ﯾ ﯿ{(((.

((( �سورة اال�سراء ،الآية .36

الهدف:

التنبي��ه �إلى � ّأن من �أبرز تجلّي��ات ال�صوم المقبول هو مراقبة
الجوارح و�أفعالها.
33

َّ
المقدمة:

الحوا�س من الألط��اف الربانية والنع��م الإلهية التي
تعتب��ر
ّ
�أنع��م اهلل بها على الإن�س��ان والتي لوالها لكان��ت الحياة �شبه
الحوا�س هي كذل��ك م�س�ؤولية كبرى
م�ستحيل��ة � ،اّإل � ّأن ه��ذه
ّ
على عاتق الإن�سان كما ّبين القر�آن الكريم ،فمن �صانها و�صقلها
و�أح�س��ن ا�ستخدامها فيما �أح��لّ اهلل جعلها طريق��اً �إلى الجنة
والر�ض��وان ،ومن تركها عل��ى هواها و�ألقى حبله��ا على غاربها
النبي  Pقد
قادت��ه �إلى العذاب وال�شق��اء ،ولذلك نج��د � ّأن ّ
الغراء في ا�ستقبال �شهر رم�ضان على �ضرورة
ّ
�ش��دد في خطبته ّ
�سيما الل�سان ،والعي��ن ،والأذن ،من خالل
تهذي��ب الج��وارح ّ
المحرمات،
الكالم الآث��م والنظر
المح��رم ،واال�ستماع �إل��ى ّ
ّ
عما ال يحلّ ال ّنظر �إليه
فقال «:Pواحفظوا �أل�سنتكمّ ،
وغ�ضوا ّ
أب�صاركم،وعما ال يحلّ اال�ستماع �إليه �أ�سماعكم»(((.
�
ّ
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((( الأمالي� ،ص .154

حماور املو�ضوع
الخا�صة بالل�سان
و�سنقت�ص��ر في الكالم هنا على المراقبات ّ
والب�صر وال�سمع.
مراقبات اللسان

حق الل�س��ان ف�إكرامه عن
ج��اء في ر�سال��ة الحقوق« :و�أ ّم��ا ّ
الخنى وتعوي��ده على الخير وحمله عل��ى الأدب و�إجمامه �إال
لمو�ضع الحاجة والمنفعة للدي��ن والدنيا و�إعفا�ؤه عن الف�ضول
ال�شنع��ة القليلة الفائ��دة التي الي�ؤمن �ضررها م��ع قلّة عائدتها،
ويع��د �شاهد العق��ل والدليل عليه وتزي��ن العاقل بعقله ح�سن
�سيرته في ل�سانه وال قوة �إال باهلل العلي العظيم».
والل�س��ان من �أكثر الأع�ضاء التي تحت��اج �إلى مراقبة وحذر
�سيما خالل ال�شهر المبارك ،والأ�صل الذي يجب اعتماده هو
ّ
�أ�صل ال�سكوت وال�صمت ،فالأ�صل في الإن�سان ال�صمت وعدم
ال��كالم �إال لحاجة ،بخالف ما يتو ّهمه البع�ض من � ّأن الإن�سان
يج��ب �أن يتكلم في كلّ �شيء �س��واء فيما يعنيه �أو ما ال يعنيه،
بل ترى الكثيرين في مجتمعاتنا اليوم يتناف�سون في المجال�س
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عل��ى كثرة الكالم بعيداً عن ن��وع هذا الكالم و�أهميته وحاجة
الم�ستمعي��ن له ومنا�سبته للمقام والمق��ال ورغبة الم�ستمعين
بال�سم��اع و�إلى غير ذلك من الأمور الت��ي يجب مراقبتها فيما
نقوله ونتحدث به.
فال�صمت نجاة و�سالم��ة ووقار وحاجز دون الإثم والمع�صية
وخ�صل��ة من خ�ص��ال الإيمان وال��ورع والحكم��ة التي جعلها
النبي � Pأف�ضل �أعمال ال�شهر.
ّ
مراقبات العين
قال تعال��ى }:ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ

ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ

ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ{(((.
وقال تعالى}:ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ{(((.
عما ال يحلّ
حق الب�صر ُّ
وجاء في ر�سالة الحقوق«:و�أ ّما ّ
فغ�ضه ّ
لك ،وتعتبر بالنظر به ،وترك ابتذاله �إال لمو�ضع عبرة ت�ستقبل به
ب�صراً �أو ت�ستفيد به علماً ،ف� ّإن الب�صر باب االعتبار»(((.
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((( �سورة النور ،الآيتان  30ـ . 31
((( �سورة غافر ،الآية . 19
((( �شرح ر�سالة الحقوق� ،ص .145

ال�سجاد في هذا المقطع �أموراً ثالثة ال ينبغي
ويبين الإم��ام ّ
للب�صر �أن يتجاوزها:
المحرمات التي
ّ -1
الغ�ض عن الحرام :ون�ؤكّ د هنا على بع�ض ّ
تبث عب��ر ال�شا�شات وما تحويه م��ن برامج خالعية وماجنة
ّ
وعبثي��ة وما تعر�ضه المواق��ع االلكترونية م��ن ف�ساد و�إظهار
لمفات��ن الج�سد والم�شاهد المثيرة والبذيئة التي تتنافى مع
�أب�سط قواعد الح�شمة والأخالق.
كما يجب التنبيه على �ضرورة مراعاة هذا ال�شهر الكريم في
الإعالنات والدعايات وال�صور التي تعر�ض في ال�شوارع والتي
وتق��وي الإغراءات وت�ساه��م م�ساهمة
تخالف ع َّف��ة المجتمع ّ
كبرى في تدمير المجتمع.
 -2جعل النظر و�سيلة للإعتبار� :أولي�س كلّ ما في الوجود من
والمجرات و�أ�سرار
ال�سموات والأر�ضين والبحار والنجوم بل
ّ
الخلق في الإن�سان والحي��وان والنبات والجماد كله يقودك
�إلى عظمة هذا الخالق وكمال �صفاته و�ضرورة ال�سباحة في
فلكه و�إطالق كمال العبودية له؟
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 -3اال�ستف��ادة منه ف��ي ك�سب العلوم والمع��ارف :وذلك من
خ�لال المطالعة وقراءة الكتب والإ�صدارات النافعة وقراءة
القر�آن والأدعية والقيام بالأن�شطة المنا�سبة لحرمة ال�شهر.
المه��م الإ�شارة �إلى م��ا يمكن للم��رء �أن ي�ستعين به
وم��ن
ّ
غ���ض الب�صر كما د ّلت على ذلك الن�صو�ص ،فعن الإمام
على ّ
ال�ص��ادق « :Qم��ا اعت�صم �أح��د بمثل م��ا اعت�صم بغ�ض
يغ�ض عن مح��ارم اهلل �إال وقد �سبق �إلى
الب�ص��ر ،ف� ّإن الب�صر ال َّ
قلبه م�شاهدة العظمة والجالل»(((.
غ�ض
«ب��م ي�ستع��ان على ّ
و�سئ��ل �أمي��ر الم�ؤمني��ن َ :Q
الب�صر؟ فقال« :بالخمود تحت �سلطان المطَّ لع على �سترك»(((.
مراقبات السمع

قال تعالى}:ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ{(((.
وقال تعالى} :ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ {(((.
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((( بحار الأنوار  ،ج� ، 101ص. 41
((( نف�س الم�صدر .
((( �سورة الملك ،الآية .10
((( �سورة الحاقة ،الآية .12

وال�سم��ع من �أعظ��م النعم �إن وعى المرء م��ا ي�سمع وفقه ما
المتقدمة جعلت ال�سمع عدل العقل
يدخل �أذنيه ،بل لعلّ الآية ّ
�إن وعت القلوب ،و�أ ّما مع غفلة القلوب فال �سبيل للهداية �أبداً،
وقال تعال��ى} :ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ
ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ{(((.
وق��ال تعالى} :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ
ﭙﭚ ﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦ

ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ{(((.
وه��ذا ما قاله �أمير الم�ؤمنين « :Qفي��ا لها �أمثا ًال �صائبة،
ومواعظ �شافية ،لو �صادفت قلوباً زاكية ،و�أ�سماعاً واعية»(((.
وجاء ف��ي ر�سالة الحقوق« :و�أمّا حقّ ال�سمع فتنزيهه عن �أن
تجعله طريقاً �إلى قلبك �إال لفوهة كريمة تحدث في قلبك خيراً
�أو تك�سب ُخ ُلقاً كريم��اً ف�إنه باب الكالم �إلى القلب ي�ؤ ّدي �إليه
�شر وال ّقوة �إال باهلل»(((.
�ضروب المعاني على ما فيها من خير �أو ّ
((( �سورة الأعراف ،الآية .198
((( �سورة الأعراف ،الآية .179
((( نهج البالغة ،ج� ،1ص .137
((( تحف العقول� ،ص .279
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ومن هنا فليراقب كلٌّ من��ا ما ي�سمع من قول ،ف� ّإن الم�ستمع
لل ِغيب��ة �شريك القائل والم�ستم��ع للمو�سيقى ُينبت النفاق في
قلبه والم�ستمع للو�شاية ُي�ضع��ف لحمة الم�سلمين ناهيك عن
والتن�صت على
التملّ��ق ّ
والغ�ش والأيمان الكاذبة وقول ال��زور ّ
�أ�س��رار النا�س وغير ذلك مما يدخل في الأ�سماع فيتحول وقراً
على القلوب فيمنع من وعي ما �سمعت �أو تع ّقل ما �أدركت.
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المحا�ضرة الرابعة

الورع عن محارم اهلل
ت�صدير المو�ضوع:

 .....ف�س�أله �أمير الم�ؤمنين :Q
«م��ا �أف�ضل الأعمال في ه��ذا ال�شهر؟
فق��ال  :Pي��ا �أب��ا الح�س��ن� ،أف�ضل
الأعم��ال في ه��ذا ال�شهر ال��ورع عن
محارم اهلل ع ّز وجلّ »(((.
((( الأمالي� ،ص .155

الهدف:

بيان مقام الورع عن المحارم و�أهمية دوره في العبادة وال�سير
�إلى اهلل تعالى.
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َّ
المقدمة

خا�صاً
أه��م المراقبات التي ينبغ��ي �أن نوليه��ا اهتماماً ّ
من � ّ
المحرمات لما
في �شه��ر رم�ضان م�س�ألة الورع والإحجام ع��ن ّ
خا�صة� ،إذ اتفق علم��اء الأخالق � ّأن التخلية بما
ل��ه من �أهمية ّ
والمحرمات تعتبر �أ�سا�ساً للبناء
تعني اجتناب النف�س للرذائل
ّ
الأخالقي التي ُ�سيقام على �أر���ض النف�س الإن�سانية ،وبالتالي
ف��� ّإن الورع بم��ا يعني الملك��ة �أو الحالة النف�سي��ة التي تع�صم
والمحرمات بل تتعداها
�صاحبه��ا عن الدخول في ال�شبه��ات
ّ
الفقري
�إل��ى بع�ض المباحات من الطبيع��ي �أن ت�شكل العمود ّ
لحالة التخلية الأخالقية؛ ولذل��ك اعتبرت الروايات ال�شريفة
� ّأن الورع �أ�سا���س الدين و�شيمة المخل�صي��ن وم�صلح النفو�س
والأديان وعمارة العلم حتى ورد عن الإمام علي « :Qورع
الرجل على قدر دينه»(((.
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((( عيون الحكم والمواعظ� ،ص .503

حماور املو�ضوع
دور الورع في العبادة

وقد �أكَّ دت الروايات ال�شريفة الأخرى �أولوية الورع عن محارم
النبي الأكرم َ « :Pت ْر ُك لقمة
اهلل على غيره من الأعمال ،فعن ّ
أحب �إلى اهلل من �صالة �ألفي ركعة تطوعاً…(((» وعن
الحرام � ّ
«غ�ض الطرف عن مح��ارم اهلل �أف�ضل
�أمي��ر الم�ؤمني��ن ّ :Q
عب��ادة»((( وع��ن الإمام زين العابدي��ن «:Qمن �أجتنب ما
حرم اهلل فهو من �أعبد النا�س»(((.
ّ
ويتع��دى القبول لي�شم��ل كافّة المعامالت م��ع �أهل الورع
ّ
النب��ي « :Pال�صالة خلف رج��ل ورع مقبولة ،والهدية
فع��ن ّ
�إل��ى رجل ورع مقبول��ة ،والجلو�س مع رج��ل ورع من العبادة،
والمذاكرة معه �صدقة.

((( ميزان الحكمة ،ج� ،1ص .597
((( ميزان الحكمة ،ج � ،3ص .1802
((( و�سائل ال�شيعة ،ج� ،15ص .258

43

(((
النبي :P
ب -م��ن �أه��ل الجنة بال ح�س��اب :فع��ن ّ
«ق��ال اهلل تعالى :يا مو�س��ى� ،إنه ل��ن يلقاني عبد في
عما في يديه �إال من كان من
حا�ضر القيامة �إال فت�شته ّ
الورعين ،ف�إني ا�ستحييهم و�أجلّهم و�أكرمهم و�أدخلهم
الج ّنة بغير ح�ساب»(((.
التقرب :وال��ورع عن مح��ارم اهلل �سبحانه ال
ج� -أف�ض��ل ّ
يقلّ درجة عن التق��رب �إلى اهلل بالفرائ�ض؛ فعن �أبي
عبداهلل ال�صادق  Qقال« :فيما ناجى اهلل ع ّز وجلّ
إل��ي المتقربون
به مو�س��ى  Qيا مو�سى ما تقرب � ّ
بمثل الورع عن محارمي ف�إني �أبيحهم جنات عدن ال
�أ�شرك معهم �أحداً(((.
أحبنا
عل��ي « :Qمن � ّ
د� -شيم��ة الوالي��ن :عن الإمام ّ
فليعمل بعملنا ولي�ستعن بالورع ،ف�إنه �أف�ضل ما ي�ستعان
به في �أمر الدنيا والآخرة»(((.
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((( ميزان الحكمة ،ج� ،4ص .3512
((( ميزان الحكمة ،ج� ،4ص .3512
((( الكافي ،ج� ،2ص .80
((( ميزان الحكمة ،ج� ،4ص .3509

الإم��ام ال�صادق « :Qعليكم بال��ورع ،ف�إنه الدين الذي
نالزمه ،وندين اهلل به ،ونريده ممن يوالينا»(((.
وع��ن الإمام الباقر  - Qلخيثمة ،لما دخل عليه ليودعه
�« :أبل��غ موالين��ا ال�سالم ع ّن��ا ،و�أو�صهم بتق��وى اهلل العظيم،و�أعلمه��م ي��ا خيثمة �أنا ال نغني عنهم م��ن اهلل �شيئاً �إال بعمل،
ولن ينالوا واليتنا �إال بورع»(((.
ه��ـ  -جلي�س اهلل :والم��راد هنا مقام الق��رب من المليك
النبي « :Pجل�ساء
المقت��در الذي يناله الو ِرع ،فعن ّ
اهلل غداً �أهل الورع والزهد في الدنيا»(((.
النب��ي « :Pركعتان من رجل
و -م�ضاعف��ة الأجر :فعن ّ
ورع �أف�ض��ل من �ألف ركعة م��ن مخلط»((( .والمخلط
من ال ورع له فاختلط حالله بحرامه.

((( الم�صدر نف�سه.
((( ميزان الحكمة ،ج� ،4ص .3509
((( ميزان الحكمة ،ج� ،4ص .3512
((( ميزان الحكمة ،ج� ،4ص .3512
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آثار عدم الورع

ولقلّة ال��ورع �آثاره��ا الوخيمة التي ال ينف��ع معها �شيء وال
يجبره��ا � ّأي عم��لٍ من الأعمال ،فعدم ال��ورع تهديد �شيطاني
م�ستمر ،فمث��ل الذي ي�سير بال ورع كمث��ل الذي ي�سير تحت
ّ
المط��ر وهو يتمنى �أن ال يتبلّل بالم��اء ،ونقت�صر هنا على بع�ض
الروايات التي �أ�شارت �إلى ويالت فقدان النف�س للورع:
�أ -ع��دم قبول الأعمال :فالأعمال بين قبولها ور ّدها ببركة
الورع وعدمه ،فكما � ّأن الورع ُي�سهم في قبول الأعمال
النبي
ف��� ّإن عدمه ُي�سهم في ر ّد الأعمال وحبطها ،فعن ّ
« :Pلو �صلّيتم حتى تكونوا كالأوتاد ،و�صمتم حتى
(((
تكونوا كالحنايا لم يقبل اهلل منكم �إال بورع».
«ليجيئن �أق��وام يوم القيامة لهم ح�سنات
النبي :P
ّ
وع��ن ّ
كجبال تهامة في�ؤمر بهم �إلى النار ،قيل :يا ر�سول اهلل� :أم�صلّون؟
قال :كان��وا ي�صلون وي�صومون وي�أخذون من الليل لكنهم كانوا
�إذا الح لهم �شيء من الدنيا وثبوا �إليه»(((.
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((( عدة الداعي� ،ص .140
((( عدة الداعي� ،ص .295

ب -ف�س��اد الدين :ل ّأن جم��ال �صورة المتدي��ن في ورعه
واجتناب��ه المعا�صي قبل �أن يكون ف��ي قيامه بواجباته
والفرائ�ض ،وعليه فمن ال ورع له ف�إنه يف�سد دينه ويقدمه
م�شوهة،فعن الإم��ام علي :Q
للآخري��ن ب�ص��ورة ّ
«�أف�سد دينه من تعرى عن الورع»(((.
ج� -إعرا���ض اهلل عن��ه� :أي � ّإن اهلل ال يعب���أ بعمله وال ينظر
�إليه وهو الخ�سران المبين ،فعن ر�سول اهلل « :Pمن
ل��م يكن له ورع يرده عن مع�صي��ة اهلل تعالى �إذا خال
ال�سر
بها لم يعب�أ اهلل ب�سائر عمله ،فذلك مخافة اهلل في ّ
والعالنية ،واالقت�صاد في الفق��ر والغنى،والعدل عند
الر�ضا وال�سخط»(((.

((( ميزان الحكمة ،ج� ،4ص .3510
(((
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المحا�ضرة الخام�سة

األبعاد المعنوية للصوم
ت�صدير المو�ضوع:

النب��ي  Pقال :ق��ال اهلل ع ّز
ع��ن ّ
وج��لّ « :كلّ عم��ل اب��ن �آدم ل��ه �إال
ال�صيام فانه لي و�أنا �أجزي به»(((.

((( الو�سائل ،ج� ،10ص.404

الهدف:

�شرح بع���ض خ�صائ�ص فري�ضة ال�صوم التي ينبغي االلتفات
�إليها خالل �أدائها.
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َّ
المقدمة

ال ّ
�ش��ك � ّأن عبادة ال�صوم من العبادات المتميزة من �سواها
م��ن العب��ادات و�إال لما اخت��ار اهلل له��ا �أف�ض��ل ال�شهور على
الإطالق ليكون زماناً وظرفاً لأدائها ،وهذا د�أب ال�شرع في كثير
م��ن الأعياد والمنا�سبات بل وحتى بع���ض الزيارات والأفعال
الم�ستحب��ة التي ربطها ال�شرع بق�ضايا �أ�سا�سي��ة �أراد لها اهلل �أن
ّ
تبقى خال��دة وتبقى مدر�س��ة مفتوحة تربي الأجي��ال على مر
الع�ص��ور والدهور ،وباعتق��ادي � ّأن العالقة بي��ن فري�ضة ال�صوم
و�شهر رم�ضان هي � ّأن ال�صوم يكبح جماح المرء في الخط�أ �إلى
الح��د الأق�صى ،بينما يفتح �شهر رم�ض��ان �آفاق العمل ال�صالح
ّ
حده الأق�صى فيرتقي المرء معارج الكمال كما ال يرتقيه
�إل��ى ّ
في غيره من ال�شهور.
حماور املو�ضوع
جليا � ّأن فيه
مليا في هذا الحديث ال�شريف لظهر لنا ًّ
لو ت�أ ّملنا ًّ
ثالثة�أبعاد مهمة:
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 -1البع��د ال�سلوكي :والمراد ب��ه � ّأن عبادة ال�صوم تختلف عن
بقي��ة العبادات في �أنه��ا عبادة ترك وامتن��اع ولي�ست عبادة
فعل وعمل ،بمعنى �أن جميع العبادات ال ي�ستطيع الإن�سان
�أن ي�ؤديه��ا من خالل �أفعال ظاهرية يقوم بها وال ي�ستطيع �أن
يخفيها �أو يكتمها ،فال�صالة لها �أفعالها التي يمار�سها الإن�سان
الح��ج ومنا�سكه،
ولها �أث��ر خارجي ،وكذا ال��زكاة وكذلك ّ
وك��ذا الأمربالمعروف والنهي ع��ن المنكر� ..إلى غير ذلك
من �سائر العبادات؛ �أ ّما ال�صوم فلي�س له مظهرخارجي ،لأنه
عب��ادة يع�صم الم��رء نف�سه عن جملة م��ن الأمور ،ولكنه ال
�صائما �سواء في
يمار�س � ّأي فعل ُيظهره �أنه �صائم ،فقد �أكون ً
�شه��ر رم�ضان �أو �سواه من ال�شهور وال يعلم �أحد ب�أني �صائم،
وقد �أكون مفطراً و�أظهر �أمام النا�س �أني �صائم.
خارجي يعن��ي انه ات�صال
ومعن��ى �أن��ه لي�س لل�صوم مظه��ر
ّ
خارجي ،وال يطّ لع على حقيقة هذا ال�صوم
مبا�شر باهلل بال مظهر
ّ
وجوه��ره �إال اهلل �سبحانه وتعالى ،فهذه الخ�صو�صية في ال�صوم
تدلُّ على تربية الإن�سان على �أن تكون نيته خال�صة لوجه اهلل في
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�سر
جميع العبادات انطالقاً من عبادة ال�صوم المكتومة.فال�صوم ّ
من �أ�سرار الإخال�ص هلل تعالى ،لأنه ِ�س ُّر َب ْين ِ
العبد ور ِّبه ال يطَّ ل ُع
ال�صائم �إذا ابتعد عن �أعين النا�س ّ
من
عليه �إ ّال اهلل .ف�إِن
يتمكن ْ
َ
حرم اهلل عليه بال�صيام ،ف�لا يتناو ُل ُه ؛ لأنه يعلم �أن له
تن��ا ُو ِل ما َّ
فيتركُ ه هلل خوفاً
حرم َعل َْيه ذلكُ ،
ّرب��اً يطَّ لع عليه في خلو ِته ،وقد َّ
من عقابه ،ورغب ًة في ثوابه ،فمن �أجل ذلك كان ال�صوم باباً �إلى
الإخال���ص وبالتالي فقد �شكر ُ
ِخال�ص ،واعتبر
اهلل له ه��ذا الإ َ
ه��ذه الفري�ضة مخت�ص ًة به ف�صيا ُمه لن ْف ِ�س��ه من بين َ�سا ِئ ِر �أعما ِل ِه
ولهذا قال«َ :ي َد ُع �شهو َته وطعا َمه من � ْأجلي»(((.
فلما كانت فري�ضة
 -2البع��د الجزائي� :أي ما يرتبط بالث��وابّ ،
وربه كان ث��واب ال�صوم
ال�صوم عب��ادة مكتومة بي��ن العبد ّ
يحدد ثواب
مكتوم��اً �أي�ض��اً �إذ �إننا ال نجد في الن�صو���ص ما ّ
ال�ص��وم وح�سناته ودرجت��ه ومقدار الجزاء ال��ذي ي�ستحقه
كم��ا نرى ذل��ك في بقي��ة العب��ادات ،لأن اهلل ا�ست� َأثر ذلك
ل��ه ت�شويق��اً لعباده على ال�ص��وم .ف�إن اهلل قال ف��ي ال�صوم:
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((( كنز العمال ،ج� ،8ص.448

الجزاء �إلى نف�سه الكريم ِة؛ ل َّأن
(و�أَ َنا � ْأجزي به)((( ف� َ
أ�ض��اف َ
ي�ضاعف �أجره��ا با ْل َعدد ،فالح�سن ُة ب َع ْ�ش ِر
الأعمالَ ال�صالح َة
ُ
�أمثاله��ا �إلى َ�س ْب ِعمائة ٍ
ال�صوم
�ضعف �إلى �أ�ضعاف كثير ٍة� ،أ َّما َّ
اعتبار َعد ٍد،
أ�ضاف
ف�إ َِّن ا َهلل � َ
َ
الج��زاء عليه �إلى نف�سه من غير َ
والعطي ُة
أجو ُد الأجودي��ن،
أكر ُم الأكرمي��ن و� َ
َّ
و ُه َو �سبحان��ه � َ
بق��در ُم ْعطيهاُ .
ال�صائم عظيماً كثيراً ِب َال ح�ساب.
أجر
ِ
فيكونُ � ُ
و�ص ْب ٌر
و�صبر عن َمحا ِرم اهللَ ،
�صب ٌر على طاع�� ِة اهللٌ ،
وال�صيا ُم ْ
ِ
و�ضعف َالب َد ِن
الج ِوع وال َعطَ ِ�ش
على �أ ْق َ
��دا ِر اهلل الم�ؤلمة ِم َن ُ
وال َّن ْف ِ
واع ال�صبر الثالثةَُ ،وتح َّق َق �أن
تمعت فيه �أنْ ُ
���سَ ،ف َق ِد ْاج ْ
ال�صائم م��ن ال�صا ِبرِين .وق َْد َقالَ اهلل َتعالى} :ﰓ ﰔ
يكون
ُ

ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ{(((.

 -3البعد الفعلي :ومعناه �أداء هذه الفري�ضة على حقيقتها ووفق
ال�ص��ورة الباطني��ة التي ر�سمها ر�س��ول اهلل  ،Pفلي�س كلّ
يقربك من اهلل وال كلّ قيام قياماً خال�صاً لوجهه
�صوم �صوماً ّ
الكريم ،ولذلك نقر�أ في الدعاء في �أ ّول يوم من رم�ضان…
((( كنز العمال ،ج� ،8ص.448
((( �سورة الزمر ،الآية .10
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«الله��م اجعل �صيامي فيه �صيام ال�صائمين وقيامي فيه قيام
ّ
القائمين ونبهني فيه من نومة الغافلين»(((.
ول��و �س�أل �سائ��ل كيف يك��ون ال�صيام ك�صي��ام ال�صائمين
والقيام كقي��ام القائمين لكان الج��واب ماقاله ر�سول اهلل P
لجاب��ر بن عبد اهلل« :يا جابر ،هذا �شه��ر رم�ضان من �صام نهاره
وك��ف ل�سانه خرج من
وع��ف بطنه وفرجه ّ
وق��ام ورداً من ليله ّ
(((
ذنوبه كخروجه من ال�شهر».
فال�صوم ف��ي حقيقته مدر�سة تربوية تعي��د بناء الداخل من
جدي��د لت�صن��ع باطن الإن�س��ان و ُت�ص ّف��ي �سريرت��ه وتن ّقي قلبه
وتجعل��ه �أكثر تذكّ راً للآخ��رة و�شعوراً ب�أهواله��ا وعقباتها ،وهذا
معنى الحديث المروي عن ر�سول اهلل « :Pلل�صائم فرحتان؛
فرحة عند �إفطاره ،وفرحة يوم يلقى ربه»(((.
وال�سمو في
فه��ي فرح��ة االنت�صار عل��ى الع��د ّو الداخل��ي
ّ
معارج الكم��ال و�إال لما جعل اهلل هذه الفرح��ة موازي ًة لفرحة
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((( الم�صباح� ،ص .613
((( م�شارق ال�شمو�س ،المحقق الخوان�ساري ،ج � ،2ص .436
((( الكافي ،ج� ،4ص.65

لقائ��ه ،وبالتالي ف��� ّإن جعلها في كفتي ميزان��ه تعالى في مقابل
لقائ��ه ين�سجم مع كون فرحة لقائه تع��ادل فرحة االنت�صار على
ال�شيطان.
وفي النهاي��ة نختم بالحديث الذي يج��ب �أن نتذكّ ره دائماً
خ�لال �أداء هذه الفري�ضة والمروي ع��ن ر�سول اهلل �« :Pأال
�أخبرك��م ب�ش��يء �إن �أنتم فعلتم��وه تباعد ال�شيط��ان منكم كما
ي�سود
تباع��د الم�شرق من المغرب؟ قالوا :بل��ى .قال :ال�صوم ِّ
والح��ب في اهلل والموازرة على
وجه��ه ،وال�صدقة تك�سر ظهره،
ّ
العمل ال�صالح يقطعان دابره ،واال�ستغفار يقطع وتينه»(((.
قصة وعبرة

ومن �أجمل المواقف التي م��ن خاللها يتطلّع الإن�سان �إلى
أعرابي
قيمة هذه الدعوة موقف ال ّ
للحجاج � ّأن
الحجاج الذي بي��ن الأعرابي من خالل��ه ّ
م��ع ّ
الحج��اج ذات يوم قائظ ف�أُح�ضر
ال�ص��وم دعوة �إلهية فقد خرج ّ
يتغدى معنا ،فطلبوا فلم يجدوا �إال
له الغداء فق��ال :اطلبوا من َّ
((( الكافي ،ج� ،4ص.62
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الحجاج والأعرابي هذا الحوار.
أعرابيا ،ف�أتوا به فدار بين ّ
� ًّ
أعرابي لنتناول طعام الغداء.
ّ
هلم �أيها ال ّ
الحجاجّ :
أعرابي :قد دعاني من هو �أكرم منك ف�أجبته.
ال ّ
الحجاج :من هو ؟
ّ
الأعرابي :اهلل تبارك وتعالى دعاني �إلى ال�صيام ف�أنا �صائم.
حره؟
ّ
الحجاج� :أَ َ�ص ْو ٌم في مثل هذا اليوم على ّ
حراً.
�صمت ليوم � ّ
أعرابيُ :
أ�شد منه ّ
ال ّ
و�ص ْم غداً.
الحجاج� :أفطر اليوم ُ
ّ
أعرابي� :أَ َو ي�ضمن الأمير �أن �أعي�ش �إلى الغد ؟
ال ّ
الحجاج :لي�س ذلك � ّإلي ،فعلم ذلك عند اهلل.
ّ
أعرابي :فكيف ت�س�ألني عاج ًال ب�آجل لي�س �إليه من �سبيل.
ال ّ
الحجاج� :إنه طعام ّطيب.
ّ
وطباخ��ك ،ولكن َّطيبته
خب��ازك ّ
أعراب��ي :واهلل م��ا ّطيبه ّ
ال ّ
العافية(((.
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((( �شرح نهج البالغة ،ج� ،6ص .235

المحا�ضرة ال�ساد�سة

الصيام والتقوى
ت�صدير المو�ضوع:

ق��ال تعال��ى:

}ﭣ ﭤ ﭥ

ﭦ ﭧﭨﭩ ﭪ ﭫ

ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ{(((.

((( �سورة البقرة ،الآية . 183

الهدف:

بيان بع�ض النتائج المرجوة من التقوى التي جعلها اهلل ثمرة
ال�صيام.
57

َّ
المقدمة

المتقدم��ة �أنّ اهلل جعل ال�صيام
من الوا�ض��ح من خالل الآية ّ
مقدم ًة وطريقاً لبلوغ التقوى ،وهذا كا�شف عن عظمة هذه الفري�ضة
ّ
م��ن خالل عظمة الثمرة التي نجنيها والمعلول الذي تحققه هذه
تحدثنا عن التقوى في بعدها
لكن ال ّأهم في الآي��ة �أنها ال ّ
الع ّل��ةّ ،
المجتمع��ي ،فهي عبادة يقوم
الف��ردي بل عن التقوى في بعدها
ّ
ّ
محددة للجميع بين
به��ا الم�سلمون معاً في �شه�� ٍر واحد وفي فترة ّ
ال�سحور والإفطار لتنتج في النهاية مجتمعاً تقياً ورعاً مراقباً لأعماله
و�أقواله في كلّ كبير ٍة و�صغيرة ،وال يخفى �أنّ التقوى التي يحرزها
المجتم��ع وعموم الم�سلمين لها �آثاره��ا وبركاتها و�ألطافها التي ال
تعد وال ُتح�صى على جميع �أفراد المجتمع.
حماور املو�ضوع
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والتقوى الت��ي نرجوها من عبادة ال�ص��وم هي تلك الملكة
الم�ستمرة والدائمة
الت��ي تجعل �صاحبها في حالة م��ن الرقابة
ّ
لكلّ ما ي�صدر عن��ه �صغيراً كان �أو كبيراً ،فيكون من �آثارها �أنها
تع�صمه عن الخط�أ والمع�صية والرذيلة.

العملي هي هذا االحتراز والحذر الدائم
فالتقوى في بعدها
ّ
واليقظ��ة المتوا�صلة ،ولذلك ف� ّإن علماء الأخالق جعلوا الغفلة
الحد المقابل للتقوى.
التب�صر في الأ�شياء على ّ
وعدم ّ
عالقة الصيام بالتقوى

وي�ساه��م ال�صيام ب�صناعة التق��وى  -كلٌّ بح�سبه  -بمعناها
ونخ�ص
الفردي �أو
المتقدم �سواء عل��ى الم�ستوى
ّ
المجتمعيّ ،
ّ
بالذكر هنا النقاط التالية:
 -1ال�سيطرة على الأهواء في �شهر رم�ضان حيث الأجواء �أكثر
�إتاح��ة والراحل �إليه قريب الم�ساف��ة ،واالنت�صار في معركة
الجه��اد الأكبر ف��ي لحظ ٍة �أيدي ال�شياطي��ن مغلولة و�أبواب
الني��ران مغلقة �أكبر �أم ًال وفر�ص ًة ،فال�ص��وم ي�ساهم في الفوز
في هذه المعركة التي هي حقيقة التقوى.
 -2الربط بي��ن �أهوال يوم القيامة والجوع والعط�ش ،و�إال فماذا
ينتف��ع ال�صائ��م ب�صومه ما لم يتذكّ ر �أهوال ي��وم القيامة ،وما
لم يكن ه��ذا التذكّ ر معبراً لفعل الخي��رات والإحجام عن
الأفعال التي نهى اهلل عنها؟
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ب��ل � ّإن هذا الجوع والعط�ش كما ت�شير الروايات لي�س �سوى
حال��ة ظاهري��ة تقودك �إل��ى ما هو �أبع��د من ذلك م��ن الأبعاد
النف�سية والروحية.
الجماعي لهذه الفري�ضة يترك �أثراً بالغاً في النف�س،
ّ � -3إن الأداء
ّ
ي�شجع المرء على
فتمام��اً كما � ّأن الجو
الجماع��ي للمع�صية ّ
ّ
ا�ست�سهال ارتكابها ويخ ّفف في نف�سه الورع واالجتناب عنها
الجماعي للعبادة ي�ساهم في تقوية �أدائها
الجو
فكذل��ك ف� ّإن ّ
ّ
ب�أف�ض��ل �صورها ،فالإن�سان بطبع��ه ال ي�أن�س بفعلٍ ينفرد به �أو
ال يتفق مع الآخرين عليه� ،أ ّما في ال�صوم فالجميع مت�ساوون
في هذا الجوع والعط���ش ،وبالتالي ف�سوف يت�ضاعف �سعي
الإن�س��ان الغتن��ام فر�ص��ة �أداء هذه الفري�ضة عل��ى م�ستواه
الباطني ودون االقت�صار على الظاهر.
ّ
اآلثار المترتبة على التقوى.
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التقوى في حقيقته��ا لها �آثارمتعددة لكن يمكن اخت�صارها
بمق��ام الوالية الح ّقة هلل تعالى ,بحي��ث ال يكون بينه وبين اهلل
حجاب ،وي�صب��ح مولى هلل تعالى ,واهلل ولي��ه ،والقر�آن الكريم
أهمها:
�أبان الآثار المترتبة على التقوى نذكر � ّ

الأول :الف��وز ي��وم القيام��ة :قال اهلل تعال��ى }:ﭑ ﭒ ﭓ

ﭔﭕﭖﭗﭘ ﭙﭚ

ﭛ ﭜ{((( .فال�صوم ب��اب �إلى التقوى التي بدورها باب
لتكفير ال�سيئات والفوز بجنات النعيم في الآخرة.
الثان��ي :التقوى غاي��ة العبادة :ق��ال تعالى } :ﮜ ﮝ
ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ{(((.
فالتق��وى الت��ي جعله��ا اهلل غاية العب��ادات جعلها ف��ي ٍ
مكان
�آخر غاي��ة ال�صيام ،وهذا يعني � ّأن عب��ادة ال�صوم من العبادات
اال�ستثنائي��ة على م�ستوى �صناعة باط��ن الإن�سان وبناء �سريرته
وتخلي�صه من �شوائب ما علق على �أطراف قلبه ونف�سه.
الثال��ث :الب�ش��رى ف��ي الدني��ا والآخ��رة :ق��ال تعال��ى:

}ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ

ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ{(((.
فالتق��وى ب�صري��ح الق��ر�آن نعيم ف��ي الدنيا والآخ��رة ،وقد
ا�ستخ��دم اهلل التعبير نف�سه في الدني��ا والآخرة وهو (الب�شرى)
((( �سورة المائدة ،الآية . 65
((( �سورة البقرة ،الآية . 21
((( �سورة يون�س ،الآيتان  63ـ .64
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ليد ّل��ل على عظيم البركات لهذه المنقبة والتي �أطلق اهلل على
مجموعهم��ا تعبير (الفوز العظي��م) ،وهل بعد ذلك مقام و�ش�أن
ورفعة يبلغها المرء ببركة ال�صيام؟
الرابعة :قال تعال��ى} :ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ{((( :وهذا
من �أعظم بركات التقوى حين ت�صبح هذه الأعمال مقبول ًة عند
اهلل ف�لا ي�ست�صغر الإن�سان عم ًال بعد قبول��ه وال يمتنع �أو ّ
يتلك�أ
عن عملٍ ما دام مقبو ًال ،وه��ذا من �أكبر الغايات التي نن�شدها
جميع��اً في �أعمالنا التي ننظر �إليه��ا دائماً بعين الخوف من �أن
تكون غير محرزة لر�ص�ضى اهلل وقبوله.
التقي يبقى في عين
الخام���س :العناية الإلهية :فالإن�س��ان ّ
اهلل بحي��ث ال ُت�سد عليه كافّة �أب��واب حياته المادية والمعنوية،
ويي�سر له
ُفي ِّهي��ئ اهلل تعالى له المخارج من حي��ث ال يح�سب ّ
�أب��واب الرزق م��ن حيث ال يحت�سب ،ق��ال تعالى} :ﮚ ﮛ
ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ

ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ{(((.
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((( �سورة المائدة ،الآية . 27
((( �سورة الطالق ،الآيتان  2ـ .3

المحا�ضرة ال�سابعة

خطر اإلعالم في شهر رمضان
ت�صدير المو�ضوع:
}ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ

ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ{(((.

((( �سورة الكهف ،الآية . 28

الهدف:

التنبي��ه على خطر الإعالم الفا�سد ال��ذي ي�ستهدف ت�شويه
الروحي ل�شهر رم�ضان المبارك.
البعد
ّ
63

َّ
المقدمة

قبل �أن يهلّ هالل �شهر رم�ضان تمتلىء ال�شا�شات بالدعايات
الخا�صة بال�شهر الكريم وتت�سابق القنوات
والإعالنات للبرامج ّ
إعالمي من البرامج والم�سل�سالت
الف�ضائية بتقديم �إنتاجها ال ّ
والأف�لام الرم�ضاني��ة الت��ي �أنتج��ت خ�صي�صاً ل�شه��ر رم�ضان
المبارك ،والتي تجافي � ّأي معنى من معاني هذا ال�شهر وتف�سده
والديني قبل
الروحي
عل��ى النا�س قبل حلوله وتحرف الم�سار
ّ
ّ
دخ��ول ال�شهر ..والحقيق��ة � ّأن هناك �س�ؤا ًال يج��ب �أن يت�ساءله
كل واح��د م ّن��ا وهو �أن��ه :لماذا تتح��رك الروحية عن��د ه�ؤالء
المف�سدي��ن ب�ش ّت��ى �أجنا�سهم في هذا ال�شه��ر لإ�شغال النا�س
وجذبه��م لمتابعة برامجهم ال�ساقطة دون �سواه من ال�شهور ،وما
مبيتة فع ّال
دور الإع�لام ور�سالته في رم�ضان؟ وهل هناك خطة ّ
تهدف ل�ضرب مختلف الأبعاد الدينية لهذا ال�شهر؟
حماور املو�ضوع
وهنا �س�أقُ�صر الكالم على بع�ض الظواهر والحاالت المنحرفة
 64التي ُتر ِّوج لها القنوات المرئية خالل �شهر رم�ضان المبارك:

 -1ت�شوي��ه معن��ى �شهر رم�ض��ان� :إذ ل��وال العب��ارة التقليدية
(رم�ض��ان كريم) الت��ي د�أبت القنوات عل��ى و�ضعها لر�أيت
كلّ �ش��يء في هذه القنوات ي�سوق عق��ل الم�شاهد �إلى � ّأن
نعد الأي��ام والليالي للخروج
ه��ذا الزائر ٌ
�ضيف ثقي��ل و�أننا ّ
من��ه ،وهنا ن�س�أل� :أين البرامج التي تو�ضح للنا�س ولل�شباب
خا�ص ًة معاني هذا ال�شه��ر وبركاته؟ وهل تعي هذه القنوات
حقيق��ة هذا ال�شهر قبل �إقدامها على ما تقدم عليه؟ وهل � ّإن
ال�ص��وم زائر ثقيل يحاول الم��رء التفلت منه؟ لماذا ال نرى
تو�ضح للنا���س المعاني ال�سامية التي
البرام��ج الدينية التي ِّ
تزخر به��ا الكتب والأبحاث والت��ي تتنا�ساها هذه القنوات
وتغم���ض �أعينها عنه��ا وال تذكرها حتى عل��ى �سبيل دعوة
النا�س لقراءتها؟!
 -2ت�شوي��ه �صورة المجتمع الم�سلم :وهل ه��ذه ال�صورة التي
ب�شرا
ّقدمها التليفزي��ون تم ّثل ال�صورة الحقيقية للم�سلمينً ،
و�أخالقًا وحيا ًة و�سلوكًا؟ وه��ل �إذا و�ضعنا ال�صوم في ميزان
الح�سنات وو�ضعنا الم�سل�سالت في ميزان ال�سيئات ،يبقى
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لل�صائمي��ن بعد ذلك �شيء يلقون به وج��ه الخالق �سبحانه
وتعالى؟
و�إذا �أرادت هذه البرامج �إبراز حقيقة المجتمع الم�سلم �أبرزته
�أن��ه ال يعي�ش غير م�شاكل الث�أر والقتل بين التالل والجبال وال
أن�س �إال بعي�ش الكهوف ووهم الكرامة ويرى نف�سه في الق�سوة
ي� ُ
والعنف والفقر والجهل.
�أال ت��رى الف�ضائيات التي تتالعب بعق��ول النا�س وقلوبهم
ُتغف��ل التج��ارب الكبي��رة والم�ضيئ��ة للكثي��ر م��ن ال�شعوب
الإ�سالمية والتي ت�صلح �أن تكون نموذجاً وقدو ًة للآخرين على
�ضد الباطل ومواجهة الم�ستعمر ونبذ
م�ستوى التغيير وال�صراع ّ
الأف��كار الفا�سدة والغريبة ع��ن مجتمعاتنا؟ لماذا تغم�ض هذه
وت�صر على الإم�ساك
القنوات عن الجوانب الم�ش ّعة ف��ي �أمتنا ّ
بيده��ا و�سوقها �إل��ى ظالمات التخلّف والت��ر ّدي واالبتعاد عن
هويتها الحقيقية؟
� -3إدخ��ال مفاهيم غربي��ة في ثقافتنا� :أي��ن منظومة الأخالق
إنتاجا �أو
والقيم في البرامج والم�سل�سالت التي ُينفق عليها � ً
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�شراء ماليين الجنيهات؟
ً
والمخدرات
�أال ي��رى �أهل النظر � ّأن م�شاهد العري والخمور
ّ
بجو م��ن الجاذبية م��ن خالل عر�ض
َّ
تق��دم في �شه��ر رم�ضان ٍّ
بع���ض المحط��ات لأكثر من م�سل�سل حف�لات ماجنة ورق�ص
خليع ون�ساء عاريات وم�شاهد جن�سية في غاية الفجاجة ،والتي
ت�ستخدم ب��دون � ّأي وازع �إل��ى جانب اللغ��ة الهابطةوال�سوقية
والكلم��ات البذيئة التي ا�ستباح��ت قد�سية الحوار على ل�سان
الممثلين.
 -4ت�شويه �صورة المر�أة� :أين �صورة عفاف المر�أة و�أخالقها التي
تم ّثل المر�أة الم�سلم��ة من �صورة المر�أة المتبرجة والالهية
التي تملأ �شا�شات التلفزة عبر البرامج التي تدعوك للف�سق
والفجور و�أنت ت�ؤدي �أطهر العبادات؟
والتم�سك
تح��ث المر�أة على الف�ضيل��ة
�أي��ن البرامج التي ّ
ّ
بدينها و�أخالقها وتدعوها �إلى �صون نف�سها عن � ّأي دن�س ولوث
ورذيلة؟
�أي��ن البرامج التي تع ِّلم المر�أة واجباته��ا تجاه �أ�سرتها وبيتها
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و�أوالدها وم�س�ؤولياته��ا التربوية والدينية واالجتماعية؟ بل �أين
البرام��ج التي تعلّ��م المر�أة دورها في المجتم��ع وترقى بها �إلى
م�ص��اف الأ�شخا�ص النا�شطي��ن على الم�ست��وى االجتماعي
والتربوي والتعليمي بل وال�سيا�سي وغيره؟
�أل��م تقنع هذه الف�ضائيات �أنّ الم��ر�أة لي�ست �سلعة ولي�ست �آلة
ب��ل هي �إن�سان ل��ه م�شاعره و�أحا�سي�سه التي يج��ب علينا مراعاتها
بدل �أن نزيدها انغما�س ّا في م�ستنقعات الطمع والج�شع والرذيلة؟!
� -5إف�س��اد الوق��ت بالمالهي والعب��ث� :إذ تطالعك جملة من
البرام��ج التي تق�ضي الوق��ت بالم�سابقات ف��ي �أمور لهوية
و�إقام��ة المباري��ات بين فريقي��ن يتبارون ف��ي �ألعاب يندى
له��ا الجبين ،و ُتغ��دق العطاءات عل��ى الفري��ق الرابح في
ه��ذه الألعاب اللهوية ناهيك ع��ن الفوازير واال�ستعرا�ضات
الراق�صة وال�سهرات الماجن��ة والألب�سة الإباحية وا�ستقبال
الديني ب�صلة والتي
بع�ض الوجوه التي ال ّ
تم��ت �إلى البعد ّ
�سيما قليلي المعرفة ب�أبعاد
ت�ستمي��ل الكثيرين من النا�س ال ّ
هذا ال�شهر.
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ث��م تطالع��ك بع���ض القن��وات الف�ضائي��ة بعر���ض البرامج
خا�ص��ة
الم�ضحك��ة والن��كات والمقاط��ع ال�سمج��ة وبرام��ج ّ
بالتعليق��ات ال�ساخرة على الآخرين وبع���ض الطرائف التي ال
أجنب��ي عن روحية هذا
مكان لها ف��ي هذا ال�شهر ،وكلّ ذلك � ّ
ال�شه��ر� ،أل��م ت�س�أل � ّأي قن��اة نف�سها :هل له��ذه الغايات جعل
اهلل �شه��ر رم�ضان �أف�ضل ال�شهور؟ وهل لهذه ال�سهرات العبثية
جعل لياليه �أف�ضل الليالي؟ وهل لهذه البرامج ال�ساخرة جعل
�أيامه �أف�ضل الأيام؟
�سوق على �أنه لحظة التخلّي عن
� -6إف�ساد معنى العيد :فالعيد ُي ّ
كلّ القي��م والف�ضائل ،و� ّأن الإن�سان بخروجه من ال�شهر بات
يعبر عن فرحه بالطريقة التي تعجبه ،قتمتلئ
م�سموحاً له �أن ّ
ال�شوارع وال�ساحات بالإعالنات الدعائية لل�سهرات الطويلة
فمن الغن��اء والطرب والرق�ص واالبتذال والمجون والف�سق
واالخت�لاط المحرم في عملية هادف��ة لتمييع مفهوم العيد
ون�سف��ه من ج��ذوره ،وال ي�سعنا �إال �أن نق��ول لهذه القنوات
المنحرفة� :إتقوا اهلل في عباده.
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� ّإن ي��وم العيد في بركات��ه وثوابه و�أجره ال يقل عن �أيام �شهر
رم�ض��ان المبارك ،وكذلك الح��ال في ليلة العي��د وفيهما من
الأعم��ال الم�ستحبة والأدعية ما ينبغي �أال نغفل عنه في حين
ن��رى � ّأن البرامج التي �أعدتها القنوات الف�ضائية ليوم العيد بل
للأيام الثالث��ة التي تلي العيد فيها من الف�س��اد والإبتعاد عن
الطاعة ما ين�سف على الم�ستوى الروحي كلّ ما جناه المرء في
�أيام وليالي ال�شهر المبارك.
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المحا�ضرة الثامنة

زكاة الفطرة بين الصوم والعيد
ت�صدير المو�ضوع:
ق��ال تعال��ى } :ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ

ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ{(((.

((( �سورة الأعلى ،الآية . 15

الهدف:

��ت نظر ال�صائمين �إلى طبيعة العالقة التي تربط بين زكاة
َل ْف ُ
الفطرة من جهة وفري�ضة ال�صوم ومفهوم العيد من جه ٍة �أخرى.
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َّ
المقدمة

م��ن المفاهي��م التي �أكّ دته��ا ال�شريعة مفهوم ال��زكاة الذي
يعن��ي ب�شكلٍ عا ّم �ضرورة �إخراج �سهم من �أي نعمة �أنعمها اهلل
الخا�صة والمنا�سبة
تعال��ى علينا ،وجعل اهلل لكلّ �ش��يء زكاته ّ
له ،فال�صوم زكاة البدن ،وزكاة القدرة الإن�صاف ،وزكاة الجمال
العف��اف ،وزكاة الظف��ر الإح�س��ان ،وزكاة الظف��ر العفو ،وزكاة
ب��ر الجيران و�صلة الأرح��ام ،وزكاة ال�صحة ال�سعي في
الي�سار ّ
طاع��ة اهلل ،وزكاة ال�شجاعة الجه��اد في �سبيل اهلل ،وزكاة النعم
�إ�صطناع المعروف ،وزكاة العلم بذله لم�ستح ّقه و�إجهاد النف�س
ف��ي العمل ب��ه ،وزكاة العق��ل احتمال الج ّه��ال ،والعلل زكاة
الأج�س��اد ،وال�شفاعة زكاة الج��اه ،وعلى كل جزء من �أجزائك
زكاة واجب��ة هلل ع�� ّز وجلّ  ،ب��ل على كلّ �شعرة ،ب��ل على كلّ
لحظة ! ،فزكاة العين النظ��ر بالعبرة والغ�ض عن ال�شهوات وما
أهم
ي�ضاهيها ،وزكاة الأذن ا�ستماع العلم والحكمة والقر�آن؛ وال ّ
� ّأن ما �أ ّديت زكاته فهو م�أمون ال�سلب.
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حماور املو�ضوع
� ّإن الق��راءة المت�أنية ل��زكاة الفطر وعالقته��ا بال�صيام الذي
كان قبلها والعيد ال��ذي بعدها تجعل هناك رابطاً قوياً بين هذه
المفاهيم الثالثة نقف هنا على بع�ضها:
 -1زكاة الفط��رة �شرط في قبول ال�صوم :كما ورد في الحديث
الم��روي عن ر�سول اهلل �« :Pإن �ص��وم رم�ضان معلّق بين
ال�سماء والأر�ض ،ال ُيرفع �إال بزكاة الفطر»((( .وهو كناية عن
توق��ف تمام ثوابه ،حت��ى ت�ؤ ّدى الزكاة ،ف�لا ينافي ح�صول
�أ�ص��ل الثواب بدونها� ،إال � ّأن هذا التعبير من ر�سول اهلل P
ُي�شعرك ب� ّأن الث��واب والدرجات والح�سن��ات مرهونة بالأثر
ال��ذي ترك��ه ال�صيام في القل��وب والذي يتجلّ��ى بال�صورة
الأولى يوم العيد بدفع مقدار من المال �إلى الم�ستحقين.
وعن الإمام ال�صادق �« :Qإنّ من تمام ال�صوم �إعطاء الزكاة
النبي  Pمن تمام ال�صالة،
 يعني الفطرة  -كما �أنّ ال�صالة على ّمتعمداً».
لأنه من �صام ولم ي�ؤ ّد الزكاة فال �صوم له �إذا تركها ّ
((( �إعانة الطالبين ،ج� ،2ص.190
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 -2ورد ا�ستحب��اب �إخراجه��ا قب��ل الإفط��ار :من ي��وم العيد
وه��ذا كا�شف على �ضرورة بدء ي��وم العيد بالتفكير بالفقراء
والمحتاجين ،ليكون ال�صوم ق��د �أ ّدى �آثاره على الم�ستوى
الباطن��ي للإن�س��ان ،ونكون ق��د �أعطينا مفه��وم العيد ُبعده
الحقيق��ي ،فالإ�س�لام يري��د �أن يربينا على ثقاف��ة � ّأن حاجة
الفقراء يجب �أن ت�ؤثرها على حاجتك.
 -3ورد ا�ستحب��اب دفعه��ا لم�ستح ّقيه��ا :قبل دخ��ول الم�سجد
ل�ص�لاة العي��د ،وال يخف��ى ما لذلك م��ن �أث ٍر بال��غ في قبول
ال�صالة وروحية �أدائها ،ولذلك نجد �أنّ القر�آن الكريم قد ّقدم
م��ن (تزكى) على قوله (ف�صل��ى) ،كما ال يخفى �أنّ اهلل جعل
الحقيقي باهلل تعالى
الفالح مرتبطاً بمجموعهما ،و�أنّ االرتباط
ّ
إن�ساني الذي تعي�شه تجاه الآخرين.
لي�س �سوى ال�شعور ال ّ
 -4ورد ا�ستحب��اب دفعه��ا باليد :ف�إنها تقع بي��د اهلل والواقع � ّأن
دفعها باليد له �آثاره الروحية البالغة ل�ضرورة �أن تكون العالقة
 من غير عذر  -بالفق��راء والمحتاجين عالقة مبا�شرة وبالو�ساطة ،وهذا الأم��ر يجعل العالقة �أكثر تفاع ًال و�أكثر تف ّهماً
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وبقاء بخالف العالقة غير المبا�شرة
وبالتالي �أكثر ا�ستمراري ًة ً
التي ال تترك هذا الأثر في النفو�س.
� ّإن مفه��وم العيد في بعده الأخالقي يعن��ي �إدخال ال�سرور
�إل��ى قلوب المحتاجين و� ّإن �إدخال ال�سرور �إلى قلبك لي�س �إال
عبر تفريح قلوبهم وم�سح �أحزانهم وبل�سمة جراحاتهم.
 -5كراهة �إخراجها من البلدة :وهذا يعني �أهمية الإطّ الع على
�أو�ضاع الأقرب فالأقرب من �أهل القرية ،ولأن ذلك �سي�ؤدي
ف��ي النهاية �إل��ى التعرف على المحتاجين ف��ي البلدة ،وال
ّ
�سن هذه الفري�ضة بهذه القيود �إنما
�شك � ّأن ال�شارع عندم��ا ّ
�أراد بذلك �أن تبق��ى هذه العالقة بالفقراء والمحتاجين في
وم�ستم��رة وال تقت�صر عل��ى نهاية �شهر
القري��ة عالقة دائمة
ّ
رم�ضان المبارك.
 -6اعتب��ار يوم العيد هو يوم الجائزة :فبعد �أن �صام الم�سلمون
�أي��ام �شهر رم�ضان وقاموا لياليه ها هم يقبلون على يوم العيد
ه��ذا مه ّنئين متو ّددين ،يم�سحون ر�أ���س اليتيم ،ويمدون يد
بالبر والعطاء.
العون والم�ساعدة للفقراء والم�ساكين ّ
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�إن��ه يوم الجائزة لأنه يو ٌم جنى فيه ال�صائمون ثواب �صيامهم
و�أثابهم اهلل تعالى على نجاحهم في عبور هذا االمتحان و�أقبلوا
رب كريم يقول لهم :لقد �أُمرتم بقيام الليل فقمتم ،و�أُمرتم
على ٍّ
ف�صمت��م ،و�أطعتم ّربكم ،فاقب�ضوا جوائزكم ،فهذا
ب�صيام النهار ُ
اليوم ي�سمى في ال�سماء يوم الجائزة.
 -7دعاء �صالة العيد :ومن جميل ما نقر�أه في �صالة العيد بعد
ال�صيام والقيام والزكاة وما تركت من نقاء و�صفاء في القلب
اللهم �إني
والنف���س �أن تقف بين ي��دي اهلل تعالى لتق��ولّ :
محمداً و�آل
�أ�س�أل��ك �أن تدخلني في كلّ خي ٍر �أدخل��ت فيه ّ
محمد و�آل
محم��د و�أن تخرجني من كلّ �سوء �أخرجت منه ّ
ّ
اللهم �إني �أ�س�ألك خير ما �س�ألك عبادك ال�صالحون
ّ
محم��دّ ،
المقربون».
�شر ما ا�ستعاد منه عبادك ّ
و�أعوذ بك من ّ
�إن��ه �س���ؤال اهلل التوفيق �إلى مزيد من الق��رب والر�ضا ووعد
بالمزيد من الطاعة والعمل ال�صالح.
تقدم يك�ش��ف على � ّأن البع��د االجتماعي
ّ �-8إن مجم��وع م��ا ّ
لل�صوم يتجلّى يوم العيد من خالل التفكير بعموم الم�ؤمنين
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والخ��روج من الدائ��رة ال�ضيقة للأن��ا �إلى الدائ��رة الأو�سع
للم�سلمين ،بل لي�س لخ�صو�ص الم�سلمين �إذ تتعداهم �إلى
عم��وم النا�س وهو م��ا يظهر على �أل�سنتنا ف��ي الدعاء الذي
«اللهم
نق��ر�أه عقي��ب كلّ �صالة ف��ي �شهر رم�ضان فنق��ولّ :
اللهم
اللهم �أغنِ كلّ فقيرّ ،
�أدخ��ل على �أهل القبور ال�سرورّ ،
اللهم ِ
اق�ض دين
اك�س كلّ عري��انّ ،
�أ�شب��ع كلّ جائعّ ،
اللهم ُ
الله��م ر َّد كلّ
ف��رج ع��ن كلّ مكروبّ ،
كلّ َمدي��نّ ،
الله��م ِّ
اللهم �أ�صلح كلّ فا�سد من �أمور
اللهم ف ُّك كلَّ �أ�سيرّ ،
غريبّ ،
اللهم ِ
اللهم ُ�س َّد فقرنا بغناك،
ا�شف كلّ مري�ضّ ،
الم�سلمينّ ،
اللهم ِ
اق�ض ع ّنا الدين،
اللهم ّغير �سوء حالنا بح�سن حالكّ ،
ّ
و�أغننا من الفقر� ،إنك على كلّ �شيء قدير».
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الباب الثاني

صفات الشيعة
والتبري
من �صفات ال�شيعة :التو ّلي
ّ
من �صفات ال�شيعة :العبادة
من �صفات ال�شيعة :القيم والأخالق
من �صفات ال�شيعة :العلم والعمل
من �صفات ال�شيعة :مح ّبة �أهل البيت
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المحا�ضرة الأولى

من صفات الشيعة :
التولّي والتب ّري
ت�صدير المو�ضوع :

ورد ف��ي بع���ض الزي��ارات �« :إن��ي
وح��رب لم��ن
�سل��م لم��ن �سالمك��م
ٌ
ٌ
وولي لمن
حاربكم وعد ٌو لمن عاداكم ُ
واالكم»((( .
((( م�صباح المتهجد� ،ص .774

الهدف :

بي��ان �أهمي��ة �صفت��ي التو ّلي لأه��ل بي��ت الع�صمة
والتبري من �أعدائهم من خالل الروايات المباركة .
ّ

R
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َّ
المقدمة

والتب��ري من
يعتب��ر التو ّل��ي لأه��ل بيت الع�صم��ة R
ّ
أ�سا�سيين من �أركان الدين وحولهما تدور بقية
�أعدائهم ركنين � َّ
الخ�ص��ال وال�صفات وت�سب��ح في ف�ضائهما ،ب��ل وحتى الأمور
الت�شريعي��ة ف�إنها ما لم تقت��رن بهما ف�إنها ل��ن ُتك�سب �صاحبها
عظيم الأجر ورفيع الدرجات ،فبهما تقبل الأعمال وبهما ينال
تتحدد هوية الم��رء وانتما�ؤه وموقفه ،
الإن�س��ان ال�شفاعة وبهما ّ
ومن المفي��د الإ�شارة �إلى � ّأن التعلُّق ب�أحد الركنين دون الآخر
ال قيم��ة له ،بل � ّإن من �أعظم م�صائب الأمة الإ�سالمية اليوم � ّأن
يكن لأهل بيت الع�صمة  Rالمحبة والوالء � ،اّإل � ّأن
الجميع ّ
يتبر�ؤون من �أعدائهم وال يقفون في مواجهتهم .
�أكثر ه�ؤالء ال ّ
حماور املو�ضوع
حقيقة ّ
التبري

ق��ال تعال��ى :

}ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ

ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ،((( {...فالتبري في جوهره ينافي
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((( �سورة المجادلة ،الآية .22

�أدنى درجات التو ّدد لأعداء �أهل بيت الع�صمة  Rعن ابن
ف�ضال قال �سمعت الر�ضا  Qيقول« :من وا�صل لنا قاط ًعا،
ّ
�أو قط��ع لنا وا�صالً� ،أو مدح لنا عائب��اً� ،أو �أكرم لنا مخالفاً فلي�س
م ّنا ول�سنا منه»(((.
ق��ال ال�صادق «: Qكذب من زعم �أ ّن��ه من �شيعتنا وهو
(((
متم�سك بعروة غيرنا».
ّ
ف�أهل البيت  Rو�أعدا�ؤهم على طرفي نقي�ض فالإقتراب
ف�ضال عن
م��ن �أحدهما ابتعاد عن الآخر وبالعك�س  ،عن ابن ّ
الر�ض��ا � Qأ ّنه قال«:من والى �أع��داء اهلل فقد عادى �أولياء
وحق
اهلل ،وم��ن عادى �أولياء اهلل فقد عادى اهلل تبارك وتعالىٌ ،
(((
على اهلل ع ّز وجلّ �أن يدخله في نار جه ّنم».
ولياً
وعن �أبي عبد اهلل « : Qمن �أ�شبع عد ّواً لنا فقد قتل ّ
(((
لنا».
((( �صفات ال�شيعة� ،ص .7
((( الم�صدر ال�سابق� ،ص .3
((( الم�صدر ال�سابق� ،ص .7
((( �صفات ال�شيعة� ،ص .9
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عن الع�لاء بن الف�ضيل ع��ن ال�صادق  Qق��الَ « :من
أحب اهلل،
أحب كافراً فق��د �أبغ�ض اهلل ،و َمن �أبغ�ض كافراً فقد � ّ
� َّ
ثم قال � :Qصديق عد ّو اهلل عد ّو اهلل»(((.
الريب
ع��ن جعفر بن ّ
محمد  Qق��ال« :من جال�س �أهل ّ
فهو مريب»(((.
معاداة الشيعة معاداة ألهل البيت R

من ال�سيا�سات الت��ي يتبعها �أعداء الإ�س�لام اليوم التمييز
بي��ن �أهل البيت  Rو�أتباعه��م  ،ويبثون ما يوحي ب� ّأن �شيعة
�أه��ل البيت  Rهم �أعدا�ؤهم الحقيقيون و� ّأن عالقتهم ب�أهل
البيت  Rعالق��ة محبة ووالء وطاعة  ،وذلك لعدم �إمكانية
التبر�ؤ منهم كون الن�صو�ص الم�أثورة عن الر�سول الأكرم والتي
ع��د وال ُتح�صى رفع��ت مكانتهم و�أعل��ت �ش�أنهم و�أوجبت
ال ُت ّ
وف�ضلتهم على كلّ من �سواهم  ،فعن ابن �أبي نجران،
طاعته��م ّ
قال �سمع��ت �أبا الح�سن  Qيقول« :من عادى �شيعتنا فقد
عادانا ،ومن واالهم فقد واالنا ،لأ ّنهم م ّناُ ،خلقوا من طينتنا ،من
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((( الأمالي� ،ص .702
((( �صفات ال�شيعة� ،ص .9

(((

أحبهم فهوم ّنا ،ومن �أبغ�ضهم فلي�س م ّنا».
� ّ
عن المعلّى بن خني�س ،قال� :سمعت �أبا عبد اهلل Q
يقول«:لي���س النا�ص��ب من ن�ص��ب لنا �أهل البي��ت ،لأ ّنك
ولكن
محمدّ ،
محم��داً و�آل ّ
ال تج��د �أحداً يقول �أن��ا �أبغ�ض ّ
النا�صب من ن�صب لكم ،وهو يعل��م �أ ّنكم تتولَّوننا وتتبر�ؤون
من �أعدائنا»(((.
ّ
التولي دون ّ
التبري

وال ت�ستقي��م عالق��ة الوالء بدون التبري م��ن �أعدائهم  ،بل
ت�شير بع���ض الروايات �إل��ى � ّأن من يوالي �أه��ل البيت ويتو ّدد
أ�شد لعنة و�سوءاً عليهم ،وذلك لأنه ُي�سهم في تعمية
لأعدائهم � ُّ
قلوب النا�س عن العالقة الحقيقية ب�أهل بيت الع�صمة ، R
محمد بن مو�سى المتوكّ ل ،عن الح�سن بن
ففي الرواية ّ
حدثنا ّ
علي الخ ّزاز ،قال� :سمعت الر�ضا  Qيقولّ �« :إن ممن ي ّتخذ
الد ّجال،
أ�شد لعنة على �شيعتنا من ّ
مو ّدتنا �أهل البيت َلمن هو � ّ
فقلت له :يا بن ر�سول اهلل بماذا؟ قال :بمواالة �أعدائنا ومعاداة
((( الم�صدر ال�سابق� ،ص .4
((( الم�صدر ال�سابق� ،ص .9
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الحق بالباطل ،وا�شتبه الأمر
�أوليائنا� ،إ ّنه �إذا كان كذلك اختلط ّ
فلم يعرف م�ؤمن من منافق»(((.
وع��ن �أمير الم�ؤمنين« : Qاعلم��وا � ّأن اهلل تبارك وتعالى
الحق ،ووالية �أهل
المتلون ،فال تزولوا ع��ن ّ
يبغ���ض من عباده ّ
الحق ،ف� ّإن من ا�ستبدل بنا هلك ،وفاتته الدنيا وخرج منها»(((.
ّ
ع��ن �أب��ي عب��د اهلل ّ �« :Qإن اهلل تب��ارك وتعال��ى خلق
الم�ؤمني��ن من �أ�صل واح��د اليدخل فيهم داخ��ل وال يخرج
منهم خارج ،مثلهم واهلل مثل الر�أ�س في الج�سد ومثل الأ�صابع
الك��ف ،فمن ر�أيتم يخال��ف ذلك فا�شهدوا علي��ه بتاتاً �إ ّنه
في
ّ
منافق»(((.
ق��ال ر�سول اهلل  Pلبع�ض �أ�صحاب��ه ذات يوم«:يا عبد اهلل
أحب��ب في اهلل ,و�أبغ���ض في اهللِ ,
ووال ف��ي اهلل وعاد في اهلل,
� ْ
ف�إنك ال تن��ال واليته اال بذلك ,وال يج��د رجل طعم االيمان
و�إن كث��رت �صالته و�صيامه ـ حتى يك��ون كذلك وقد �صارت
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((( �صفات ال�شيعة� ،ص .9
((( الخ�صال ،ال�شيخ ال�صدوق� ،ص.626
((( �صفات ال�شيعة� ،ص .33

م�ؤاخ��اة النا�س في يومكم هذا �أكثرها في الدنيا ,عليها يتوا ّدون
وعليه��ا يتباغ�ضون ،وذلك ال يغنى عنهم من اهلل �شي ًئا ,فقال له
 :Qكي��ف لي �أن �أعلم �أ ّن��ي قد واليت وعاديت في اهلل ع ّز
ول��ي اهلل ع ّز وجلّ حتى �أوالي��ه ،ومن عد ُّوه حتى
وج��لّ  ،و َم ْن ُّ
علي  Qفقال� :أترى
�أعادي��ه؟ ف�أ�شار له ر�سول اهلل � Pإلى ّ
ول��ي اهلل ،فواله ،وعد ّو
ولي هذا ّ
ه��ذا؟ فقال :بلى ،فقال ّ :P
ه��ذا عد ّو اهلل ,فعادهِ ,
ولي هذا ولو �أنه قاتل �أبيك وولدك،
ووال ّ
وعاد عد ّو هذا ولو �أ ّنه �أبوك وولدك»(((.
أ�شد من زبر الحديد ،
ق��ال �أبو عبد اهلل ّ �« :Qإن الم�ؤمن � ّ
تغير و� ّإن الم�ؤمن لو قتل ّثم ن�شر ّثم
� ّإن الحدي��د �إذا �أُدخل النار ّ
يتغير قلبه»(((.
قتل لم ّ

((( الأمالي� ،ص .61
((( �صفات ال�شيعة� ،ص .32
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المحا�ضرة الثانية

من صفات الشيعة  :العبادة
ت�صدير المو�ضوع :

عن �أب��ي عبد اهلل  Qق��ال�« :إنّ
عل��ي �صل��وات اهلل علي��ه كانوا
�شيع��ة ّ
خم�ص البطون ،ذبل ال�شفاه ،و�أهل ر�أفة،
بالرهبانية ،ف�أعينوا
وعلم ،وحلم ،يعرفون
ّ
على ما �أنتم عليه ،بالورع واالجتهاد»(((.
((( �صفات ال�شيعة� ،ص .10

الهدف:

بيان �ضرورة االهتمام بالعبادات الواجبة والم�ستحبة ك�سمة
�أ�سا�سية من �سمات اتباع �أهل البيت .R
89

المقدمة

أهم عوامل
تعتبر العبادة على مختلف �أ�شكالها الم�سنونة من � ّ
تكامل الإن�سان وارتقائه في م�سيرة �سيره و�سلوكه �إلى اهلل تعالى
التق��رب وال�صراط الم�ستقيم بين
 ،فهي �سبيل اليقين وطريق ّ
العبد ورب��ه وت�ستبطن هذه العبادات م��ن المعارف والحقائق
والمفاهي��م ما ال يمكن لعقولنا القا�ص��رة �إدراكه �إال باال�ستعانة
ب� ّأئمة الهدى وم�صابيح الدجى الذين كانوا على ّمر التاريخ و�إلى
يوم القيامة �أعبد النا�س و�أتقى النا�س و�أورعهم ،فاختارهم ر�س ًال
و� ّأئم��ة للعباد بعد �أن �أدركوا هذه المقام��ات ال�سامية بعبادتهم
ووقوفهم بين يدي اهلل.
حماور املو�ضوع
علي
عن �أبي جعفر � Qأ ّنه قال« :يا �أبا المقدام �إ ّنما �شيعة ّ
�صلوات اهلل عليه ال�شاحبون ،الناحلون ،الذابلون ،ذابل ٌة �شفا ُههم
متغيرة وجوههم،
م�صفرة �ألوانهمّ ،
من القيام ،خمي�ص ٌة بطونهمّ ،
�إذا ج ّنه��م الليل ا ّتخذوا الأر�ض فرا�ش��اً ،وا�ستقبلوها بجباههم،
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باكية عيونه��م ،كثيرة دموعهم� ،صالتهم كثيرة ،ودعا�ؤهم كثير،
(((
تالوتهم كتاب اهللُ ،يفرحون النا�س وهم يحزنون».
أهمها :
وي�ؤكّ د هذا الحديث جملة من المعاني والمعارف � ّ
�أ ّما قول��ه  :Qال�شاحبون ،الناحل��ون ،الذابلون :ف�إ�شارة
وتفرغهم للعبادة).
�إلى �إعرا�ضهم عن االهتمام بالأبدان ّ ،
�أ ّما قوله  : Qذابلة �شفاههم من القيام( :فلكثرة تهجدهم
ومداومتهم على الت�سبيح والذكر)� .أ ّما قوله :خمي�صة بطونهم،
(فلكثرة �صيامهم وعدم اهتمامهم بالطعام).
متغيرة وجوههم( :ف�إ�شارة
م�صفرة �ألوانهمّ ،
�أ ّم��ا قوله ّ :Q
لكونهم قليلي الراحة والنوم كثيري القيام والتعبد هلل).
�أ ّم��ا قول��ه � :Qإذا ج ّنهم الليل ا ّتخ��ذوا الأر�ض فرا�شاً:
نوم عميق).
(فحتى ال يغرقوا في ٍ
�أ ّما قوله  :Qوا�ستقبلوها بجباههم (�أي ي�سجدون هلل بمجرد
المروي عن ر�سول اهلل . P
�أن ي�ستيقظوا من نومهم كما هو
ّ

((( �صفات ال�شيعة� ،ص .10
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�أ ّم��ا قوله  :Qباكية عيونهم ،كثيرة دموعهم( ،فهذا دليل
�صف��اء قلوبهم ل ّأن القلوب القا�سية المحجوبة بالذنوب وحدها
التي ال تبكي).
�أ ّم��ا قوله � :Qصالتهم كثي��رة� ( ،أي ال تقت�صر عبادتهم
الم�ستحبات
عل��ى الفرائ���ض والواجبات ب��ل مداومون عل��ى
ّ
والم�سنونات).
التو�سل باهلل
�أ ّما قوله  :Qودعا�ؤه��م كثير ( ،فهم دائمو ّ
تبارك وتعالى ال ينقطعون عنه ٍ
بحال من الأحوال).
�أ ّما قول��ه  :Qتالوتهم كت��اب اهلل� ( ،أي ي�أن�سون بتالوة
القر�آن وال يقر�أون ما ال ينفعهم وال يزيدهم نوراً وقرباً).
�أ ّما قوله ُ :Qيفرحون النا�س وهم يحزنون  ،فالنا�س تفرح
بالملذات الدنيوية الزائلة وهم تحزنهم هذه الأمور التي ي�ستمتع
النا���س بها  ،وهذا ال يعني �إعرا�ضهم عنها بل يعني �أنها لي�ست
من الأمور التي تدخل الفرح �إلى قلوبهم ،فالم�ؤمن كما ورد في
كتاب اهلل �إنما يفرح بن�صر اهلل على نف�سه وعد ّوه.
92

وقال الإمام ال�صادق �«:Qشيعتنا �أهل الورع واالجتهاد،
و�أه��ل الوفاء والأمانة ،و�أهل الزهد والعب��ادة� ،أ�صحاب �إحدى
الم�ستحبة)
وخم�سي��ن ركعة في الي��وم والليلة�( ،أي النواف��ل
ّ
ويحجون
القائمون بالليل ،ال�صائمون بالنه��ار ،يزكّ ون �أموالهمّ ،
محرم»(((.
البيت ،ويجتنبون كلّ ّ
وعن��ه « :Qامتحنوا �شيعتنا عند ث�لاث :عند مواقيت
ال�صالة كيف محافظته��م عليها ،وعند �أ�سرارهم كيف حفظهم
لها عند عد ّونا ،والى �أموالهم كيف موا�ساتهم لإخوانهم فيها»(((.
وعن��ه � Qأي�ضاً�« :إ ّنم��ا �شيعتنا ُيعرف��ون بخ�صال �ش ّتى:
بال�سخ��اء والب��ذل للإخ��وان ،وب���أن ُي�صلّ��وا الخم�سي��ن لي ًال
ّ
ونهاراً»(((.
وق��ال « :Qلي�س من �شيعتنا َم��ن يكون في م�ص ٍر يكون
فيه �آالف ويكون في الم�صر �أورع منه»(((.
((( بحار الأنوار  ،ج� ، 65ص. 167
((( الخ�صال  ، 103 ،حديث . 62
((( تحف العقول . 303 ،
((( بحار الأنوار  ،ج� ، 65ص. 164
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المحا�ضرة الثالثة

من صفات الشيعة :
القيم واألخالق
ت�صدير المو�ضوع:

ع��ن �أب��ي عب��د اهلل �« :Qإنما
عف بطن��ه وفرجه،
�شيع��ة جعفر م��ن َّ
وا�شت��د جهاده ،وعم��ل لخالقه ،ورجا
ّ
ثواب��ه ،وخاف عقابه ،ف�إذا ر�أيت �أولئك
(((
ف�أولئك� ،شيعة جعفر».
((( �صفات ال�شيعة� ،ص .11

الهدف:

التركيز على الف�ضائل الأخالقية وال�سمات المعنوية لأتباع
�أهل البيت .R
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َّ
المقدمة

لطالما �أو�صى �أهل بيت الع�صمة �شيعتهم �أن يكونوا لهم زيناً
وال يكونوا عليهم �شيناً  ،فيكون كلّ ٍ
واحد منهم النموذج الذي
ُيحتذى به والق��دوة التي يت� ّأ�سى الآخرون بها  ،فال ينبغي كما
دل��ت الن�صو�ص �أن يكون في الم�صر �أورع �أو �أعلم �أو �أتقى من
�شيعته��م  ،حتى يكون مالذ الجمي��ع وملج�أهم ،كما كان �أهل
�سيما و�أننا منت�سبون �إليهم والخط�أ الذي نقترفه
البي��ت ّ ،R
ُي�سهم ف��ي ت�شويه ال�صورة النا�صعة والم�ضيئة لهم كما ورد عن
الإمام ال�صادق  :Qيا مع�شر ال�شيعة� ،إ ّنكم قد ُن�سبتم �إلينا،
كونوا لنا زيناً وال تكونوا علينا �شيناً»(((.
�أو ع��ن الإمام الع�سكري « :Qا ّتقوا اهلل ،وكونوا زيناً وال
جروا �إلينا كلّ مو ّدة ،وادفعوا ع ّنا كلّ قبيح»(((.
تكونوا �شيناًّ ،
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((( م�شكاة الأنوار.134 :
((( تحف العقول.488 :

حماور املو�ضوع
ول��م يترك �أهل بيت الع�صمة ف�ضيل ًة �إال و�سبقوا النا�س �إليها
كم��ا ال يوجد فعل قبيح �إال و�سبقوا النا�س �إلى تركه واجتنابه ،
ونورد هنا بع�ض الأحاديث في هذا ال�ش�أن:
محمد بن عجالن قال:
�أ -موا�ساة الأغنياء للفق��راء :عن ّ
كن��ت مع �أبي عب��د اهلل  Qفدخل رج��ل ف�سلّم،
ف�س�أل��ه :كيف من خلّف��ت من �إخوان��ك؟ ،ف�أح�سن
الثناء وزكّ ��ى و�أطرى،فقال له «كيف عي��ادة �أغنيائهم
لفقرائهم؟ ق��ال قليلة ،قال :كيف موا�صل��ة �أغنيائهم
لفقرائهم ف��ي ذات �أيديهم؟ فقال� :إنك تذكر �أخالقاً
م��ا هي فيمن عندنا ،قال :فكيف يزعم ه�ؤالء �أنهم لنا
(((
�شيعة؟!».
ب -م��كارم الأخالق :ع��ن جابر الجعفي ق��ال :قال �أبو
الت�شيع يقول
جعفر « :Qيا جابر يكتفي من ا ّتخذ ّ
بحبن��ا �أهل البيت ،فواهلل ما �شيعتن��ا �إ َّال من ا ّتقى اهلل
ّ
((( الكافي ،ج� ،2ص .173
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والتخ�شع،
و�أطاع��ه ،وماكانوا يعرف��ون �إ َّال بالتوا�ض��ع،
ّ
و�أداء الأمان��ة ،وكثرة ذك��ر اهلل ،وال�ص��وم ،وال�صالة،
والبر بالوالدين ،والتعه��د للجيران من الفقراء ،و�أهل
ّ
الم�سكن��ة ،والغارمين ،والأيتام ،و�ص��دق الحديث،
وكف الأل�سن عن النا�س �إ ّال من خير،
وتالوة القر�آنّ ،
(((
وكانوا �أمناء ع�شائرهم في الأ�شياء».
علي :Q
ج -متم�سكون ب��روح الجماعة  :قال الإمام ّ
المتحابون في مو ّدتنا،
«�شيعتنا المتباذلون في واليتنا،
ّ
المت��زاورون ف��ي �إحياء �أمرن��ا ،الذي��ن �إن غ�ضبوا لم
يظلم��وا ،و�إن ر�ضوا لم ُي�سرفوا ،بركة على َمن جاوروا،
�سلم َلمن خالطوا»(((.
ٌ
د� -أذ ّلة على الم�ؤمنين �أع ّزة على الكافرين  :قال �أبو جعفر
علي  Qمن ال
 Qلجاب��ر« :يا جابر �إ ّنما �شيعة ّ
يع��دو �صوته �سمع��ه ،وال �شحنا�ؤه بدن��ه ،ال يمدح لنا
قالي��اً ،وال يوا�ص��ل لنا مبغ�ضاً ،وال يجال���س لنا عائباً،
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((( الأمالي� ،ص .725
((( الكافي .237/2

يه��ر هرير الكلب ،واليطمع
�شيعة علي  Qمن ال ّ
طم��ع الغ��راب ،وال ي�س���أل النا�س و�إن م��ات جوعاً،
�أولئك الخفيفة عي�شتهم ،المنتقلة ديارهم� ،إن �شهدوا
ل��م يعرفوا ،و�إن غابوا لم يفتق��دوا ،و�إن مر�ضوا ُيعادوا،
و�إن ماتوالم ي�شهدوا ،في قبورهم يتزاورون ،قلت :و�أين
�أطلب ه�ؤالء؟ قال :في �أطراف الأر�ض بين الأ�سواق،
وه��و قول اهلل تعالى ع ّز وجل} :ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ
ﮮﮯ{

(((

ه��ـ� -إظه��ار ال�صورة الح�سن��ة� :سئل �أب��و عبد اهلل
ع��ن �شيعتهم ،فقال�« :شيعتنا م��ن ّقدم ما ا�ستح�سن،
و�أم�س��ك ما ا�ستقب��ح ،و�أظهر الجميل و�س��ارع بالأمر
الجليل رغبة �إلى رحمة الجليل فذاك م ّنا و�إلينا ومعنا
حيثما ك ّنا»(((.
و -اال�ستقام��ة  :قال �أب��و عب��د اهلل �« :Qإ ّنما الم�ؤمن
حق ،والذي
ال��ذي �إذا غ�ضب لم يخرج��ه غ�ضبه من ّ

Q

((( الكافي ،ج� ،2ص .239
((( �صفات ال�شيعة� ،ص .17
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�إذا ر�ضي لم يدخله ر�ضاه في الباطل ،والذي �إذا قدر
لم ي�أخذ �أكثرمن ماله»(((.
ق��ال الإم��ام ال�ص��ادق « :Qل��و � ّأن �شيعتن��ا ا�ستقاموا
ل�صافحته��م المالئك��ة ،ولأظلّه��م الغم��ام ،ولأ�شرق��وا نهاراً،
ولأكلوا من فوقهم ومن تحت �أرجلهم ،ولما �س�ألوا اهلل �شيئاً �إ ّال
�أعطاهم»(((.
ز -التوا�ص��ل م��ع الآخرين :عن عبد اهلل ب��ن �سنان قال:
�سمعت �أبا عب��د اهلل  Qيقول «�أو�صيكم عباد اهلل
بتق��وى اهلل وال تحملوا النا�س عل��ى �أكتافكم فتذ ّلوا،
�إ ّن��ا هلل ع�� ّز وج��لّ يقول ف��ي كتاب��ه} :ﯦ ﯧ
ﯨ{ ثم قال  :عودوا مر�ضاهم ،وا�شهدوا جنائزهم،
وا�شهدوا ولهم عليهم ،و�صلّ��وا معهم في م�ساجدهم،
أ�شد على قوم
(ثم قال)ّ � :أي �شيء � ّ
واق�ض��وا حقوقهمّ ،
يزعمون �أ ّنهم ي�أتمون بقوم وي�أخذون بقولهم ،في�أمرونهم
وينهونه��م ،وال يقبلون منه��م ،ويذيعون حديثهم عند
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((( الم�صدر ال�سابق� ،ص .27
((( تحف العقول . 302 ،

عد ّوهم ،في�أتي عد ّوهم �إلينا فيقولون لنا � ّإن قوماً يقولون
نتب��ر�أ ممن يقول هذا
وي��روون كذا وكذا فنقول نحن ّ
(((
فتقع عليهم البراءة».
ح -مالذ النا�س لتقواهم :عن عبد اهلل بن زياد ،قال� :سلّمنا
على �أبي عبد اهلل  Qبمنىّ ،ثم قلت :يا بن ر�سول
اهلل �إ ّن��ا قوم مجتازون ل�سنا نطيق ه��ذا المجل�س منك
كلّم��ا �أردناه ،ف� ِ
أو�صنا ق��ال « :Qعليكم بتقوى اهلل
و�صدق الحدي��ث و�أداء الأمانة وح�سن ال�صحبة لمن
�صحبك��م واف�شاء ال�س�لام و�إطعام الطع��ام �صلّوا في
م�ساجدهم وع��ودوا مر�ضاهم واتبعوا جنائزهم ف� ّإن �أبي
حدثن��ي �أن �شيعتن��ا �أهل البيت كان��وا خيار من كانوا
ّ
منه��م� ،إن كان فقي��ه كان منه��م و�إن كان م���ؤذّن كان
منهم ،و�إن كان �إمام كان منهم  ،و�إن كان �صاحب �أمانة
كان منهم ،و�إن كان �صاحب وديعة كان منهم ،وكذلك
حببونا �إلى النا�س ،وال ُتب ِّغ�ضونا �إليهم»(((.
كونواّ ،
((( �صفات ال�شيعة� ،ص .27
((( �صفات ال�شيعة� ،ص .28
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ط -ح�سن الع�شرة :قال الإمام ال�صادق « :Qيا �شيعة
محم��د� ،إ ّن��ه لي�س م ّن��ا َمن لم يمل��ك نف�سه عند
�آل ّ
الغ�ض��ب ،ولم ُيح�سن �صحبة َمن �صحبه ،ومرافقة من
رافقه ،وم�صالحة َمن �صالحه ،ومخالفة َمن خالفه»(((.
علي الباق��ر  Qقال�ُ :سئل
ع��ن �أبي جعف��ر ّ
محمد بن ّ
ر�س��ول اهلل  Pع��ن خيار العباد ,ق��ال« :الذي��ن �إذا �أح�سنوا
ا�ستب�ش��روا ,و�إذا �أ�سا�ؤا ا�ستغفروا ,و�إذا �أعطوا �شكروا ،و�إذا ابتلوا
(((
�صبروا ,و�إذا غ�ضبوا غفروا».
عل��ي  Qهم
ق��ال الإم��ام الع�سك��ري «:Qو�شيعة ّ
الذي��ن ال يبالون ف��ي �سبيل اهلل �أوقع الم��وت عليهم� ،أو وقعوا
علي  Qهم الذي��ن ي�ؤثرون �إخوانهم
عل��ى الموت .و�شيعة ّ
عل��ى �أنف�سهم ،ولو كان بهم خ�صا�صة ،وهم الذين ال يراهم اهلل
حيث نهاهم ،وال يفقدهم من حيث �أمرهم .و�شيعة علي Q
ّ
بعلي في �إكرام �إخوانهم الم�ؤمنين»(((.
هم الذين يقتدون ّ
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المحا�ضرة الرابعة

من صفات الشيعة:
العلم والعمل
ت�صدير المو�ضوع:

عن الإم��ام ال�ص��ادق ّ �« :Qإن
�أ�صحابي �أول��و ال ُّنهى وال ُتقىَ ،فمن لم
يكن م��ن �أهل ال ّنه��ى وال ّتقى ،فلي�س
من �أ�صحابي».

الهدف:

الح��ث على طلب العلم ب�شكلٍ دائ��م وبيان �ضرورة العمل
ّ
بهذا العلم.
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َّ
المقدمة

من ال�صف��ات الأ�سا�سية التي �أ�شارت الن�صو�ص �إلى �ضرورة
التحلّ��ي بها �صفتا العلم والعمل ،ف�أتباع �أهل البيت � Rأهل
علم ومعرف��ة واطّ الع ،نهلوا علومهم م��ن مدر�ستهم وتربوا على
�أيديهم واكت�سبوا تلك المعارف الإلهية من خلفاء اهلل في �أر�ضه،
فح�صنتهم هذه العل��وم عن االنزالق في �أودية الجهل والظالم
ٍ
وخمول وتثاقل
والتي��ه ،وهم يعملون بعلمهم فلي�سوا �أهل ك�سلٍ
بل �أهل مبادرة وم�سارعة �إلى فعل الخير والعمل ال�صالح فتكون
�أعمالهم والحال هذه زيناً لهذا النهج الإلهي ال �شيناً عليه.
حماور املو�ضوع
العمل معيار االتباع ألهل البيت R
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وهن��اك من يط��رح � ّأن المتبع لأهل البيت يف��وز بالجنة في
الآخ��رة مهما �ساءت �أفعاله في الدنيا ،و� ّأن �إتباع �أهل البيت ال
ال�سيئات
يعني �سوى محبتهم و� ّأن هذه المحبة كافي ٌة في تكفير ّ
وغفران الذنوب والمعا�صي.

مطابقة العمل للعلم

وهن��اك مجموعة من الأحاديث ربط��ت بين العلم والعمل،
فالعل��م مفتاح العمل ،والعمل بال علم ي�سير ب�صاحبه على غير
حجة
الج��ادة ال�صحيحة فال يو�صله �إلى حي��ث ين�شد ،والعلم ّ
عل��ى الم��رء �أن يكون عام�ل ًا بينما الجهل يعف��ي �صاحبه من
العمل وال يعفيه من التعلّم .
علي �« :Qشيعتي واهلل الحلماء ،العلماء باهلل
قال الإمام ّ
بحبه� ،أن�ضاء عبادة،
ودين��ه ،العاملون بطاعته و�أمره ،المهت��دون ّ
التهج��دُ ،عم�ش العيون من
�أحال�س زه��ادة�ُ ،صفر الوجوه من ّ
الب��كاء ،ذُبل ال�شف��اه من الذكرُ ،خم�ص البط��ون من الطوى،
الربانية ف��ي وجوههم ،والرهبانية ف��ي �سمتهم ،م�صابيح
ُتعرف ّ
كلّ ظلمة»(((.
علي �« :Qشيعتنا هم العارفون باهلل ،العاملون
قال الإمام ّ
ب�أم��ر اهلل� ،أهل الف�ضائل ،الناطقون بال�صواب ،م�أكولهم القوت،
وملب�سهم االقت�صاد ،وم�شيهم التوا�ضع.(((»...
((( �أمالي الطو�سي� ،ص . 576
((( بحار الأنوار ،ج � ،75ص. 29
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لك��ن حذار حذار من الذين يقولون م��ا ال يفعلون في�أمرون
بالب��ر وال ي�أتمرون ب��ه وينهون النا�س ع��ن المنكر وال
النا���س ّ
أ�شد �ضرراً
ينتهون عنه ،دع��اة ب�أل�سنتهم بغاة ب�أفعالهم ،ه���ؤالء � ّ
م��ن الذين تطابقت �أفعاله��م ال�سيئة مع �أقواله��م المنكرة في
الإنحراف ،ولذلك نرى ف��ي الرواية �شك ًال من �أ�شكال البراءة
من ه�ؤالء و�إ�سقاط �صفة الت�شيع عنهم.
ق��ال تعال��ى } :ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ
ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ{(((.
وع��ن الإمام ال�ص��ادق « :Qلي�س م��ن �شيعتنا َمن قال
بل�سان��ه وخالفنا في �أعمالن��ا و�آثارنا ،ولكن �شيعتن��ا َمن وافقنا
بل�سانه وقلبه ،وا ّتبع �آثارنا وعمل ب�أعمالنا� ،أُولئك �شيعتنا»(((.
المطابقة بالمشاعر

ومن �أجمل ما ذكرته الروايات من �صفات �شيعة �أهل البيت
�أنهم ال يقتف��ون �آثارهم بالعمل فح�سب بل حتى على م�ستوى
الم�شاع��ر والأحا�سي���س فهم يفرح��ون للأمر ال��ذي يفرحهم
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((( �سورة ال�صف ،الآية .2
((( بحار الأنوار ،ج � ،65ص. 164

ويحزن��ون لحزنه��م ،وه��ذا �أعلى م�ستوي��ات ال��والء واالتباع
والن�صرة ،بل هذا نوع من �أنواع االن�صهار والذوبان في ع�شقهم
عل��ي « :Qواختار لنا
ومحبته��م ،وهذا م��ا ورد عن الإمام ّ
�شيعة ين�صرونن��ا ،ويفرحون لفرحنا ،ويحزن��ون لحزننا ،يبذلون
�أموالهم و�أنف�سهم فينا…»(((.
النمرقة الوسطى

ال�شي َع�� ِة �ِ -شي َع ِة � ِآل
ق��ال الإمام الباق��ر «َ :Qيا َم ْع َ�ش َ��ر ِّ
��م ا ْل َغا ِلي َو َيل َْح ُق
ُم َح َّم ٍد  -كُ و ُن��وا ال ُّن ْم ُر َق َة ال ُْو ْ�سطَ ى َي ْر ِج ُع �إِ َل ْي ُك ُ
الَنْ َ�صا ِر ُي َق ُال َل�� ُه َ�س ْع ٌد ُج ِعل ُْت
��م ال َّتا ِلي َف َقالَ َل�� ُه َر ُجلٌ ِم َن ْ أ
ِب ُك ُ
ِف َداكَ َما ا ْل َغا ِلي؟
َقالَ  :ق َْو ٌم َي ُقو ُل َون ِفي َنا َما ال َن ُقو ُل ُه ِفي �أَنْ ُف ِ�س َنا َفل َْي َ�سُ �أو َل ِئ َك ِم َّنا
َو َل ْ�س َنا ِم ْن ُه ْم».
َقالَ  :ف ََما ال َّتا ِلي؟
َقالَ  :ال ُْم ْر َتا ُد ُير ُِيد ال َْخ ْي َر ُي َب ِّل ُغ ُه ال َْخ ْي َر ُي ْ�ؤ َج ُر َعل َْي ِه.
ُث َّم �أَ ْق َبلَ َعل َْي َنا.
((( الم�صدر ال�سابق ،ج� ،44ص . 287
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َف َق��الَ َ « :وا ِهلل َما َم َع َنا ِم َن ا ِهلل َب َر َاء ٌة َو ال َب ْي َن َنا َو َب ْي َن ا ِهلل ق ََر َاب ٌة
َوال َل َن��ا َعلَى ا ِهلل ُح َّج ٌة َو اَل نَ َت َق َّر ُب �إِ َلى ا ِهلل �إ اَِّل ِبالطَّ ا َع ِة ف ََم ْن ك ََان
��م َع ِا�صياً لهلِ ِ َل ْم
��م ُم ِطيعاً لهلِ ِ َت ْن َف ُع�� ُه َو اَل َي ُت َنا َو َم ْن ك ََان ِم ْن ُك ْ
ِم ْن ُك ْ
َت ْن َف ْع ُه َو اَل َي ُت َنا َو ْي َح ُك ْم اَل َت ْغ َت ُّروا َو ْي َح ُك ْم اَل َت ْغ َت ُّروا»(((.
ه��ذه الرواية تريد �أن تفهم ال�شيعة �أنه ال يجوز لكم �أن تغالوا
ف��ي �أهل البي��ت وتقولوا فيهم م��ا لم يقولوه ف��ي �أنف�سهم ك�أن
ّتدع��وا لهم الربوبية �أو الإلوهية وغير ذلك مما هم منه براء وهم
عدة روايات.
�أنف�سهم ال يرت�ضونه وقد �أنكروا ذلك في ّ
و�إنما يجب عليكم �أن تختاروا حالة الو�سطية وتكونوا ال ُّن ْم ُرقة
الو�سط��ى وهي الو�سادة ال�صغي��رة التي ي ّتكئ عليه��ا الإن�سان
والجم��ع نم��ارق ،ق��ال تعال��ى} :ﮢ ﮣ{((( فالأئمة
يريدون من �شيعتهم �أن يكونوا حالة الو�سط.

108

((( الكافي ،ج� ،2ص. 164
((( �سورة الغا�شية ،الآية .15

المحا�ضرة الخام�سة

من صفات الشيعة:
مح ّبة أهل البيت R

ت�صدير المو�ضوع:

عن ر�سول اهلل ّ �« :Pإن هلل حرمات
حفظهن حف��ظ اهلل �أمر دينه
ثالث��اً من
ّ
يحفظهن ل��م يحفظ
ودني��اه ومن ل��م
ّ
اهلل له �شيئاً ،حرم��ة الإ�سالم وحرمتي
وحرمة عترتي»(((.
((( الخ�صال� ،ص .146

الهدف:

التركي��ز على العالق��ة القوية التي يرتبط به��ا ال�شيعة ب�أهل
بيت الع�صمة .R
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َّ
المقدمة

تمي��ز ال�شيعة م��ن �سواهم من
� ّإن م��ن ال�صف��ات الت��ي ّ
الخ ْلق عالقتهم ب�أه��ل البيت  ،Rفهذه العالقة لي�ست
َ
كعالقة النا�س بقادتهم الذين يتبعونهم طمعاً بالفوز بالدنيا،
ب��ل هي عالقة اتب��اع ين�شد ال�شيعة النجاة به��ا في الآخرة
والحي��اة ال�سعي��دة الكريمة في الدنيا؛ لأنن��ا نرى في �أهل
بي��ت الع�صمة � Rسفينة النجاة عن��د الفتن ،وم�صابيح
ادلهمت الخط��وب ،و�أبواب مدينة العلم حين
الدجى �إذا ّ
تحتار العقول ،وخلف��اء اهلل في �أر�ضه حين ُيعييك ال�سبيل
�إل��ى ر�ضاه ،وهم �أهل الف�ضائل حين تعجز عن الفعل ،وهم
المع�صوم��ون الذي��ن ال ي�أتيه��م الباطل �أب��داً ،وهم الذين
النب��ي ،وخيانتهم
خ�صه��م اهلل ب�آية التطهي��ر ،فبيعتهم بيعة
ّ
ّ
خيان��ة اهلل والر�سول ،فهم العروة الوثقى بيننا وبين اهلل وهم
أحبوه.
أحبهم و� ّ
�سادة الوجود كلّه ،فطوبى لمن � ّ
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حماور املو�ضوع
المعي��ار في محبتهم :و�ضع ر�س��ول اهلل  Pميزاناً ي�ستطيع
كلّ � ٍ
إن�سان �أن يقي�س به مدى محبته ووالئه وانتمائه لأهل بيت
أحب �إليه من
الع�صمة � Rإذ قال« :ال ي�ؤمن عبد حتى �أكون � ّ
أحب �إليه من عترته،
أحب �إليه من �أهله ،وعترتي � ّ
نف�سه ،و�أهلي � ّ
أحب �إليه من ذاته .قال :فقال رج��ل من القوم :يا �أبا
وذات��ي � ّ
عبد الرحمن ،ما تزال تجيء بالحديث يحيي اهلل به القلوب(((.
بركات صلة أهل البيت
وعترة النب��ي  Pكما القر�آن الكريم هي خليفة النبي P

ّ

ّ
النبي
للعالمي��ن ،فمن و ّدهما و ّد النبي  Pوم��ن �آذاهما �آذى ّ
المروي عن ر�سول اهلل �« :Pإني
 ،Pفلقد جاء في الحديث
ّ
ت��ارك فيكم الثقلين ،كت��اب اهلل وعترتي �أهل بيت��ي� ،أال وهما
علي الحو�ض»(((.
الخليفتان من بعدي ،ولن يتفرقا حتى يردا َّ
وعن ال�صادق « :Qنزلت هاتان الآيتان في �أهل واليتنا
((( الأمالي� ،ص .414
((( عيون اخبار الر�ضا ،Qج� ،1ص .68
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المقربين َفر ْو ٌح وريحان ،يعني
و�أهل عداوتنا« :ف�أ ّما �إن كان من ّ
ف��ي قبره وجن��ة نعيم في �آخرت��ه ،و�أ ّما �إن كان م��ن المكذبين
ال�ضا ّلين فنزل من حميم ،يعني في قبره ،وت�صلية جحيم ،يعني
في الآخرة»(((.
 -1الر�س��ول �شفيع من ي�صلهم :قال ر�سول اهلل « :Pمن �أراد
التو�سل � ّإلي ،و�أن يكون له عندي يد �أ�شفع له بها يوم القيامة
ّ
َفل َْي ِ�ص ْل �أهلَ بيتي ويدخل ال�سرور عليهم»(((.
 -2م�ضاعف��ة الأجر :ق��ال ر�سول اهلل « :Pم��ن و�صلّ �أحداً
من �أهل بيت��ي في دار هذه الدنيا بقيراط كافيته يوم القيامة
بقنطار»(((.
 -3عاقب��ة من �أرادهم ب�س��وء :وقال « :Pمن �آذى �شعرة منى
فق��د �آذاني ومن �آذاني فقد �آذى اهلل ع ّز وجلّ  ،ومن �آذى اهلل
وملء الأر�ض»(((.
ملء ال�سماء ْ
لعنه اهلل ْ
وق��ال ر�س��ول اهلل « :Pحرمت الجنة على م��ن ظلم �أهل
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((( رو�ضة الواعظين� ،ص .273
((( الأمالي� ،ص .462
((( رو�ضةالواعظين�،ص .273
((( الم�صدر نف�سه.

بيتي �أو قاتلهم �أو �أعان عليهم �أو �سبهم �أولئك ال خالق لهم في
الآخرة ،وال يكلّمهم اهلل وال ينظر �إليهم يوم القيامة وال يزكيهم،
ولهم عذاب �أليم»(((.
 -4المغف��رة والنجاة من النار :قال �أبو جعفر ّ �« :Qإن عبداً
مكث في النار �سبعين خريف��اً والخريف �سبعون �سنةثم �إنه
محمد و�أهل بيته لما رحمتني ف�أوحى
�س�أل اهلل ع ّز وجلّ ّ
بحق ّ
اهلل تعال��ى �إلى جبرئيل �أن اهبط �إلى عبدي ف�أخرجه ،قال يا
رب :وكيف ل��ي بالهبوط في النار؟ قال �إن��ي قد �أمرتها �أن
رب :فما علمي بمو�ضعه،
تكون عليك برداً و�سالماً ،فقال يا ّ
�سجين قال فهب��ط جبرئيل في النار،
ق��ال �إنه في ٍّ
ج��ب من ّ
وه��و معلّق على وجه��ه ف�أخرجه ،فقال ي��ا عبدي كم لبثت
رب ،قال� :أما وعزتي
تنا�شدني في النار؟ قال :ما �أح�صي يا ّ
لوال ما �س�ألتني به لأطلت هوانك في النار ،ولكنه حتم على
محمد و�أهل بيته �إال غفرت
نف�س��ي �أن ال ي�س�ألني عبد ّ
بحق ّ
له ما بيني وبينه ،وقد غفرت لك اليوم»(((.
((( الم�صدر نف�سه� ،ص .273
((( الم�صدر ال�سابق� ،ص .271
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 -5محبتهم عند عظيم الأه��وال :قال ر�سول اهلل « :Pحبي
أهوالهن عظيمة:
وح��ب �أهل بيتي ناف��ع في �سبعة مواط��ن � ّ
ُّ
عند الوفاة ،وفى القب��ر ،وعند الن�شور ،وعند الكتاب ،وعند
الح�ساب وعند ال�صراط ،وعند الميزان»(((.
 -6محبتهم خير الدنيا والآخرة :قال ر�سول اهلل « :Pمن رزقه
حب ال ّأئمة من �أهل بيتي فقد �أ�صاب خير الدنيا
اهلل تعال��ى ّ
والآخ��رة ،فال ّ
حب �أهل
ي�شك َّن �أحد �أنه ف��ي الج ّنة ف� ّإن في ّ
بيت��ي ع�شرين خ�صلة ع�شرمنها في الدنيا وع�شر في الآخرة،
�أ ّما في الدنيا ،فالزهد والحر�ص على العلم والورع في الدين
والرغبة ف��ي العبادة والتوبة قبل الم��وت والن�شاط في قيام
اللي��ل ،والي�أ�س مما في �أيدي النا�س والحفظ لأمر اهلل ونهيه
والتا�سعة بغ�ض الدنيا والعا�شرة ال�سخاء (((.
و�أ ّم��ا ف��ي الآخرة فال ُين�ش��ر له ديوان وال ُين�ص��ب له ميزان
ويبي�ض وجهه
و ُيعط��ى كتابه بيمينه و ُيكتب له ب��راءة من النارّ ،
و ُيك�سى من حلل الجنة وي�شفع في مئة من �أهل بيته وينظر اهلل
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((( الخ�صال� ،ص .360
((( رو�ضة الواعظين� ،ص .272

ويتوج من تيج��ان الجنة ،والعا�شرة يدخل الجنة
�إليه بالرحمة ّ
بغير ح�ساب فطوبى لمحبي �أهل بيتي».
 -7ال�شفاع��ة لمحبيه��م :قال ال�ص��ادق �« :Qإذا كان يوم
القيام��ة جم��ع اهلل الأولي��ن والآخري��ن في �صعي��د واحد
فتغ�شاهم ظلم��ة �شديدة في�صيحون �إلى ربه��م ،ويقولون :يا
ربن��ا اك�شف عنا هذه الظلمة ق��ال :فيقبل قوم يم�شي النور
بين �أيديهم قد �أ�ضاء �أر�ض القيامة ،فيقول �أهل الجمع ه�ؤالء
�أنبي��اء اهلل؟ فيجيئه��م النداء من قب��ل اهلل تعالى :ما ه�ؤالء
ب�أنبي��اء اهلل ،فيق��ول �أهل الجمع فه���ؤالء مالئكة؟ فيجيئهم
النداء م��ن عند اهلل ما ه�ؤالء بمالئك��ة ،فيقول �أهل الجمع
ه���ؤالء �شهداء فيجيئهم النداء من عند اهلل ما ه�ؤالء �شهداء
فيقولون :من هم؟ فيجيئهم النداء يا �أهل الجمع �سلوهم من
�أنتم؟ فيقول �أهل الجمع :من �أنتم؟ فيقولون :نحن العلويون
ولي اهلل،
علي ّ
نح��ن ذرية محمدر�سول اهلل  Pنح��ن �أوالد ّ
نحن المخ�صو�صون بكرامة اهلل ،نح��ن الآمنون المطمئ ّنون
فيجيئه��م النداء من عن��د اهلل تعالى ا�شفع��وا في محبيكم
و�أهل مو ّدتكم و�شيعتكم في�شفعون في�شفعون.
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 -8النج��اة ف��ي اتباعه��م والهالك ف��ي التخلّف عنه��م :قال
ال�ص��ادق  :Qيا �أبا ب�صير نحن �شجرة العلم ،ونحن �أهل
النبي وف��ي دارنا مهبط جبرئي��ل  Qونحن خ ّزان
بي��ت ّ
عل��م اهلل ،ونحن معادن وحي اهلل ،من تبعنا نجا ومن تخلف
ع ّنا هلك ح ًّقا على اهلل ع ّز وجلّ »(((.
� -9أمان من العذاب :قال ر�سول اهلل ّ �« :Pإن اهلل تعالى جعل
النجوم �أماناً لأه��ل ال�سماء فال تزال ال�سماء قائمة ما قامت
النجوم ف�إذا انت�شرت النجوم تفطّ رت ال�سماء ،و� ّإن اهلل جعل
�أه��ل بيتي �أماناً لأهل الأر�ض فال ين��زل بهم عذاب عام ما
كان �أهل بيتي فيهم ف�إذا قب�ض �أهل بيتي نزل العذاب»(((.
النب��ي لأهل الكبائر :قال ر�س��ول اهلل �« :Pإذا
� -10شفاع��ة ّ
قم��ت المق��ام المحم��ود ت�ش ّفعت ف��ي �أ�صح��اب الكبائر
من �أمت��ي في�ش ّفعني اهلل فيه��م واهلل ال ت�ش ّفعت فيمن �آذى
ذريتي»(((.
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((( الم�صدر ال�سابق� ،ص .273
((( الم�صدر ال�سابق� ،ص .274
((( الأمالي� ،ص .370

قال المجل�س��ي :وك� ّأن الت�شبيه بالنمرق��ة باعتبار �أنها محل
االعتم��اد ،والتقيي��د بالو�سط��ى لكونهم وا�سطة بي��ن الإفراط
والتفريط� ،أو الت�شبيه بالنمرقة الو�سطى باعتبار �أنها في المجال�س
�صدر ومكان ل�صاحبه يلحق به ،ويتوجه �إليه من على الجانبين.
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الباب الثالث

أخالق العاملين
الأمانة
الإتقان في العمل
عل ّو اله ّمة ()1
عل ّو اله ّمة()2
الدين لدى العاملين
�ضرورة التفقُّه في ّ
ال�صدق

119

120

المحا�ضرة الأولى

األمانة

ت�صدير المو�ضوع:
قال تعال��ى } :ﭾ ﭿ ﮀ

ﮁ ﮂ{(((.

((( �سورة الم�ؤمنون ،الآية .8

الهدف:

بيان معيارية الأمانة في �إيم��ان المرء وبع�ض الميادين التي
تتجلّى بها مراعاة الأمانة.
121

َّ
المقدمة

وتنوعها
جعل اهلل تعالى �أداء الأمانة على اختالف �أ�شكالها ّ
و�أطرافه��ا معياراً من معايير الإيمان وااللت��زام وركناً من �أركان
الأخ�لاق والف�ضائ��ل ،وواحد ًة من الأمور الت��ي ي�ستدلّ على
ال�صالحي��ن من خاللها ،لأنها انعكا���س لطهارة النف�س وجالء
القل��وب ،حتى ورد عن ر�س��ول اهلل « :Pال تنظروا �إلى كثرة
الحج ،والمعروف ،وطنطنتهم بالليل،
�صالتهم و�صومهم ،وكثرة ّ
ولكن انظروا �إلى �صدق الحديث و�أداء الأمانة»((( .وهي ف�ضيلة
�أ�سا�سي��ة من الف�ضائ��ل التي يجب على العاملي��ن التحلّي بها
ومنقب��ة ال ينبغي الغفلة عنها ،فعندما ي�شير ر�سول اهلل � Pإلى
� ّأن العب��رة بالأمان��ة ال بكثرة ال�صالة وال�صي��ام فهو يك�شف �أن
ب�سقوطها من �شخ�صية الم�سلم ُت�سقط �إيمانه.
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((( الأمالي ،ال�شيخ ال�صدوق� ،ص .380

حماور املو�ضوع
ال ّ
�ش��ك � ّأن �أداء الأمان��ة ي�س��ري �إلى ميادي��ن مختلفة في
والتق��رب �إلى اهلل ،ويواج��ه العامل تحديات
�ساح��ات العمل
ّ
أهمها:
مختلفة على هذا ال�صعيد نذكر � ّ
�أ� -أمان��ة المال :فالمال الذي بين �أيدينا هو مال اهلل الذي
جعلن��ا �أمناء علي��ه ليمتحن قلوبن��ا و�سرائرنا ،وخيانته
خيانة هلل �أ ّو ًال ولعباد اهلل ثانياً ،والتفريط بحقوق النا�س
ومما
مهم��ا كانت ب�سيطة هي عند اهلل كبي��رة وموبقةّ ،
علي :Q
تو ّع��د اهلل بها بورود النار ،فق��د ورد عن ّ
«�أق�س��م لقد �سمع��ت ر�سول اهلل  Pيق��ول لي قبل
وفات��ه ب�ساعة م��راراً ثالثاً :يا �أبا الح�س��ن �أداء الأمانة
�إل��ى ال ِب ّر والفاجر فيم��ا قلّ وجلّ  ،حت��ى في الخيط
والمخيط»(((.
الحقوق:فمم��ا ال ّ
ب� -أمان��ة
�شك في��ه � ّأن العامل الذي
ّ
ي�شغل من�صباً ما ترتبط بموقعه الكثير من حقوق النا�س
((( تحف العقول ،الحراني� ،ص .175
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المادية كالب��دالت والح�سوم��ات والأمانات والمال
العا ّم والحق��وق المعنوية التي لها عالق��ة بالترقيات
والكف��اءات والمناف�سات العمالني��ة ،وكلّ ذلك من
�أكب��ر الأمور التي ينبغي �أدا�ؤه��ا بمنتهى الأمانة ،و� ّأن
التفري��ط بحقوق النا���س مما ال ي�سقط��ه �شيء ما لم
الحق ،بل قد ورد � ّأن الحقوق ال ترفع
ي�سقطه �صاحب ّ
بمجرد
حتى عن ال�شهيد الذي يغفر اهلل له كافّة ذنوبه ّ
�سقوط �أول قطرة دم من ج�سده الطاهر �إلى الأر�ض.
ج� -أمانة الوق��ت :فالوقت الذي يم�ضيه العامل في عمله
لي�س ملكاً مباحاً ل��ه بكلّ �ساعاته ودقائقه وثوانيه ،بل
هو ملك العمل ،والتهاون به �شكل من �أ�شكال ت�ضييع
الأمانة ،فكثيراً ما ترى بع�ض العاملين الذين يم�ضون
�أغلب �أوقاتهم ف��ي الق�ضايا ال�شخ�صية واللهو والعبث
والزيارات الالم�س�ؤول��ة وغير ذلك حتى حلول وقت
ال��دوام دون انج��از حتى �أب�سط الأعم��ال ورفعها من
�أمامهم.
كم��ا �أنه من ال�ضروري في الوقت ترتي��ب الأولويات ،فكلّ

� ٍ
إن�س��ان ف��ي الحياة لي�س �س��وى ح�صيلة تنظي��م �أولوياته :فعن
�ضيع من �أمره ما
عل��ي « :Qمن �شغل نف�سه بما ال يج��ب ّ
ّ
يجب»(((.
رهن بعد ت�ضييعه لوقته وا�شتغاله بغير ما �أوكل
فنج��اة المرء ٌ
اهلل تعال��ى �إليه ،فكلٌّ م ّنا عليه �أن ينجز �أمانة الوقت التي �سوف
علي «:Qمن �أفنى عمره في
ُي�س���أل عنها يوم القيامة ،فعن ّ
غير ما ينجيه فقد �أ�ضاع مطلبه»(((.
وعن��ه  «:Qا�شتغ��ال النف�س ف��ي غير م��ا ي�صحبها بعد
الموت من �أكبر الوهن»(((.
كما � ّأن هن��اك الكثير من الروايات الت��ي ت�شير �إلى �ضرورة
ا�ستغ�لال الوقت ف��ي ال�سعي في حوائج النا���س وال�سعي في
طلب الحالل ومعا�شرة الإخوان في اهلل.
د� -أمانة الق��دوة :و�أعني بها هنا � ّأن �أداء الأمانة ال يميز بها
يحب ومن يك��ره ،ومن له ًهوى به �أو
العام��ل بين من ّ
�س��واه ،ومن كان قريب��اً منه �أو بعي��داً ،ومن كان ممن
((( عيون الحكم والمواعظ� ،ص .456
((( عيون الحكم والمواعظ� ،ص.450
((( الم�صدر ال�سابق� ،ص.126
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يمدح��ه �أو يذ ّمه ،فالأمانة واحدة �إل��ى الجميع لتعلّق
حق الآخرين بها ،فق��د ورد عن الإمام الباقر :Q
ّ
فيهن رخ�صة:
«ثالث ل��م يجعل اهلل ع ّز وجلّ لأح��د ّ
للبر
�أداء الأمان��ة �إل��ى ال ِب ّر والفاج��ر ،والوف��اء بالعهد ّ
والفاجر ،و ِب ُّر الوالدين َب َّر ْين كانا �أو فاجرين»(((.
وعن الإمام ال�صادق « :Qاتقوا اهلل وعليكم ب�أداء الأمانة
�إل��ى من ائتمنكم ،فلو � ّأن قات��ل �أمير الم�ؤمنين  Qائتمنني
على �أمانة لأديتها �إليه»(((.
وعن��ه « :Qاتق��وا اهلل ،و�أدوا الأمان��ات �إل��ى الأبي���ض
�شاميا»(((.
والأ�سود ،و�إن كان ًّ
حروريا �أو كان ًّ
وعنه �« :Qأدوا الأمانة ولو �إلى قتلة �أوالد الأنبياء .(((»R
وعن��ه « :Qال َت ُخ��ن من ائتمن��ك و�إن خانك ،وال ُت ِذع
�سرك»(((.
�سره و�إن �أذاع ّ
ّ
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((( الكافي ،ج� ،2ص .162
((( الأمالي ،ال�شيخ ال�صدوق� ،ص .318
((( ميزان الحكمة ،ج� ،1ص.215
((( ميزان الحكمة ،ج� ،1ص.214
((( الم�صدر نف�سه.

عاقبة خيانة األمانة

كم��ا � ّأن لأداء الأمان��ة �آث��اره الإيجابي��ة والمباركة كما عن
لقم��ان « :Qيا بني� ،أَ ِّد الأمان��ة ت�سلم لك دنياك و�آخرتك،
(((
ال�سيئة
وك��ن �أميناً تكن ًّ
غنيا»  .ف���إن خيانة الأمانة لها عاقبتها ّ
أخ��روي ،فهي ت�سلخ عن �صاحبها
الدنيوي وال
على الم�ستوى
ّ
ّ
ثوب الإيمان في الدنيا و ُتلقي عليه غ�ضب اهلل في الآخرة ،وقد
تجرها خيانة
�أ�شارت الن�صو�ص �إلى بع���ض الآثار المهينة التي ّ
الأمانه منها:
 -1ع��دم الإيمان :عن ر�سول اهلل « :Pال �إيمان لمن ال �أمانة
له»(((.
 -2الخ��روج م��ن الملّة :عنه « :Pمن خ��ان �أمانة في الدنيا
ولم يرده��ا �إلى �أهلها ثم �أدركه الموت مات على غير ملتي،
ويلقى اهلل وهو عليه غ�ضبان»(((.

((( معاني االخبار� ،ص .253
((( ميزان الحكمة ،ج� ،1ص.215
((( الم�صدر نف�سه.
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وعنه « :Pلي�س م ّنا م��ن يح ّقر الأمانة حتى ي�ستهلكها �إذا
ا�ستودعها»(((.
تج��ر الرزق،
عل��ي« :Qالأمانة ّ
 -3الفق��ر ف��ي الدنيا :عن ّ
تجر الفقر»(((.
والخيانة ّ
وعن ر�سول اهلل « :Pالأمانة تجلب الغناء ،والخيانة تجلب
الفقر»(((.
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((( الم�صدر نف�سه.
((( الم�صدر نف�سه.
((( الم�صدر نف�سه.

المحا�ضرة الثانية

اإلتقان في العمل
ت�صدير المو�ضوع:
قال تعالى ...} :ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ

ﰍ ﰎﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ{(((.
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الهدف:

التركيز على �ضرورة ات�صاف �أعمالنا ب�صفة االتقان التي هي
محلّ حاجة كبيرة في مجتمعاتنا.
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َّ
المقدمة

وتطوره
لنموه وكماله ّ
من ال�صفات التي يحتاجها � ّأي مجتمع ّ
هي تحلّي �أفراده ب�إتقان �أعمالهم و�إنجازها وفق الم�سار ال�صحيح
الذي ُو�ضع لها ،فلو � ّأن كلّ فر ٍد من �أفراد المجتمع �أتقن ما فعل
و�أنجزه عل��ى خير ما يرام ل�صلحت �أحوالهم وانتفت خالفاتهم
والحق
ووفّروا على �أنف�سه��م الكثير من الخالفات والنزاعاتُّ ،
ُيق��ال � ّإن ه��ذه الميزة من المزايا التي م��ا زالت تنق�ص الكثير
م��ن �شعوب منطقتنا ،بل �أكثر من ذلك ف� ّإن هذه الميزة تحتاج
للكثي��ر من الثقافة والمعرفة التي ينبغي على الأ ّمة تعلّمها �أ ّو ًال
حتى ت�ستطيع �أن تتقن ما تنجز ب�أف�ضل من يجب �إنجازه.
حماور املو�ضوع
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معن��ى الإتق��ان :من الطبيع��ي �أن يكون لكل عم��ل �إتقانه
الخا���ص به ،فال�سلعة التجارية لها �إتقانه��ا والعمل الريا�ضي له
ّ
لكن ما نريد لفت النظر
�إتقانه والعمل الإداري كذلك وهكذاّ ،
التميز به ،والذي
�إليه هنا هو االتقان الذي ينبغي على العاملين ُّ

يعني تحقيق اله��دف المر�سوم وفق الخطّ ة المدرو�سة بمراعاة
الإمكانات والظروف والوقت.
فالإتقان يعني � ّأن العم��ل الذي يمكنك فعله ب�ساعة فلي�س
م��ن الإتقان �أن تنج��زه ب�ساعتي��ن ف�ض ًال عن �أن تنج��زه بيوم،
كت�سوي��ف بع�ض العاملي��ن بع�ض المراجعين وع��دم �إعطائهم
�أجوبة �صريحة حول مل ّفاتهم و�أعمالهم.
والإتق��ان يعني � ّأن العمل الذي يمكن��ك �أن تنجزه بتكلفة
قليل��ة لي�س من الإتقان �أن تنج��زه بتكلفة �أكبر ،فالن�شاط الذي
ن�سمي �إنجازه بمئتي دوالر
ينجزه غيرك بمئة دوالر ال يمكن �أن ّ
�أو �أكثر �إتقاناً.
والإتقان يعن��ي � ّأن الفعل الذي يمكن��ك �أن تنجزه بع�شرة
�أف��راد لي�س من الإتق��ان �أن تنج��زه بع�شرين �شخ�ص��اً ،فهناك
البع�ض الذي ُيطالب بعديد كبير ويتركهم بال مها ّم وال ي�ستفيد
منهم �إال نادراً فهو بذلك يهدر الطاقات و ُي�ضعف غيره ّممن هم
�أحوج منه �إلى هذا العديد.
والإتقان يعني � ّأن تحقيق ن�سبة  %90من الأهداف المر�سومة
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لي���س �إتقاناً ،فالكتاب الذي ت�ص��دره لكي يقر�أه �ألف �شخ�ص
تبي��ن �أن الذين طالعوه لم
ال ّ
ب��د من مراجعة كافّة خطواته �إذا ّ
يتج��اوزوا � 900شخ�ص ،وال يمكن ترك تقييم � ّأي عمل بلحاظ
�أهدافه.
المتقدم��ة يعني � ّأن
كم��ا � ّأن الإتق��ان وقبل كافّ��ة العناوين ّ
الو�صول �إلى الأهداف ينبغي �أن يكون عبر الو�سائل الم�شروعة،
�أ ّم��ا تحقيق الأهداف عب��ر الو�سائل والآليات غي��ر الم�شروعة
والغ�ش والتزوير وما �شاكل فه��ذا لي�س �إتقاناً بل هو
كالك��ذب ّ
ف�شلٌ �صرف.
المتقدمة } ...ﰉ
الإتقان في كلّ �شيء:كما �أ�شارت الآية ّ
ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ{ (((ّ � .إن الإتق��ان
ه��و حالة متكاملة بين جمي��ع �أفرادها فعلى �سبي��ل المثال � ّإن
الكتاب المتقن ه��و الكتاب الذي �أُتقنت كافّة خ�صائ�صه ،في
مو�ضوع��ه و�شكله و�إخراجه ونوع خطّ ه وحجمه و�سال�سة عبارته
وتما�س��ك فقراته وحجمها ،وغير ذلك م��ن ع�شرات الم�سائل
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الأخرى التي يعتبر التفريط بها �أو ب� ٍّأي منها خروج الكتاب عن
�إتقانه ،وكذل��ك الكالم في المحا�ض��رة والم�ؤتمر والجل�سات
وال�سه��رات العلمية والدرو�س الديني��ة والأن�شطة والمنا�سبات
عده و�إح�صا�ؤه.
وغير ذلك ّمما يمكن ّ
قراءة في رواية

عندما توفّي �سعد بن معاذ َل َحده ر�سول اهلل  ،Pوفي ذلك
يقول الإم��ام ال�صادق ّ �« :Qإن ر�س��ول اهلل  Pنزل حتى
و�سوى اللبن عليه وجع��ل يقول :ناولني
لح��د �سعد بن مع��اذ ّ
فلما �أن فرغ وحثا
حجراً ،ناولني تراباً رطباًّ ،
ي�سد به ما بين اللبنّ ،
التراب عليه و�سوى قبره قال � :Pإني لأعلم �أنه �سيبلى وي�صل
يحب عبداً �إذا عمل عم ًال �أحكمه»(((.
�إليه البالءّ ،
ولكن اهلل ّ
عدة �أمور:
ومن الالفت هنا ّ
ّ � -1أن العم��ل الذي حر���ص ر�سول اهلل  Pعل��ى �إتقانه �إنما
كان��ت نتيجته تحت الأر�ض ولي�س��ت ظاهرة للعيان ،وذلك
ل ّأن الإتقان لي�س �أمراً تفعله ليراه الآخرون ويمتدحوك عليه،
((( الأمالي� ،ص .468
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تتميز بها وال ت�شعر ببراءة ذمتك �أمام
بل هو خ�صل ٌة وف�ضيل ٌة ّ
اهلل دون �إنجازها.
 -2يعلّمنا ر�سول اهلل ّ � Pأن الإتقان يعني �أن ال تنظر �إلى م�آل
الفعل في الم�ستقبل ،فهو قال ب�صريح العبارة �إنه يعلم جيداً
� ّأن م�صي��ر هذا التراب المتراكم �سي���ؤول �إلى البالء� ،إال � ّأن
�إتق��ان العمل � ٌأمر مطلوب بذاته ،فلو نظر المرء �إلى م�ستقبل
الأ�شي��اء قبل فعله��ا وما �ست�ؤول �إليه لبق��ي الجميع جل�ساء
منازلهم ال يقومون ب� ّأي عمل.
يحب العبد
يحب العمل المتق��ن ف�إنه ّ
ّ � -3أن اهلل تعال��ى كما ّ
ال��ذي يتقن عمل��ه؛ ل ّأن الإتقان بال ّ
�ش��ك خال�صة الكثير
يتميز بها الإن�س��ان ،فالإن�سان
من الخ�ص��ال والمزايا الت��ي ّ
الفو�ض��وي �أو غير المنظّ م �أو ال��ذي ال يراعي حرمة الوقت
ّ
وحري��ات الآخري��ن وال يتمت��ع باللياق��ة المطلوب��ة والبعد
ّ
الإن�ساني ال يمكن �أن ينجز عم ًال متقناً ومحكماً.
وف��ي الختام ال ّبد من الإ�ش��ارة �إلى م�س�ألة وه��ي � ّأن �إتقان
وم�ستمر ف� ّإن ما يعتبر
العم��ل ال يعني عدم تطويره ب�شكلٍ دائم
ّ

�أمراً متقناً هذا العام ال يعني �أنه كذلك بعد هذا العام ،بل يجب
ا�ستقبال كافّة المالحظات الواردة ب�ش�أنه ومحاولة تداركها فيما
بعد حتى يبقى هذا العمل محافظاً على م�ستواه و�إتقانه.
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المحا�ضرة الثالثة

الهمة ()1
علو
ّ
ّ

ت�صدير المو�ضوع:

ع��ن ر�س��ول اهلل ّ �« :Pإن اهلل
يحب معالي الأم��ور و�أ�شرافَها ،ويكره
ّ
َ�س َف ِا�س َف َها»(((.

((( ميزان الحكمة ،ج� ،4ص.3468

الهدف:

تربية النا�س على التحلّي بال�صفات والكماالت التي ترفعهم
التحديات التي يواجهونها.
�إلى م�ستوى ّ
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المقدمة

الهمة العالية تعني �أن يحمل الإن�سان العامل بين جنبيه
� ّإن ّ
متحدياً كافّة
ومحركاً عاليين لإنجاز الأعمالّ ،
�إراد ًة قوي ًة وباعثاً ّ
العقبات والعراقي��ل ،راف�ضاً للإ�ست�س�لام والخنوع ،ف�صاحب
الهم��ة العالية ال يعرف تقدي��م الت�سويغات و�شرح الأعذار وال
ّ
ويحت��ج بعطلٍ هناك ويعت��ذر بان�شغاالت �أكثر
ُيلق��ي اللوم هنا
ّ
والتن�صل من عمله.
�أهمية محاو ًال �إعفاء نف�سه ّ
الهمة العلية يحمل �أهدافاً بعي��دة وطموحاً عالياً
و�صاح��ب ّ
و�أحالم��اً وفكراً خلاّ ق��اً و�إبداعاً ف��ي عمله وحركت��ه و�سلوكه،
فالهم��ة العالية هي جناح��ا الإن�سان اللذان يطي��ر بهما وين�شد
ّ
إن�س��ان متثاقل �إلى الأر�ض،
الآف��اق البعيدة ،ومن دونهما فهو � ٌ
ٍ
تتو�سم فيه خيراً ،وقد ورد في
را�ض بواقعه م�ست�سلم لظروفه ،ال ّ
ح��ول حالنا �إلى �أح�سن
محول الحول والأحوال ّ
الدع��اء« :يا ّ
حال»((( .فالم�ؤمن ال يغنيه مطلق التح�سن ولو كان ب�سيطاً ،بل
يتح�سن حاله �إلى �أف�ضل حال.
يطمح �إلى �أن ّ
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((( �شرح الأ�سماء الح�سنى ،ج� ، 1ص. 70

حماور املو�ضوع
ورد في دعاء كميل بن زياد عن ل�سان �أمير الم�ؤمنين:Q
أخ�صهم زلفى
«واجعلن��ي من �أح�س��ن عبيدك ن�صيباً عن��دك و� ّ
لدي��ك» ((( .فطموح الم�ؤمن ب�أعل��ى المقامات عند اهلل و�أقرب
مجرد
المنازل �إلى اهلل ولي�س مطلق الفوز ولو ب� ّأي حال ،مع � ّأن ّ
�أن ُيزحزح الإن�سان عن النار فقد فاز ونجا بنف�سه في الآخرة.
فالهمة العالية في الدنيا وطلب المعالي وال�سهر عليها من�ش�أه في
ّ
ير�ض لنف�سه � ّأي مقام في الآخرة،
الواقع والحقيقة �أنّ الإن�سان لم َ
حركه نحو رك��وب الأهوال والمخاطر
ب��ل �أنّ طمعه بم��ا عند اهلل ّ
و�صو ًال �إلى مكارم الأخالق ورف�ضاً للبقاء في الح�ضي�ض.
الشهوات نقيض ّ
الهمة العالية

همة المرء هي جناحيه اللذَ ْي��ن يطير بهما ،ف� ّإن
ف�إذا كان��ت ّ
�شهوت��ه وخلوده �إل��ى ال�شهوات والغرائز ه��ي التي ت�ضع المرء
كهمته وال
علي  Qقال« :ما رفع امر�أً َّ
وتحطّ من قدره ،فعن ّ
و�ضعه ك�شهوته»(((.
((( نهج ال�سعادة ،ج� ، 6ص. 160
((( عيون الحكم والمواعظ� ،ص.484
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المت�صدي لإدارة ال�ش�أن
�سيما العامل
فالم�ؤمن
ّ
الر�سالي ال ّ
ّ
العا ّم ينبغ��ي �أن ي�صرف همته فيما بين يديه من �أعمال و�أن ال
تك��ون �ساحة العمل �ساحة ل�شه��وات الت�سلية وتم�ضية الوقت
والزيارات العبثية واللهو والم�شاركة في جل�سات النيل من هذا
وغيبة ذاك وال�سخرية من �آخر.
حدين ،فكما يمكن ا�ستغاللها
الهمة �سيف ذو ّ
فعل��و َّ
وعليه ُّ
في الطاعة والعبادة و�إتق��ان الأعمال ف�إنه يمكن ا�ستغاللها في
اهتمت الن�صو�ص ال�شريفة
المع�صية والبعد عن اهلل ،ولذل��ك ّ
الهمة.
بعلو ّ
ببيان ما ينبغي طلبه ّ
علي « :Qوا�صرفوا همتكم
�أّ -
التق��رب �إلى اهلل :فعن ّ
بالتقرب �إلى اهلل»(((.
ّ
ال�سج��اد « :Qفق��د انقطعت �إليك
وف��ي دع��اء للإمام ّ
همتي .وفي دعاء �آخر و َه ْب لي.......هم ًة مت�صلة بك»(((.
ب -بن��اء الآخ��رة :فعن الإم��ام الباق��ر « :Qولتكن
همتك لما بعد الموت»(((.
ّ
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((( ميزان الحكمة ،ج� ،4ص.3469
((( ال�صحيفة ال�سجادية (ابطحي) ،الإمام زين العابدين � ،Qص.412
((( حا�شية مجمع الفائدة والبرهان ،الوحيد البهبهاني� ،ص.24

علي �« :Qإن
ج -تزكية النف�س و�إ�صالح النا�س :فعن ّ
��ت هم ّتك لإ�ص�لاح النا�س فاب��د�أ بنف�سك ،و� ّإن
�سم ْ
َ
تعاطيك �إ�صالح غيرك و�أنت فا�سد �أكبر عيب»(((.
ويقدم
نعم فال يمك��ن �أن يكون المرء جزءاً م��ن الم�شكلة ّ
جزء من الحلّ  ،فالإن�س��ان الفا�سد ال يمكنه �أن
نف�س��ه على �أنه ٌ
يكون جزءاً من �إ�صالح النا�س ،فالعالم الفا�سد �أو الحاكم الظالم
ال�سي��ئ �أو �أ�صحاب المقامات
�أو الأ�ست��اذ الفا�ش��ل �أو المربي ِّ
العلي��ا في ال�سلطة ،ف� ّإن كلّ ه�ؤالء ال يمكن �أن يرقوا بالمجتمع
في معارج الكمال ما لم ي�صلحوا �أنف�سهم �أ ّو ًال.
بناء الهمة العالية

والهم��ة العالية لي�ست �أمراً ،بل يعم��ل المرء على اكت�سابه
ّ
وتح�صيله عبر عوامل عديدة �أهمها:
�أ� -أن يع��ي الإن�س��ان الدور الذي �أناط��ه اهلل به و�أنه خليفة
اهلل ف��ي �أر�ضه ،و� ّأن التق�صير في ه��ذا الأمر هو خيانة
للر�سالة.
((( ميزان الحكمة ،ج� ،3ص.2206
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ب -تعوي��د النف�س على الف�ضائل وم��كارم الأخالق من
والجد واالجتهاد
ال�شجاعة والإقدام وال�صبر والثبات ّ
والتوا�ضع و....
ج� -صحب��ة �أول��ي الهم��م العالي��ة وع��دم مجال�س��ة الأفراد
المتثاقلي��ن ومثبط��ي العزائ��م ،فق��د ورد ع��ن ر�س��ول
لل�شر».
اهلل �« :Pإنّ من النا�س نا�ساً مفاتيح للخير مغاليق ّ
الهمة
علو ّ
أهم ال�ساحات التي ينبغ��ي �أن يتجلّى فيها ّ
وم��ن � ّ
ه��ي الم�شاركة الف ّعالة في التغيي��ر ال�سيا�سي والإجتماعي من
�إعالء ال�ص��وت والإ�ستن��كار الميداني ومواجه��ة الظلم ورفع
الف�ساد بكافّة الو�سائل المتاحة.
والجد
الهمة يتطلّب م��ن الإن�سان ال�سع��ي والمثابرة ّ
وعل��و ّ
ّ
وال�سه��ر وعدم الإ�ست�سالم للخط�أ والإيمان القوي بما يقوم به،
ولعلّ من �أبرز الأمثلة والم�صاديق اليوم ما ا�ستطاعت المقاومة
وعلو
�أن تح ّققه من �إنجازات وانت�صارات بف�ضل ثبات مجاهديها ّ
همتهم و�إ�صرارهم على �إلحاق الهزيمة بالعد ّو رغم كلّ التفاوت
ّ
العدة والعتاد.
في ّ
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المحا�ضرة الرابعة
الهمة()2
علو
ّ
ّ

ت�صدير المو�ضوع:

ورد ف��ي دعاء كميل بن زياد الوارد
ع��ن ل�س��ان �أمي��ر الم�ؤمني��ن :Q
«الله��م اجعلن��ي من �أح�س��ن عبيدك
ّ
ن�صيب��اً عن��دك و�أقربه��م منزل�� ًة منك
(((
أخ�صهم زلف ًة لديك»
و� ّ
((( م�صباح المتهجد� ،ص .85

الهدف:

بيان بع�ض ال�صفات التي ينبغي على �أ�صحاب الهمم العالية
التم ّتع بها.
143

َّ
المقدمة

تتعدد البواعث النف�سية والروحية التي تدفع الإن�سان الم�ؤمن
ّ
�إلى الحرك��ة وال�سعي والكدح �إل��ى اهلل وتختلف هذه الدوافع
والبواع��ث بين �أهل الإيمان وغيره��م ،ف�أ�صحاب الهمم العالية
يتحركون انطالقاً من تكليفهم فح�سب ،بل
من �أهل الإيمان ال ّ
خا�صاً ولذّ ًة
تقربهم من اهلل �أن�س��اً ّ
يرون في ه��ذه الأعمال التي ّ
فيحبون مخاطر ما يفعلون ،ويع�شقون �أهوال ما يكابدون،
مختلفةّ ،
ويرغبون بالم�ش ّقات لأنهم يرون بين ثناياها ثواباً ،و ُيقدمون على
يتح�س�سون الأجر وعالي الدرجات بين غبارها،
ال�شدائد لأنهم ّ
�سيما و�أنهم
ف�لا يبالون وال يت��ر ّددون وال يجبنون �أو ي�ضعف��ون ّ
اتخذوا من �أهل بيت الع�صمة Rقدو ًة لهم يحتذون حذوهم
ويقتفون �آثارهم وي�سيرون على وقع �صدى كلماتهم.
حماور املو�ضوع
والهمة العالية ف�ضيلة تختزن بين ّطياتها الكثير من الخ�صال
ّ
أهمها:
الحميدة والف�ضائل ال�سامية � ّ
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 -1روحية التعاون :قال تعالى} :ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ

ﯳ ﯴ ﯵﯶ{(((.
فردي ف� ّإن
تمام��اً كما � ّأن هناك �أعما ًال ينجزها العامل ب�شكلٍ ّ
جماعي من خالل
هناك �أعما ًال كثيرة ال يمكن �إنجازها ب�شكلٍ
ّ
التعاون والت�آزر والعمل الم�شترك وت�ضافر الجهود ،ف�أهل الإيمان
الجه��ادي الذي��ن ال يملكون
العامل��ون في �ساح��ات العمل
ّ
والمهمة
روحية التعاون ال يقدرون على �إنجاز الأعمال الكبيرة
ّ
�سيما و�أننا
والت��ي هي حاجة المجتمع والنا�س وال�ش���أن العا ّمّ ،
اليوم نرى حجم التحديات الكبرى والم�ؤامرات التي يحيكها
الحق.
الأعداء مجتمعين ومتعاونين في وجه م�سيرة ّ
يتحرك معها ويرتبط
فالم�ؤم��ن يرى نف�سه جزءاً من جماع�� ٍة ّ
الب��ر والتقوى ،فهو يع�ضده��ا وي�ساندها �إيماناً
به��ا على عناوين ّ
القربوي عملٌ يحت��اج �إلى حرك��ة الجماعة،
من��ه � ّأن العم��ل
ّ
هذه الحركة الت��ي ت�ستبطن ذوبان الأنا في الجماعة ال ت�سخير
الجماعة لم�صلحة الأنا.
((( �سورة المائدة ،الآية .2
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 -2الم�سارع��ة �إل��ى الف��وز بالآخ��رة :فالحرك��ة ال�سريعة عند
�أ�صحاب الهمم العالية ترتبط بطبيعة الهدف الذي ين�شدونه
والغاية التي يريدون الو�صول �إليها ،والتي هي الفوز بالمغفرة
الإلهي��ة والدخول تحت عباءة ر�ضا اهلل ور�ضوانه ،تماماً كما
تجد �أه��ل الدنيا ُي�سارعون �إلى لذائذه��م الدنيوية وينفقون
عليه��ا الأموال الطائلة ،ف� ّإن �أهل الآخرة و�أهل الهمم العالية
عيونه��م �شاخ�ص ٌة �أب��داً �إلى حيث النعي��م الإلهي ،ولذلك
قال تعالى } :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙ ﭚ{((( .فالم�سارعة �إل��ى المغفرة تعني �أنها
همه الأول وهدفه الكبير الذي ،و� ّأن ّقوة و�سرعة الحركة نحو
ّ
مغفرة اهلل ور�ضوانه ال تنطفىء عند �إنجا ٍز هنا �أو توفيق هناك،
بل هي حرك��ة ال تهد�أ وال تبرد ،ب��ل وال يوازيها �شيء �آخر
على الإطالق.
 -3ال�سب��ق �إل��ى فعل الخير :ق��ال تعالى} :ﯖ ﯗ
ﯘ ﯙ ﯚ{((( .وقال تعالى} :ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ
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((( �سورة �آل عمران ،الآية .133
((( �سورة الواقعة ،الآيتان  10ـ .11

ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ

ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ{((( ،وفي دع��اء كميل بن زياد نقر�أ «حتى
�أ�سرح �إليك في ميادين ال�سابقين»(((.
واال�ستب��اق فع��ل ي�ستل��زم م�سابقة �شيء �آخ��ر ،وذلك ل ّأن
الم�ؤمن ي�ساب��ق الزمان والموت والعج��ز والمر�ض والفقر �إلى
فعل الخيرات والأعمال ال�صالحة قبل فوات الأوان.
والعامل يخ�شى اهلل تعالى فيما لو تهاون في حقوق الآخرين،
ح��ق �إن�سان ،وال
�سوف ّ
ف�لا ي� ّؤخر عمل الي��وم �إلى الغد ،وال ُي ّ
يتباط���أ في معاملة � ٍّأي كان ،بل يرى نف�سه مندفعاً لق�ضاء حوائج
النا�س بكلّ حما�سة ،كما � ّأن العامل ال يتثاقل في �إعطاء العمل
الوقت الالزم والتخطيط المنا�سب ،فال ير�ضى من نف�سه �إعطاء
القليل وهو قادر على الأكثر.
 -4روحي��ة المبادرة قال تعال} :ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ{(((،
فالم�ؤم��ن يبادر قبل �أن يقع فيتعلم قبل ال�سقوط في متاهات
((( �سورة البقرة ،الآية .148
((( م�صباح المتهجد� ،ص .85
((( �سورة طه ،الآية .84
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الجهلّ ،
ويفكر جيداً قب��ل ال�سقوط في الت�سرع ،و�أ�صحاب
يتحدون
الهم��م العالي��ة ال ي�ست�سلم��ون لهزيمة ،بل دائم��اً ّ
ال�صع��اب ،و�شعاره��م �أنن��ا نق��در ون�ستطي��ع ،وال يوجد في
قوامي�سه��م �أنن��ا ال نقوى على هذا الفع��ل ونعجز عن �إنجاز
المهمة بل �سرعان ما يب��ادرون �إلى ر�ضا اهلل ،ولذلك
تل��ك ّ
ترى � ّأن الآية تك�شف �أنه ال يوجد م�ساحة للتريث والتفكير
بين الأمر الإلهي وفعل الإن�سان الم�ؤمن ،فالأمر الذي ُيحرز
ب��ه الم�ؤمن ر�ضا اهلل ت��راه يعجل �إليه دون ُّ
تلك���ؤ �أو تذ ُّمر �أو
عبر اهلل تعالى }ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
ا�ستخفاف �أو تثاقل كم��ا ّ
ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ{((( ،بينما ترى القر�آن
الكري��م ذ َّم فعل �إبلي�س �إذ ل��م يبادر فوراً �إلى امتثال �أمر اهلل
بال�سجود فقال له} :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ{(((.
التحدي والمناف�سة،
والمب��ادرة ت�سقط فر�ص الآخرين ف��ي ّ
فعندم��ا تبادر �إلى تح�صين مدينت��ك من الأعداء ف�إنك تفر�ض
على ع��د ّوك القتال خ��ارج المدين��ة ،و�أ ّما م��ن دون المبادرة
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((( �سورة التوبة ،الآية .38
((( �سورة االعراف ،الآية .12

ف�ستك��ون خ�سائ��رك �أكب��ر ل ّأن معركتك �ستكون ف��ي �شوارع
المدينة و�أز ّقتها وبين الأهالي والمقيمين.
ؤولية :ق��ال تعالى } :ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ
ّ -5
تحمل الم�س� ّ
ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ{(((.
راع وكلّكم م�سئول عن
وعن ر�س��ول اهلل �« :Pأال كلّك��م ٍ
رعيته،
رعيت��ه ،فالأمير الذي على النا���س راع وهو م�سئول عن ّ
ّ
والرج��ل راع على �أهل بيته وهو م�سئ��ول عنهم ،والمر�أة راعية
على بيت بعلها وولده وهي م�س�ؤول ٌة عنهم»(((.
فالعام��ل يرى الم�س�ؤولي��ة الملقاة على عاتق��ه تكليفاً �إلهياً
من�صب من
ومهم��ة �س��وف ُي�س���أل عنها يوم القيام��ة ،ال �أنه��ا ٌ
َّ
منا�ص��ب الدنيا التي تعطي��ه �ش�أناً يتعالى به عل��ى الآخرين �أو
مقام��اً يفر�ض من خالله ما يحلو له بعي��داً عن التقيد بالحدود
ال�شرعية وال�ضوابط الأخالقي��ة ،فالعامل في موقع ما ال يعي�ش
في هذه الدنيا غاف ًال عن الرجوع �إلى اهلل ومتعامياً عن الح�ساب،
وبالتال��ي فكلّما كان��ت الآخرة حا�ض��رة في حيات��ه وكان لها
((( �سورة الإ�سراء ،الآية . 36
الري�شهري ،ج� ،2ص.1212
((( ميزان الحكمة،
ّ
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القوي على �سلوكنا و�أفعالنا كلّما كان الإن�سان بعيداً عن
ت�أثيرها ّ
تحمل الم�س�ؤولية ،وله ح�ضوره الفاعل
العبثي��ة ويت�صف ب�صفة ّ
في الحياة و�أحداثها كما كانت �سيرة الأنبياء والأولياء والعلماء
وال�شهداء على ّمر التاريخ.
وه��ذا �أمير الم�ؤمني��ن  Qي�صف الدنيا ب��كلّ منا�صبها
الحق والعدل بقوله :ولألفيتم
ومواقعها ما لم تكن �سبي ًال لإقامة ّ
دنياكم هذه �أهون عندي من عفطة عنز.

150

المحا�ضرة الخام�سة

ُّ
التفقه
ضرورة
الدين لدى العاملين
في ّ
ت�صدير المو�ضوع:

عن الإمام ال�صادق �«:Qسارعوا
�إل��ى طلب العلم ،فوالذي نف�سي بيده،
لحديث واحد في حالل وحرام ت�أخذه
من �صادق ،خير من الدنيا وما حملت
من ذهب وف�ضة»(((.
((( المحا�سن للبرقي ،ج � ،1ص .356

الهدف:

�شخ�صية
بي��ان �أهمية التف ُّقه ف��ي الدين و�آثاره العملي��ة في
ّ
الأ�شخا�ص العاملين.
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المقدمة

يعتب��ر التف ُّق��ه في الدين ح�ص��ن العامل وم�لاذه والخلفية
الديني��ة والقانونية الت��ي ينطلق منها ،والجب��ل الرا�سي الذي
ي�ستند �إليه في كاف��ة قراراته و�أفعاله؛ لأنه من الطبيعي � ّأن ترك
التف ّقه في الدين �سي�ؤدي بالعامل �إلى �أن يكون محكوماً للأهواء
الخا�صة وال�سلوكيات العرفية والت�شبه
والمزاج وبع�ض الأعراف ّ
بالآخرين و�سوى ذلك م��ن الم�صالح واال�ستح�سانات التي ال
يمكن �أن ّ
ت�شكل نوعاً من الخلفيات الثقافية ،وقد نهى اهلل عن
عد �أمير الم�ؤمنين
التعلّ��ق بها ف�ض ًال عن نتائجها الأخروية ،وقد ّ
جاهلياً ب��ل من جفاة
� ّأن ت��رك التفقه ف��ي الدين ُيرج��ع المرء ّ
أ���س �صغيركم بكبيركم،
الجاهلي��ة ،فق��د ورد عنه « :Qليت� َّ
ولير�أف كبيركم ب�صغيركم ،وال تكونوا كجفاة الجاهلية :ال في
الدين يتف ّقهون ،وال عن اهلل يعقلون»(((.
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((( نهج البالغة ،ج� ،2ص .77

حماور املو�ضوع
ُّ
منزلة التفقه في الدين في الروايات

 -1التف ُّق��ه كم��ال الدين :ع��ن �أمير الم�ؤمني��ن �« :Qأيها
النا�س اعلموا � ّأن كم��ال الدين طلب العلم والعمل به ،و� ّأن
طلب العلم �أوجب عليكم من طلب المال» (((.
�سيما العاملين الذين نذروا
فالكمال الذي نن�شده جميعاً ال ّ
مقدمتين �أ�سا�سيتين:
�أنف�سهم للعمل بم�سيرة الإ�سالم فرع ّ
الأولى :طلب العلم،
والثانية :العمل به.
حج ٌة على �صاحب��ه ،بل يتح ّول �سعي��راً يحرقه،
فالعل��م بال عم��ل ّ
والعمل بال علم يبعد �صاحبه عن ال�صراط ال�سوي والجا ّدة الم�ستقيمة.
وي�ؤي��د ذلك ما ورد عن �أبي عب��د اهلل « :Qال يقبل اهلل
عم�ل ًا �إال بمعرفة ،وال يقبل المعرفة �إال بعمل ،فمن عرف د ّلته
معرفت��ه على العمل ،ومن لم يعمل فال معرف��ة لهّ � ،إن الإيمان
بع�ضه من بع�ض» (((.
((( الكافي للكليني ،ج � ،1ص  ،30ح .4
((( م�شكاة الأنوار� ،ص .236
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وفي الحديث داللة وا�ضحة على الذين يعتبرون � ّأن الكمال
يك��ون بالمال فيقول له��م � ّإن المال الذي ه��و حاجة و�ضرورة
حياتي��ة ومعي�شي��ة ال غنى عنها ال يرقى ليك��ون ب�ضرورة العلم
ومقامه.
 -2التف ُّق��ه �أف�ض��ل العبادة :عن ر�س��ول اهلل « :Pما ُعبد اهلل
تعال��ى ب�شيء �أف�ضل م��ن الفقه في الدي��ن»(((؛ لأنه منارة
يتقرب المرء به �إلى اهلل له فقهه
كافّ��ة العبادات ،و�أي عمل ّ
الخا�صة ،وبالتالي فعلين��ا اليوم �أن نتجه
الخا�ص و�أحكام��ه ّ
ّ
خا�ص بالتعليم
نحو تقوية الفقه
المو�ضوعي ليكون هناك فقه ّ
ّ
و�آخر ب��الإدارة و�آخر بالطبي��ب والمري�ض وم��ا �شابه ،حتى
مو�ضوعياً كافّة مرافق الحياة.
ي�شمل الفقه
ّ
�سيما
 -3التف ُّق��ه دعام��ة الدين :ومعن��ى ذلك � ّأن الم�ؤم��ن ال ّ
العامل �إذا لم يتف ّقه في الدين فمثل دينه كخيم ٍة بال دعامة
ال ت�ؤ ّدي دورها وال يرغب فيها �أحد.
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((( ميزان الحكمة ،ج� ،3ص .2454

وعن��ه ّ �« :Pإن ل��كلّ �ش��ي ء دعامة ،ودعام��ة هذا الدين
الفقه» (((.
حدث م��ا نعلمه ليكون
وم��ن هنا يج��ب علينا جميع��اً �أن ُن ّ
مواكباً لمتطلّبات الع�ص��ر و�شام ًال لكافّة االحتياجات ّ
ليتمكن
من الإجابة الوافية عن كلّ الأ�سئلة التي ي�س�ألها النا�س.
 -4التف ُّقه هو الخير الذي يريده اهلل:عن �أمير الم�ؤمنين :Q
«�إذا �أراد اهلل ٍ
بعبد خيراً ،ف ّقهه في الدين ،و�ألهمه اليقين» (((.
وفي ٍ
حديث �آخر يربط الإمام الباقر  Qبين العلم والخير
فيق��ول فيما �أو�صى به البنه الإم��ام ال�صادق « :Qيا جعفر
�أو�صي��ك ب�أ�صحابي خيراً ،قلت :جعلت ف��داك واهلل لأدع ّنهم
والرجل منهم يكون في الم�صر فال ي�س�أل �أحداً» (((.
وف��ي ٍ
يع��دد فيه ف�ضائل
حديث ع��ن الإمام الكاظم ّ Q
التف ّق��ه في الدين فيقول« :تف ّقهوا في دين اهلل ف� ّإن الفقه مفتاح
والرتب
الب�صي��رة ،وتمام العبادة ،وال�سبب �إلى المنازل الرفيعة ُّ
((( الم�صدر نف�سه.
((( غرر الحكم ودرر الكلم للقا�ضي الآمدي ،الحكمة .4133
((( الكافي ،ال�شيخ الكليني ،ج� ،1ص.306
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الجليل��ة في الدين والدنيا ،وف�ضل الفقي��ه على العابد كف�ضل
ير�ض اهلل
ال�شم���س على الكواكب ،ومن ل��م يتف ّقه في دينه لم َ
له عمالً»(((.
 -5التف ّق��ه روح العب��ادة :يعتبر التف ّقه ركي��زة العبادة الأولى،
فالعب��ادة بال تف ّق��ه ال روح فيها ،وهو ما نجده في العديد من
الروايات التي قرنت بين التف ّقه والعبادة .فقد ورد عن ر�سول
اهلل « :Pقليل الفقه خير من كثير العبادة»((( .ول ّأن التفقه
علي :Q
ّ
مقد ٌم رتبة عل��ى العبادة نقر�أ عن ل�سان الإمام ّ
«ال خير في عبادة لي�س فيها تف ّقه»(((.......
ّ
تخصيص وقت للتفقه

يخ�ص�ص وقتاً لتعلّم �أحكام
النبي من الم�سلم الذي ال ّ
ت�أفّف ّ
النبي من
ال�شريع��ة والتف ّقه في الدين ،والت�أفّف يعن��ي �إنزعاج ّ
ال�سيئ بينم��ا ينبغي �أن تتو ّقع
الم�سل��م الذي ي�صدر عنه الأمر ِّ
منه الح�سن.
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((( ميزان الحكمة ،ج� ،3ص .2454
((( الم�صدر ال�سابق ،ج� ،3ص .2459
((( الم�صدر ال�سابق ،ج� ،3ص .2459

فعن��ه ٍّ �« :Pأف لكلّ م�سل��م ال يجعل في كلّ جمعة (�أي
�أ�سبوع) يوماً يتف ّقه فيه �أمر دينه ،وي�س�أل عن دينه» (((.
وهذا الحديث يدلّ على �أمرين:
ّ � -1أن التف ّق��ه ال ينبغي �أن يقت�صر على تعلّم الأحكام ال�شرعية
مقدمتها العقيدة
فق��ط ،بل هو تعلّم كلّ م�سائل الدين ،وفي َّ
الح ّقة والخ�صال الحميدة.
ّ �-2أن الم�سل��م �إذ ا�ستع�ص��ت عليه م�س�ألة ما ف��ي � ّأي باب من
�أب��واب ال�شريعة ف�إنه يب��ادر �إلى ال�س���ؤال وال ير�ضى لنف�سه
الجهل وعدم المعرفة.
لكن يظهر من الحدي��ث التق�صير غير المغفور للمرء الذي
يخ�ص�ص وقتاً لطلب العلم.
ال ّ

ّ
عاقبة عدم التفقه

ع��ن �أبي عبد اهلل  Qق��ال« :تف ّقهوا ف��ي دين اهلل ،وال
تكونوا �أعراباً ،ف� ّإن من لم يتف ّقه في دين اهلل لم ينظر اهلل �إليه يوم
القيامة ،ولم ِّ
يزك عمله» (((.
((( ميزان الحكمة ،ج� ،3ص .2454
((( بحار الأنوار ،ج ،7باب �أ�صول المتيقن.
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فالعامل غير المتف ّقه في �أحكام دينه من الطبيعي �أن ال ينظر
اهلل �إلي��ه لأنه ل��م يتقيد ب�أحكام دين اهلل ول��م َي ِ�س ْر على منهاج
الغراء ،ومعن��ى � ّأن اهلل ال يزكي له عم�ل ًا � ّأن العمل
ال�شريع��ة ّ
الذي يزكيه اهلل هو العمل القربوي الذي كانت نيته هلل تعالى،
قربوياً.
ومع عدم التف ّقه ال يمكن اعتبار العمل ّ

ّ
خصائص التفقه وآثاره:

تتبع الروايات وجود العديد من الخ�صائ�ص
يظهر من خالل ّ
الخا�ص��ة بالفقيه� ،إلى جانب العدي��د من الآثار التي ينبغي �أن
ّ
تنعك�س على �سلوك المتف ّقه في دين اهلل تعال ،منها:
ّ
إيجابيات التفقه

 -1الق�ص��د في العمل :عن ر�سول اهلل « :Pما ازداد عبد قطّ
فقهاً في دينه �إال ازداد ق�ص ًدا في عمله»(((.
علي « :Qالورع �شيمة الفقيه»(((.
 -2الورع :عن الإمام ّ
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((( كنز العمال.5404 :
((( غرر الحكم.995 :

� -3إ�صالح المعي�شة :عن ر�سول اهلل « :Pمن فقه الرجل �أن
ي�صلح معي�شته.(((»...
الحق �أن
عل��ي ّ �« :Qإن من ّ
 -4ع��دم الغرور :ع��ن الإمام ّ
تتف ّقهوا ،ومن الفقه �أن ال تغتروا»(((.
ِ -5
الحلْم والق�صد في الكالم :عن الإمام الر�ضا « :Qمن
عالمات الفقه ِ
الحلْم والعلم وال�صمت»(((.

((( كنز العمال.5439 :
((( نهج ال�سعادة.29/3 :
((( االخت�صا�ص.232 :
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المحا�ضرة ال�ساد�سة:

الصدق
ت�صدير المو�ضوع:
قال تعال��ى} :ﭲ ﭳ ﭴ

ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ{(((.

((( �سورة التوبة ،الآية .119

الهدف:

حث العاملين على التحلّي بهذه المنقبة ال�سامية التي هي
ّ
�شخ�صية الإن�سان الم�ؤمن.
عنوان
ّ
161

َّ
مقدمة

تعتب��ر منقبة ال�صدق في قم��ة الف�ضائل التي ّ
ت�شكل جمال
�ص��ورة الم�ؤم��ن وجاذبيته ،ب��ل � ّإن منقبة ال�ص��دق كغيرها من
ت�شدك وتجذب��ك تجاه �أي �شخ�ص حتى
القي��م الأخرى التي ّ
ولو كان على غير دينك وملتك ،فالإ�سالم يعلّمنا �أن ن�ستقطب
النا���س بقيمنا ومبادئن��ا لكي نعلّمهم عباداتن��ا ،و�أ ّما العبادات
مج��رد ًة عن القيم والأخ�لاق ف�إنها ال يمك��ن �أن ت�ستقطب �أو
تج��ذب �أو ت�ؤ ّثر ف��ي الآخرين ،وهذا ما قر�أن��اه في �سيرة ر�سول
النبوة ،ف��كان ال�صادق الأمين،
اهلل  Pالت��ي ا�شته��ر بها قبل ّ
وكان ل�صدق��ه و�أمانته ّقوة ج��ذب عالية حتى في نفو�س �أولئك
الأجالف ق�ساة القلوب الذي��ن عا�صروه و�شهدوه وعانى منهم
ما عاناه من �إهانات ومواجهة.
حماور املو�ضوع
و�إذا كان��ت هذه المنقبة م��ن �أبرز ما ينبغي االت�صاف به في
العاملين الذين نذروا �أنف�سه��م لخدمة الم�سيرة الإلهية ف�إنه ال
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ع��دة عناوين �أ�سا�سية في �سلوك العاملين،
ّبد من التو ّقف عند ّ
أهمها:
� ُّ
 ال�ص��دق مع اهلل :لأنه وقبل كلّ �شيء ف� ّإن الم�ؤمن العامل ماتحمل م�س�ؤولياته �أمام اهلل مقتنعاً بالمكان
لم يكن �صادقاً في ّ
التن�صل من
والدور والوظيفة التي ي�ؤ ّديها ف�إنه �سوف يحاول ّ
مها ّم��ه والهروب ب� ّأي عذر من القيام ب��دوره ،لأنه ال يمكن
مراقبة الجميع فيما يعملون ،ف�أ�صل العالقة بالعمل عالقة و ّد
وتقرب م��ن اهلل تعالى ،و� ّأن ال�شخ�ص العامل قد اختار هذه
ّ
الم�سيرة عن قناعة تامة ال م�صلحة له بها �إال الفوز والنجاح.
و�إال فل��و كان هناك �شخ���ص كاذباً مع اهلل فيما اختاره له من
ٍ
واجب في هذه الم�سيرة ف�إنه �سيلج�أ دائم َا �إلى اختالق الأعذار
والت�سويغات.
 ال�ص��دق قي التعامل :وذلك ب�إعط��اء �إجابات وا�ضحة حولالم�س�أل��ة التي يراجع��ك بها �أحد العاملي��ن ،دون الت�سويغ
ب�أعذار كاذبة واختالق التبريرات ،فكثيراً ما ي�أتيك الجواب
بالمتابع��ة وقيد التدقيق وهناك من لم ينجزها بعد والم�س�ألة
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لي�ست مرتبط��ة بي وحدي و�س�أتابع المو�ض��وع بجدية �أكبر
وغير ذلك مما ال محلّ له في عقل المراجعين.
لم��اذا ال نجيب بنعم حي��ن نكون قادرين عل��ى الخدمة �أو
نقول ال حين نكون عاجزين عن الخدمة وبكل �صدق و�شفافية
ودون التالعب ب�أع�صاب الآخرين و�إيهامهم �أنك تريد خدمتهم
و�أنت تعلم علم اليقين �أنك ل�ست قادراً؟!
 ال�صدق في التقارير :حيث يلج�أ البع�ض �إلى بع�ض الأ�ساليبالملتوي��ة ليظهر �أنه قد �أنج��ز مهامه وا�ستكمل خطته بل زاد
عليها ،فيلع��ب البع�ض بالأرقام �أو يعت��ذر ب�أعذار منعته من
كم م��ن الأن�شطة
ا�ستكم��ال المه��ا ّم الموكلة �إلي��ه �أو �إبراز ٍّ
والأعمال غير الواقعية �أو اللجوء �إلى بع�ض التقارير المفبركة
ت�شويهاً ل�صورة ٍ
�شخ�ص ما �أو التالعب بم�صيره.
� ّإن الك��ذب و�إن �أنجانا من الل��وم �أو التق�صير �سوف ينق�ص
م��ن الهيبة والوقار والم�صداقية وبالتالي ف��� ّإن ال�صدق و�إن �أبرز
عمل��ك على حقيقت��ه وواقعه ف�إن��ه �سوف يزيد م��ن م�صداقية
�صاحبه ومقبوليته لدى الآخرين.
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وهذا معنى قول �أمير الم�ؤمنين « : Qال�صادق على �شفا
منجاة وكرامة ،والكاذب على �شفا مهواة ومهانة».
وعن��ه « :Qال�صدق ينجيك و�إن خفته ،الكذب ُيرديك
و�إن �أمنته»(((.
 ال�ص��دق في ال��دوام :فال يتحايل في �ساع��ة و�صوله و�ساعةمغادرت��ه وع��دد �ساع��ات العمل وتقدي��م التبري��رات غير
ال�صحيحة عن الغياب والت�أخير ،والأنكى من ذلك �أن يبقى
ف��ي العمل عاط ًال ع��ن �أداء دوره ِّ
ومعط�ل ًا لغيره في بع�ض
الأحيان.
فلنكن خيراً من ال�صدق نف�س��ه فيما نفعل ،و�إياك �أن تكون
الم��روي ما
�أ�س��و�أ م��ن الكذب نف�س��ه لأنه ورد ف��ي الحديث
ّ
م�ضمونه �أن خيراً من ال�صدق فاعله و�أ�سو�أ من الكذب قائله.
 ال�صدق في العالق��ة بالآخرين :فالعامل ال يتو ّدد حيثالخا�ص��ة ويعر�ض حيث ال م�صلح��ة له ،و ُي�صادق
ل��ه م�صالحه ّ
عل��ى كلّ ما يقوله من ل��ه م�صلحة معه وال يكت��رث لما يقوله
((( ميزان الحكمة ،ج� ،2ص.1572
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م�سيراً لج�شعك وطمعك
م��ن ال ّ
تتو�سم فيه خيراً لك فتك��ون َّ
وم�صلحت��ك وهو ما نهان��ا اهلل عنه و�أمرنا بال�ص��دق فيما نفعل،
«تزي��ن هلل ع ّز وج��لّ بال�صدق في
فع��ن الإم��ام الباقر ّ :Q
الأعمال»(((.
ولذلك ترى في الن�صو�ص المروية � ّأن ال�صدق والأمانة هما
عالمتا اختبار الإيمان :عن الإمام ال�صادق « :Qال تغتروا
ب�صالتهم وال ب�صيامهم ،ف� ّإن الرجل ّربما لهج بال�صالة وال�صوم
حتى لو تركه ا�ستوح�ش ،ولكن اختبروهم عند �صدق الحديث
و�أداء الأمانة»(((.
 ال�ص��دق في الإنجازات :و�أريد بها الإ�شارة �إلى �ضرورة عدمم�صادرة �إنجازات الآخري��ن ون�سبتها �إلى �أنف�سنا ،في�ضع في
ويدعي بع�ض الأعمال الت��ي لم يقم بها
�سلّت��ه ما لي�س ل��ه َّ
�أو كان �شري��كاً عادي��اً ،ف��� ّإن العامل والحال ه��ذه يكون قد
ب��اع �إيمانه بحفنة من الإدع��اءات التي لن تزيد من ر�صيده
�إال وهم��اً ،فالإيمان رهن ال�صدق ،ولذل��ك ورد عن الإمام
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((( ميزان الحكمة ،ج� ،2ص.1573
((( الكافي ،ال�شيخ الكليني ،ج� ،2ص.104

عل��ي « :Qالإيمان �أن ت�ؤثر ال�صدق حيث ي�ضرك ،على
ّ
الكذب حيث ينفعك»((( .
وبكلم ٍة �أو�ض��ح �أن تقدم �إيمانك عل��ى م�صلحتك ،ودي َنك
عل��ى بع�ض المنافع الزائلة ،فع��ن الإمام ال�صادق  Qقال:
كن فيه كم��ل �إيمانه ،و �إن كان م��ن قرنه �إلى قدمه
«�أرب�� ٌع من َّ
ذنوب لم ينق�صه ذلك ،و هي ال�صدق ،و �أداء الأمانة ،و الحياء،
الخلق»(((.
وح�سن ُ
 ال�صدق في التقييم :ب�إعطاء كلّ عامل من الأخوة العامليني�ستح��ق دون زيادة لهوى �أو
التقيي��م المنا�سب والعالمة التي
ّ
نقرب �أو نمنح تنويهاً �أو نعاقب �أو نح�سم من
نق�ص��ان لريبة ،فال ّ
راتب �أو غي��ر ذلك ّمما �أدرج في قواني��ن الثواب والعقاب �إال
على �أ�سا�س ال�صدق واال�ستقامة ،و�أن ُن�صدق النا�س في كلّ ما
التن�صل �أمام ال�شخ�ص المعني من
نفعله ،فال نعاقب ثم نحاول ّ
ٍ
ب�شخ�ص �آخر ،فال�صادق يحميه
تبعات ما نفعله �أو �إل�صاق القرار
�صدقه لأنه م� ّؤيد من اهلل تعالى.
((( ميزان الحكمة ،ج� ،2ص.1572
((( الأمالي للطو�سي � ،ص. 48
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فع��ن الإمام الباق��ر �« :Qأال فا�صدقوا ،ف��� ّإن اهلل مع من
�صدق»(((.
�سوء بل هم في
وهذا يعني وعد اهلل �أن ال ي�صيب ال�صادقين ٌ
يتح�س�سها
خفي الألطاف الت��ي قلّما ّ
رعايت��ه وحفظه وهذا من ّ
الإن�سان في يومياته.
و�إذا �أردنا الو�صول �إلى بع�ض المكت�سبات عن طريق الكذب
 والعياذ ب��اهلل  -فال ي�سعنا �إال �أن نذكّ ��ر بالحديث ال�شريف:« ....ول�س��ان ال�صدق يجعله اهلل للمرء ف��ي النا�س خير له من
المال يرثه غيره»(((.
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((( ميزان الحكمة ،ج� ،2ص.1572
((( نهج البالغة ،ج� ،1ص.62

الباب الرابع

أهمية فترة الشباب
�أهم ّية فترة ال�شباب
�أولويات ال�شباب
�أخطار الإنحراف عند ال�شباب
خطوات على طريق تح�صين ال�شباب
ال�شباب يوم القيامة
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المحا�ضرة الأولى

أهم ّية فترة الشباب

ت�صدير المو�ضوع:

عل��ي �« :Qشيئان
عن الإم��ام ّ
ال َيع��رف ف�ضلَهم��ا �إال م��ن فقدهما:
ال�شباب والعافية»(((.

((( المجل�سي  ،بحار الأنوار  ،ج� ، 77ص. 200

الهدف:

بيان �أهمية ه��ذه الفترة من حياة الإن�سان و�ضرورة الإهتمام
بها من خالل الن�صو�ص المباركة.
171

َّ
المقدمة

م��ن الأخطاء القاتل��ة المنت�شرة في ثقاف��ة بع�ض مجتمعاتنا
ال�شاب ف��ي الفترة التي ي�صطلح عليها بفترة المراهقة
اليوم � ّأن ّ
ه��و خارج �إط��ار الم�س�ؤولية والتكليف وال مان��ع من تركه على
هواه و�إعطائه كلّ ما يحلو له ،وعدم فر�ض � ّأي قيود على حرياته،
لأن��ه ما زال ناق�ص العق��ل والوعي وغير مدرك لما يقوم به ،في
أ�شد المراحل
حي��ن � ّأن الإ�س�لام اعتبر � ّأن هذه المرحلة م��ن � ّ
خطورة على الم�ستوى
التنبه
ّ
التربوي ،و� ّأن هذه المرحلة يجب ُّ
ال�شاب وفر�ض القي��ود الإ�ضافية
وت�صرف��ات ّ
بها لكافّ��ة �أفعال ّ
لم�ساره في الحياة ومواكبته بالتعليم والتوجيه ال�سليمين حتى
ال توقعه المزالق في �أودية ال�ضياع والف�ساد والرذيلة.
حماور املو�ضوع
اغتنام فرصة الشباب
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و�شريح��ة ال�شب��اب محلّ نظ��ر واهتمام مختل��ف التيارات
الفكرية ،والجميع يدرك �أهميتها فهي محلّ م�سارعة الجميع �إليها

والت�سابق على ا�ستقطابها قبل الآخرين ،وهذا يك�شف عن �أم ٍر
يحملنا م�س�ؤولية �شرعية �أمام اهلل
�آخر وهو � ّأن �سبق الآخرين �إليها ّ
تعالى ،و�سوف ُن�س�أل عن � ّأي تق�صير في هذا ال�سباق يوم القيامة.
ولذل��ك ورد ع��ن الإم��ام ال�ص��ادق  Qمب��ادرة ال�شباب
أهم �ساحات و�شرائح
ب�أحاديث �أهل البيت  Rواعتبارها من � ّ
التح��دي على م�ستوى الجذب واال�ستقطاب �إذ يقول« :بادروا
�أحداثك��م بالحديث قب��ل �أن ي�سبقك��م �إليه��م المرجئة»(((.
واغتن��ام هذه المرحل��ة العمرية تناولته الن�صو���ص معتبر ًة �أنها
والنف�سي للمراحل
والروح��ي
الثقافي
القاعدة الأول��ى للبناء
ّ
ّ
ّ
التالي��ة ،و� ّأن االعوجاج في ه��ذه المرحلة له تداعياته الخطيرة
بعد ذلك.
ورد ف��ي و�صي��ة ر�س��ول اهلل  Pلأبي ّذر« :يا �أب��ا ّذر اغتنم
خم�س��اً قب��ل خم���س :حياتك قب��ل موت��ك ،و�صحتك قبل
�سقمك .و فراغك قب��ل �شغلك ،و�شبابك قبل هرمك ،وغناك
قبل فقرك»(((.
((( الحر العاملي ،و�سائل ال�شيعة ،ج� ،17ص. 333
((( الكليني� ،أ�صول الكافي ،ج� ،2ص. 603
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عن الإمام علي « :Qبادر �شبابك قبل هرمك ،و�صحتك
قبل �سقمك»(((.
ّ
سر اإلهتمام بالشباب

عل��ي « :Qو�إنم��ا قلب الح��دث كالأر�ض
ع��ن الإمام ّ
الخالية ما �أُلقي فيها من �شيء قبلته»(((.
�سر
ويعتب��ر فراغ الأوعي��ة الفكرية للأح��داث وال�شباب هو ّ
اهتم��ام �أهل البي��ت  ،Rبهم وذل��ك ل ّأن الأر�ض الخالية
ت�ستطيع �أن تزرع بها ما ت�شاء بخالف الأر�ض المزروعة من قبل
الآخري��ن ف�إنها تحت��اج ٍ
لجهد م�ضاعف حي��ث عليك �أن تقوم
ث��م العمل على زراعتها
بحراثته��ا وتنظيفه��ا ورمي ما ُزرع فيها ّ
من جدي��د ،فعلى �سبيل المثال فعندما تعلّم �شاباً حرمة �شرب
الخم��ر و�ضرره ال�شديد في حداثته فه��و �أهون بكثير من تعليم
ال�سيئ.
�آخر �شارب للخمر تريد �أن تجعله يقلع عن هذا الفعل ِّ
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((( المجل�سي ،بحار الأنوار ،ج� ،23ص .236
((( الري �شهري ،ميزان الحكمة ،ج� ،1ص. 56

الشباب أسرع إلى الخير

�س�أل الإمام ال�صادق � Qأبا جعفر الأحول �أحد تالمذته
 وال��ذي كان يعمل في تبلي��غ الر�سالة وبيان مقام �أهل البيت :Rكي��ف ر�أيت م�سارعة النا�س �إل��ى هذا الأمر ودخولهم
فيه؟
قال �أبو جعفر :واهلل �إنهم لقليل(((.
فق��ال الإم��ام ال�ص��ادق « :Qعليك بالأح��داث ف�إنهم
�أ�سرع �إلى كلّ خير»(((.
تتعر���ض لمو�ض��وع الدخ��ول ف��ي �أم��ر �أه��ل
والرواي��ة ال ّ
البيت  Rب��ل لمو�ضوع الم�سارعة ف��ي الدخول فيه ،فهي
ت�شير �إلى �أمرين �أ�سا�سيين:
الأ ّولّ � :أن عم��وم النا�س ال يميل��ون �إلى الخير ب�سرعة لتعلّقهم
بم�صالحهم وركونهم �إلى الدنيا.
والثاني� :أنه ينبغي الرهان ف��ي الم�سارعة على ال�شباب كونهم
لم تتعلّق قلوبهم بالدنيا وزخارفها بعد.
((( و�سائل ال�شيعة ،ج� ،16ص .187
((( الكليني� ،أ�صول الكافي ،ج� ،8ص. 93
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الرهان على الشباب في التغيير السياسي

يحذّ ر الإمام ال�صادق � Qأن يكون ال�شباب بطانة الزعماء
وحوا�شيهم ،لأنهم بذلك يكونون �سيفاً بيد الظلمة في مواجهة
والتقرب
�أه��ل ال�صالح ،و� ّأن ذلك خ�لاف التدين والتق��وى ّ
م��ن اهلل تعالى فيقول« :يا مع�شر الأح��داث اتقوا اهلل وال ت�أتوا
الر�ؤ�ساء ودعوهم حتى ي�صيروا �أذناباً»(((.
كم��ا تبين هذه الرواية � ّأن تخلي ال�شباب عنهم دون �سواهم
من ال�شرائح الأخرى يجعلهم �أذناباً ال قيمة حقيقية لوجودهم
وال ق��وة وال �ش�أن لهم ل ّأن الإ�ستقواء ب�شريحة ال�شباب تحديداً
يمده��م بالقوة والمنع��ة ويجعل منهم جه�� ًة مهابة
هو ال��ذي ّ
الجانب.
ومن جه ٍة �أخرى يبي��ن الر�سول� Pأهمية تحالف ال�شباب
مع��ه في الدعوة �إلى اهلل معتب��راً � ّأن ر ّقة قلوبهم و�صفاءها وعدم
�سر ميله��م لهذه الدعوة ،عن الر�سول
تلوثه��ا ب�أدران الدنيا هي ّ
أرق
الأعظ��م  Pفيق��ول�« :أو�صيك��م بال�شب��ان خيراً ف�إنه��م � ّ
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((( الحر العاملي ،و�سائل ال�شيعة ،ج� ،18ص . 96

�أفئ��دة ،و� ّإن اهلل بعثني ب�شيراً ونذيراً فحالفني ال�شبان ،وخالفني
ال�شيوخ ،ثم قر�أ} :ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ{(((.
ث��م � ّإن التج��ارب الميدانية �س��واء في الميادي��ن الدينية �أو
�سواها من التجارب الأخرى ت�ؤكّ د هذه الفكرة ،لكن يهمنا �أن
ن�شير �إل��ى التجارب العظيمة التي خا�ضته��ا �شعوبنا الأبية في
�إي��ران ولبن��ان وفل�سطين وغيرها من ال��دول التي راهنت على
والتحديات الكبرى
�شبابها ف��ي الوقوف في وجه الم�ؤام��رات
ّ
وا�ستطاع��ت �أن ت�سقط الأنظمة الخائنة و�أن تتخذ لنف�سها مكاناً
بين الأمم وال�شعوب الأخرى.
لل�شباب قا ِئالًْ �« :إن
و�صية الإمام الخمين��ي { َّ
ورد ف��ي َّ
كنت��م تري��دون �أن تقفوا بدون خ��وف وهلع �أم��ام الباطل ،و� ْأن
المتطورة
تدافعوا عن ِّ
الحق ،وال تترك القوى الكبرى و�أ�سلحتها ّ
وال�شياطي��ن وم�ؤامراتهم �أثراً في �أرواحك��م ،وال تخرجكم من
ع��ودوا �أنف�سكم على ب�ساطة العي���ش ،وامنعوا تعلّق
المي��دانِّ ،
القلب بالمال والمنال والجاه والمقام».
((( �سورة الحديد ،الآية .16
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المحا�ضرة الثانية

أولويات الشباب
ت�صدير المو�ضوع:

عل��ي « :Qيا مع�شر
عن الإمام ّ
ح�صن��وا �أعرا�ضك��م بالأدب
الفتي��ان ّ
ودينكم بالعلم»(((.

((( المجل�سي  ،بحار الأنوار  ،ج� ، 77ص. 200

الهدف:

أهم م��ا ينبغي �إعطا�ؤه �أولوي��ة من �شريحة
َل ْف ُ
��ت النظ��ر �إلى � ّ
ال�شباب.
179

َّ
المقدمة

خا�صة بعن�صر ال�شباب ويوكل
يولي الدين الإ�سالمي �أهمي ًة ّ
أهم الأدوار والمه��ا ّم التي تحتاجه��ا الأمة في مختلف
�إليه��م � ّ
الميادي��ن كالقيام ب��الأدوار الع�سكرية والأمني��ة واالجتماعية
والعبادية ،والإن�سانية ،والتطوعية،وال�سيا�سية ،والجهادية ،وطلب
العل��م ،والم���ؤازرة ،وغير ذلك مم��ا ّ
ي�شكل قاع��د ًة �صلبة لبناء
المجتمع الإ�سالمي الم�ؤمن والواعي والمدرك لما يجري حوله
والمتفاع��ل تفاع�ل ًا �إيجابياً مع محيطه وم�ؤ ّث��راً في الواقع الذي
يعي�ش فيه ،ولي�س عن�صراً هام�شياً �أو زائداً ال قيمة له في الوجود.
حماور املو�ضوع
وي�ض��ع �أمير الم�ؤمني��ن Qعناوين كبي��رة الهتمامات
ال�ش��اب والأولويات التي يجب �أن يحر�ص عليها فيقول�« :أ ّول
ّ
الأ�شي��اء التي يج��ب �أن يتعلّمها الأح��داث ،الأ�شياء التي �إذا
�صاروا رجا ًال احتاجوا �إليها»(((.
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((( الري �شهري  ،ميزان الحكمة  ،ج� ، 5ص. 352

ال�ش��اب عالماً على
 -1التف ّق��ه في الدين :والم��راد �أن يكون
ّ
الأقلّ ب�ضرورات دينه الفقهية والعقائدية ،ويعمل دائماً على
تحديث معلوماته وثقافته حتى ال يكون موجوداً خارج زمانه،
ب�ش��اب من �شباب ال�شيعة ال
فع��ن الباقر « :Qلو �أتيت
ّ
يتف ّق��ه في الدي��ن لأوجعته»((( ،وفي خبر �آخ��ر «لأدبته»(((،
وفي خب ٍر ثالث ل�ضربته بال�سيف(((.
وكلّ ه��ذه الأحاديث ت�شير �إلى م�س�أل��ة مهمة وهي � ّأن ترك
اعتداء على ال��ذات و�إنما اعتداء على المجتمع،
التف ّق��ه لي�س
ً
الحد على مرتكبها.
وبالتالي فهي تكاد �أن تكون جريم ًة ُيقام ّ
النبي « :Pمن تعلم ف��ي �شبابه كان بمنزلة
 -2التعلّ��م :عن ّ
(((
علي « :Qالعلم في
إمام
ل
ا
وعن
.
الر�س��م في الحجر»
ّ
ال�صغر كالنق�ش في الحجر»(((.

((( القمي� ،سفينة البحار ،ج� ،1ص..680
((( ميزان الحكمة ،ج� ،2ص .1401
((( الم�صدر نف�سه.
((( الري �شهري :ميزان الحكمة /ج� ،5ص.8
((( الكليني� :أ�صول الكافي /ج�،2ص.603
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ال�شاب
عن الإمام ال�صادق « :Qل�س��ت � ّ
أحب �أن �أرى ّ
منك��م �إال غادياً في حالين� ،إ ّما عالم��اً �أو متعلّماً ،ف�إن لم يفعل
�ضيع �أثم ،و�إن �أثم �سك��ن النار والذي بعث
و�ضيع ،ف���إن ّ
ف��رط ّ
َّ
بالحق»(((.
محمداً ّ
ّ
وهن��ا ن�شير �إل��ى م�س�ألتي��ن �أ�سا�سيتين من نتائ��ج االهتمام
العلمي لدى المجتمع:
علي « :Qتعلّموا
�أ -ال�سي��ادة رهن التعلّم :عن الإمام ّ
العل��م �صغاراً ت�سودوا به كباراً»((( .والمعنى � ّأن التعلّم
ف��ي ال�صغر يجعلك��م �أ�سياد �أنف�سكم ف��ي الكبر  ،فال
ترتهن��وا لأحد كما هو حال الكثير م��ن الدول اليوم
المرتهن��ة لعل��وم الغ��رب ال��ذي يعطيها م��ن �سلعه
بالحد الأدنى من العلوم
ومنتجاته بينم��ا يبخل عليها ّ
والتطبي��ق وال�صناع��ة حتى تبقى ه��ذه الدول مجرد
دول �أ�سواق ا�ستهالكية وتبقى �شعوبها تابعة خا�ضعة.
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((( فل�سفي :جوان� /ص.194
((( مرت�ضى فريد :روايات من �أهل البيت عليهم ال�سالم /ج� -1ص.349

ب-التقدم رهن التعلّم :فالتعلم في ال�صغر تواكبه الحيوية
والهم��ة العالي��ة و�سواه��ا من
والإب��داع والإنتاجي��ة ّ
الخ�صال التي ُت�ساع��د على اال�ستفادة من هذا العلم
وت�سخيره لم�صلحة البالد والعباد.
تقدم المجتمعات حال
بمعنى � ّأن هناك �صعوبة من �إمكانية ّ
علي « :Qمن لم
اكت�س��اب العل��م في الكبر ،فعن الإم��ام ّ
يتقدم في الكبر»(((.
يتعلّم في ال�صغر لم ّ
 -3ق��راءة الق��ر�آن :عن �أبي عبد اهلل «:Qمن ق��ر�أ القر�آن وهو
�شاب م�ؤمن اختلط القر�آن بلحمه ودمه ،وجعله اهلل ع ّز وجلّ مع
ّ
ال�سفرة الكرام البررة ،وكان القر�آن حجيزاً عنه يوم القيامة»(((.
تر�سخ المفاهيم القر�آنية في النفو�س
ومعن��ى هذا االختالط ّ
لتك��ون حافزاً له عل��ى فعل الخي��رات وحائ�ل ًا دون ارتكاب
المفا�سد وال�شرور.
النب��ي ّ �« :Pإن هلل ملكاً ينزل كلّ
 -4الج��د واالجتهاد :عن ّ
جدوا واجتهدوا»(((.
ليلة فينادي يا �أبناء الع�شرين ّ
((( محمد ال�صدر :الغيبة الكبرى� /ص.11
((( الري �شهري :ميزان الحكمة /ج�،5ص.7
((( الآمدي /غرر الحكم ودرر الكلم� /ص.238
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وهذا الحديث يوحي ب�أمور ثالثة:
�أ� -أهمية هذه المرحلة.
ب -الرهان الإلهي عليها.
جد واجتهاد ولي�ست مرحلة لعب ولهو.
ج� -أنها مرحلة ّ
الج��د في طل��ب الآخرة :قال �سالم ب��ن م�سكين ،قال لنا
ّ -5
الح�سن « :Qي��ا معا�شر ال�شباب عليكم بطلب الآخرة،
فق��د واهلل ر�أينا قوم��اً طلبوا الآخرة ف�أ�صاب��وا الدنيا والآخرة،
واهلل ما ر�أينا من طلب الدنيا ف�أ�صاب الآخرة»(((.
فالدني��ا في هذا الحديث ينالها المرء في خطّ الآخرة ،فهي
لي�س��ت مطلوبة بذاته��ا ،ولي�ست هدفاً م�ستق�لاً ،وهي والحال
هذه لي�ست مذمومة بل هي ممدوحة ومرغوبة ف ِن ْع َم الدنيا التي
ينالها المرء حال طلبه للآخرة ,وبئ�س الدنيا التي يطلبها ٍ
بمعزل
عن الآخرة!
 -6تزكي��ة النف�س :وهي من �أرقى م��ا ينبغي �أن يجعله ال�شاب
�أول��ى �أولوياته لم��ا لذلك من �أث ٍر كبير ف��ي ات�صافه بمكارم
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((( الري �شهري :ميزان الحكمة /ج�،75ص.284

الأخالق عند كبره ،فاعتياد النف�س الإن�سانية على الف�ضائل
والمكارم في ال�صغر يجعل هذه القيم والمبادئ منقو�ش ًة في
علي :Q
القل��ب ال يمكن ذهابها ب�سرعة ،فع��ن الإمام ّ
«من لم يجهد نف�سه في �صغره لم ينبل في كبره»(((.
النب��ي « :Pالتوب��ة ح�سن��ة لك ّنه��ا ف��ي ال�شب��اب
وع��ن ّ
�أح�سن»(((.
�شاب
وعن��ه « :Pما من �ش��يء � ّ
أحب �إل��ى اهلل تعالى من ّ
تائ��ب ،وما من �شيء �أبغ�ض �إلى اهلل تعالى من �شيخ مقيم على
معا�صيه»(((.
ال�ش��اب العابد الذي
النبي « :Pف�ضل
ّ
 -7التعب��د هلل :ع��ن ّ
تعبد بعد ما كبرت �سنه
تعب��د في �صباه على ال�شيخ ال��ذي ّ
ّ
كف�ضل المر�سلين على �سائر النا�س»(((.
يقدم �ص��ورة ح�سنة عن
ولع��لّ المراد هنا � ّأن ال�ش��اب �إنما ّ
الإيم��ان باهلل ّ
ت�ش��كل نقطة جذب للكثيرين م��ن النا�س تماماً
((( المجل�سي  ،بحار الأنوار  ،ج� ، 1ص. 170
((( الري �شهري  ،ميزان الحكمة  ،ج� ، 5ص . 352
((( ميزان الحكمة ،ج� ،2ص .1401
((( الم�صدر نف�سه.
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النبي وي�ستقطب النا�س من خاللها.
كال�صورة التي يقدمها ّ
فال�ش��اب العابد ل��ه مقام القدوة والأ�سوة بي��ن النا�س تماماً
ّ
حجة عل��ى الآخرين كونه
كمقام المر�سلي��ن،
فال�شاب العابد ّ
ُّ
ليت�صدى
ت��رك كلّ م�شتهي��ات الحياة وهو ف��ي ذروة �شهوات��ه ّ
لق�ضاي��ا الأ ّمة الكبرى ،وقريباً م��ن هذا المعنى قول ر�سول اهلل
و�ش��ر كهولكم من
« :Pخي��ر �شبابكم م��ن ّ
ت�شبه بكهولكمّ ،
ت�شبه ب�شبابكم»(((.
ّ
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((( ميزان الحكمة ،ج� ،2ص .1400

المحا�ضرة الثالثة

أخطار اإلنحراف عند الشباب

ت�صدير المو�ضوع:

علي :Q
عن �أمي��ر الم�ؤمني��ن ّ
باع
«�إ َّنم��ا � ُ
��م �إِثنتي��ن� :إ ِّت ُ
علي ُك ْ
أخ��اف ْ
الهوى َو ُ
طول الأم��ل� ،أ َّما �إِ ِّت َب ُاع الهوى
الحق ،و�أ َّما ُ
طول الأمل
َف�إِ َّن��ه َي َ�ص ُّد عن ِّ
ف�إ ّنه ُين�سي الآخرة»(((.
((( الكافي ،ج� ،2ص .335

الهدف:

بي��ان بع�ض وج��وه الف�ساد التي ينبغي عل��ى ال�شباب اليوم
الإحتراز عنها.
187

َّ
المقدمة

�ش��ك � َّأن ِ
ال ّ
رغبات ال َّنف�س الإن�سانية جامحة وتن�شد المزيد
حد �أو
دائم��اً و� ّأن �آماله��ا ال تتو ّق��ف وال تنتهي وال ت�ص��ل �إلى ٍّ
باع واحد من �أهواء النف�س
غاية .كما � َّأن وقوع الإن�سان فري�سة ا ِّت ِ
يو ِق ُع��ه في ح�ضي�ض عدد من المفا�سد والأخطار ويبتلى ب�آالف
الحق
المهالك والموبقات ،ح َّتى تنغلق �شيئاً ف�شيئاً جميع طرق ِّ
وال�ضياع،
بوجهه ،ويرين على قلبه فيغرقُ ف��ي بح ٍر من الف�ساد َّ
تعج
وي�صبح �أ�سي��راً و ُمنهزماً �أمام فنون الف�س��اد والإف�ساد التي ّ
ويزينها ال�شيطان
بها كافّة الأماكن اليوم؛ ف�أخط��ار اليوم كبيرة ّ
�سيما ال�شباب
ويجعله��ا �أكثر جاذبية ،ولذلك فعلى الإن�سان ال ّ
�أن يك��ون �أكث��ر ورع��اً ووعياً وحكم�� ًة حتى يع�ص��م نف�سه من
ال�سق��وط ،وقد ورد في ال�شريعة التحذير من انحراف ال�شباب،
فع��ن ر�سول اهلل « :Pكي��ف بكم �إذا ف�س��د ن�سا�ؤكم ،وف�سق
�شبابكم ،ولم ت�أمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر؟!»(((.
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((( تحف العقول� ،ص .49

حماور املو�ضوع
عن �أمير الم�ؤمنين « :Qوق��د ت�أتي عليه (�أي الإن�سان)
فت�شجعه روح القوة ،وتزين
يهم بالخطيئة ّ
حاالت في ّقوته و�شبابه ّ
ل��ه روح ال�شهوة ،وتقوده روح البدن حت��ى توقعه في الخطيئة،
تف�صى الإيم��ان منه»(((.
تف�صى م��ن الإيمان ،و ّ
ف���إذا الم�سها ّ
من أدوات الفساد:

كثيرة هي الم��وا ّد والبرامج التي ت�ستهدف �شريحة ال�شباب
الي��وم لإف�سادهم و�إبعادهم عن الج��ا ّدة التي ارت�ضاها اهلل لهم،
ب��ث و ُيعر�ض و ُيثار �إنما
والأعظ��م �إف�ساداً ف��ي ذلك � ّأن كل ما ُي ّ
والتمدن
ُي ّقدم لعن�صر ال�شباب تحت عناوين ّبراقة من الحريات ّ
والح�ض��ارة ،وه��ي لي�ست �س��وى م�صاديق للتخل��ف والتبعية
والف�ساد والرذيلة والتيه وال�ضالل.
ونكتف��ي هنا ببع�ض الأم��ور التي يجب عل��ى �شبابنا اليوم
االحتراز عنها واجتنابها رغم تزيين ال�شيطان لها:
 -1الإعالم� :سواء المكت��وب �أو الم�سموع �أو المرئي ب�أفكاره
((( الكافي ،ج� ،2ص.283
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�سيم��ا الأكثر رواج��اً اليوم
و�ص��وره ودعايات��ه وبرامجه ،ال ّ
ك�شب��كات التوا�ص��ل االجتماع��ي ومواق��ع الف�س��اد على
الإنترن��ت واالخت�لاط غير الم�س���ؤول على ه��ذه المواقع
ال�سلبية.
الغنية عن التعريف ب�آثارها َّ
و�سواها من الأماكن َّ
والموج��ه :وم��ا �أكثر البرام��ج والأفالم
الف��ن المنح��رف
ُّ -2
ّ
والم�سل�سالت الت��ي ت�ستهدف قلوب الأحداث لتزرع فيها
وتربيها على م�صطلح��ات ومعادالت ّبراقة
مفاهيم جدي��دة ّ
وتعده��م الوعود المزيف��ة! بل ما �أكثر القن��وات الإعالمية
التي ت�ساهم الي��وم في تغيير ال َّثقافات بطريقة هادئة و�ساكنة
بدون �أن يلتفت المجتمع لذلك!
وم��ن طريف ما ُيذكر �أنك ترى الكثي��ر من هذه المحطّ ات
تدمج بين برامج ال�سوء وبرامج الخير والكلمة الطيبة والأخرى
الفا�س��دة والمو�ضوع��ات التربوي��ة والأخ��رى اللهوي��ة ،وبين
ال�شاب غير
ق��راءة القر�آن والأغاني المبتذل��ة حتى ي�ضيع على ّ
المح�ص��ن ت�شخي���ص الج��ا ّدة ال�سواء فيح�س��ب كلّ �شيء له
ّ
حال ًال ومباحاً.
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 -3مراكزالف�س��اد :وه��ي كلُّ م��كان ُيع�ص��ى اهلل في��ه ،ومنها
�ص��االت الإنترنت المختلطة ،وال�سه��رات اللهوية وحانات
الله��و واللغو و�صاالت الطرب والرق���ص والف�سق والمجون
وكلّ م��ا من �ش�أن��ه ت�ضييع الوق��ت وهدر الطاق��ات وتعمية
ال�شباب عن دورهم وما يجري حولهم.
 -4العالق��ات غي��ر ال�شرعي��ة :بين ال�شب��اب والفتيات حتى
مقدمة للوق��وع في الخط�أ
ف��ي �أب�سط �صورها لأنه��ا �ستكون ّ
والحرام ،فكثيراً ما ُي ّزين ال�شيطان لنا � ّأن العالقة عبر الهاتف
�أو عب��ر الإنترنت �أو الحديث م��ع فتاة مجهولة عند المتكلّم
أخ��وة والإعانة �أو
و�أحياناً حت��ى تحت عناوين ال�صداقة وال ّ
ال�شبان والفتيات اليوم و�سوى
الظروف القا�سية التي يمر بها ّ
ذلك من �ضغوط الحياة ّ
م�سوغًا وعذراً لإقامة هكذا
ت�شكل ِّ
نوع من العالقة التي يرف�ضها ال�شرع ويعتبرها مدخ ًال وا�سعاً
وللت�سيب والإنحالل �شيئاً ف�شيئاً.
للحرام
ّ
 -5البيئ��ة الفا�سدة :فحذار حذار البيئ��ة الفا�سدة التي ينمو
وي�شبون بها ف� ّإن الخ�صال ال�سيئة تنتقل �إلى
فيه��ا الأحداث ّ
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�أ�صحابه��ا كالنعا�س ،فلينظ��ر كلٌّ منا �إلى من ي�صاحب ومن
يجال���س ومع م��ن ي�سافر وم��ن ي�شارك و�أي��ن ي�سهر وما هي
خ�صال ه�ؤالء الأ�صحاب وكي��ف هي �سلوكياتهم؟ هل هم
من ر ّواد الم�سجد؟ كيف هي قراءتهم للقر�آن؟ هل يحافظون
على �صلواتهم؟ هل يتمتعون بالأخالق ال�سامية؟ كيف هي
عالقته��م ب�أهله��م و�أخوتهم؟ و�إلى غير ذل��ك من الم�سائل
الكب��رى والعناوي��ن الأ�سا�سية التي ال ينبغ��ي التفريط بها
م�سوغ.
تحت � ّأي عذر �أو ِّ
ق��ال �أمير الم�ؤمنين « :Qمجال�س��ة الأ�شرار تورث �سوء
الظ��ن بالأخي��ار ،ومجال�سةالأخي��ار تلحق الأ�ش��رار بالأخيار،
ّ
الفج��ار بالأبرار،فمن ا�شتبه
الفج��ار للأبرار تلح��ق ّ
ومجال�س��ة ّ
عليكم �أمره ولم تعرفوا دينه فانظروا �إلى خلطائه ،ف�إن كانوا �أهل
دين اهلل فهو على دين اهلل ،و�إن كانوا على غير دين اهلل فال حظّ
ل��ه في دين اهللّ � ،إن ر�س��ول اهلل  Pكان يقول :من كان ي�ؤمن
يخالطن فاجراً ،ومن
ؤاخي��ن كافراً ،وال
َّ
باهلل واليوم الآخر فال ي� َّ
(((
�آخى كافراً �أو خالط فاجراً كان كافراً فاجرا».
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((( �صفات ال�شيعة ،ال�شيخ ال�صدوق� ،ص .6

 -6الت�شب��ه ب�شخ�صي��ات �أجنبية :وهذه الم�س�أل��ة من الأمور
الرائجة في بع�ض مجتمعاتن��ا اليوم وهي ب�شكلٍ عا ّم ت�سهم
يت�شبه��ون ببع�ض
ف��ي �إف�س��اد ال�شب��اب ّ
وال�شاب��ات الذين ّ
الممثلي��ن �أو الفناني��ن �أو بع�ض ال�شخ�صي��ات ال�سيا�سية �أو
�سواها �سواء في ال�شكل كالت�شبه بهم في لبا�سهم حتى و�إن
كان مخالفاً لل�ش��رع� ،أو ت�سريحة ال�شع��ر �أو تطويله �أو طريقة
م�شيهم وحديثهم وتكبره��م وا�ستخدام عباراتهم واتخاذهم
قدوة م��ن دون الأنبياء والر�سل ،وه��و بال�ضبط ما ت�ستهدفه
الثقاف��ة الغربية لمجتمعاتنا الي��وم ،وهو برمجة عقول �شبابنا
بما يتنا�سب والمفاهيم الثقافية التي ير ّوجون لها.
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المحا�ضرة الرابعة

خطوات على طريق تحصين
الشباب
ت�صدير المو�ضوع:

عن �أمير الم�ؤمنين �« :Qأ�صناف
ال�سك��ر �أربعة� :سك��ر ال�شباب ،و�سكر
ُّ
(((
الملك».
المال ،و�سكر النوم ،و�سكر ُ

((( تحف العقول� ،ص .124

الهدف:

بيان بع�ض البدائل التي ينبغ��ي �أن تت�ضافر الجهود الفردية
والعا ّمة لتوفيرها ل�شريحة ال�شباب.
195

َّ
المقدمة

ال ريب � ّأن مظاهر الف�ساد في المجتمع كثيرة ومتنوعة حتى
باتت اليوم تدخل �إلى كلّ بيت بدون ا�ستئذان من �أحد ،وهي
مر�ض خبيث م�ست�ش ٍر ف��ي ج�سم الأمة وروحها ،لذلك كان ال
والت�صدي له��ذه المظاهر ال�شيطانية
ّبد م��ن وجوب المواجهة
ّ
تهاون �أو ٍ
ب��كلّ �شجاعة وم�س�ؤولية بدون ٍ
خوف �أو تح ُّفظ ،فالغزو
�شن على
الثقاف��ي والح��رب الناعمة والحرب النف�سي��ة التي ُت ّ
مجتمعاتن��ا الي��وم تحتاج لوقفة �صلبة ولخط��وات عملية كبيرة
ُت ّ
�ش��كل نوعاً من �أنواع الحماية والح�صانة لأمتنا اليوم ،بل لعلّ
ذلك ي�أتي اليوم ف��ي قمة �سلّم الأولويات التي يجب �أن نوليها
خا�صاً.
اهتماماً ّ
حماور املو�ضوع
وفي مقام العالج والمواجهة ال ّبد من ا ِّتباع خطوات علمية
و�أ�ساليب مدرو�سة للمواجهة منها:
أهم الحلول و�أكثرها
 -1ت�أمي��ن البدائل المنا�سبة :وهذا م��ن � ّ
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جاذبي��ة �إال �أ ّن��ه يحتاج لت�ضافر جهود علمي��ة وتوعوية قد ال
يكف��ي فيه الجه��ود الفردي��ة ،ك�إن�شاء المالع��ب الريا�ضية
و�إقام��ة الور�ش وال��دورات على بع�ض الحرفي��ات والمهن
والفنون ال�ضرورية و�إ�صدار البرامج الرقمية و�إ�صدار الكتب
والق�ص�ص والبرامج الهادفة وا�ستبدال مراكز الف�ساد بمراكز
ريا�ضية ،)..ون�ؤكّ د
�شرعية ،ن��وا ٍد ّ
�إيجابية (�ص��االت �إنترنت َّ
أهلية
هنا �ض��رورة الإ�ستفادة م��ن �إمكانيات
الجمعي��ات ال َّ
َّ
والبلديات وغيرها من الم� َّؤ�س�سات التي تعنى بال�ش�أن العا ّم.
أهم البدائل التي يجب التنبه �إليها ما يرتبط بالكتاب
وم��ن � ّ
والمجلاّ ت والبرامج التلفزيونية من �أفالم وم�سل�سالت ودعايات
الموجهة ،فمن ال�ض��روري �إيجاد الكتاب
وغيره��ا من الأم��ور ّ
البدي��ل والذي له قدرة مناف�سة الكت��اب الآخر ،وكذلك فيما
يرتبط بالإنتاج التلفزيوني والإعالمي والم�سرحي والإ�صدارات
المقروءة وما �إلى ذلك من الأمور التي تعتبر اليوم محلّ حاجة
�ضرورية لعن�صر ال�شباب.
 -2ن�شر الثقافة الدينية الواعية :و�أعني بذلك الح�صانة العلمية
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ال�شاب ،من خالل تمكينه علمياً
التي يجب �أن يتم ّتع به��ا ّ
من الإجابة عن مختلف ال�شبهات التي ُتثار اليوم ا�ستنقا�صاً
م��ن ال�شرع المقد���س ومحاولة ا�ستبدال��ه ببع�ض المفاهيم
البراق��ة والمخادع��ة ،وذلك م��ن خالل ر�ص��د كبير لكلّ
ّ
عمليات الغزو الثقافي والحرب الناعمة التي ت�ستهدف كافّة
�شرائح المجتمع ،ال �سيما فيما يرتبط بالمفاهيم االجتماعية
كالأ�سرة والزواج والطالق والتربية والمال وال�سلطة والتعلّق
بال�شكلي��ات والمظاهر والأزي��اء والمو�ضات وغير ذلك من
ّ
وتر�سخها في
مئ��ات المفاهي��م التي تب ُّثه��ا الثقافة الغربي��ة ّ
عقول �أهلنا على �أنها حقائق علمية.
� ّإن تعزي��ز الجان��ب العلمي م��ن �ش�أنه تعزيزالإنتم��اء للهوية
الإ�سالمية ف��ي نفو�س ال�شب��اب الم�سلم،وع��دم االنبهار �أمام
ال�شاب
الثقاف��ات الغربية الدخيل��ة �أو على الأق��لّ �أن يمتلك ّ
الجيد من
ق��درة ت�صفية هذه الثقافات الواف��دة �إلى بالدنا وفرز ّ
الرديء،ومن خالل �إقناع �شريحة ال�شباب ب� ّأن دينهم وطاقاتهم
وهويتهم هي الأكمل والأف�ضل وتقديم النماذج الدينية الرائدة
قديماً وحديثاً والتي ّ
ت�شكل قدوة لعن�صر ال�شباب.

 -3النهي عن المنكر :وهذا الأمر يحتاج �إلى �إرادة من الجميع
�أن يعم��د المجتمع �إلى محاربة مظاه��ر الف�ساد والنهي عن
انت�شارها كونها ّ
ت�شكل ب�ؤرة ف�ساد وت�ؤ ّثر في �إف�ساد المجتمع،
حددها ال�شرع
ف�لا بد من النهي عن المنكر بالو�سائل التي ّ
م��ن النهي بالقل��ب �أو الل�س��ان �أو اليد ،فالي��وم ال مانع من
الإعترا�ض عل��ى المحالت التي تبيع الخم��ور �أو محطّ ات
الف�ساد عبر الإنترنت �أو بع�ض المراكز الم�شبوهة والمالهي
الفا�سدة و�سواها من الأماكن التي تن�شر الف�ساد.
�شجع �أهل الباطل على التمادي
� ّإن ال�سك��وت عن المنكر ُي ّ
في ّغيهم بل و ُيدخل ال�شبهات �إلى قلوب الآخرين ويجعل من
الحق
المنكر �أم��راً م�ألوفاً واعتيادياً ،وق��د ورد � ّأن �سكوت �أهل ّ
حق.
عن الباطل جعل �أهل الباطل يتو ّهمون �أنهم على ّ
� ّإن الأمر بالمع��روف وحده ال يغني عن النهي عن المنكر،
و� ّإن فع��ل الخيرات ينبغ��ي �أن يقترن بمن��ع المنكرات فهذان
فعالن يقترنان ببع�ضهما البع�ض ولعله �إلى ذلك ُي�شير ورودهما
غالب��اً في الن�صو���ص الدينية مقترني��ن ،وال نبال��غ �إذ نقول � ّإن
199

والتن�ص��ل من القي��ام بها تحت
غي��اب ه��ذه الفري�ضة الي��وم ّ
عناوين �ش ّتى �أ�ضعف الح�صانة العلمية وال�سلوكية ،كما �أ�ضعف
خ�ض��م هذه المواجهة الثقافية
الروحي والأخالقي في
الت�أثير
ّ
ّ
المفتوحة على كلّ الأ�صعدة.
الروحي :والمراد بها الح�صانة الأخالقية
 -4الإهتمام بالجانب
ّ
بجد واجتهاد ،فمرحلة
وال�سلوكية التي ينبغي العمل عليها ّ
وال�شاب
ال�شب��اب ه��ي مرحلة تهذي��ب النف�س وتزكيته��ا،
ّ
ق��وي الإرادة والعزيمة والت�صميم على مواجهة
في عنفوانه ّ
ال�شه��وات والغرائز ،وذلك من خ�لال الت�أكيد على برامج
تزكي��ة النف�س وتهذيبها و�إقامة الأن�شطة الأخالقية والعبادية
ح�ص��ن ال�شباب ،كارتياد الم�ساج��د والمواظبة على
التي ُت ّ
قراءة الأدعية والزيارات الم�سنونة وفعل الخيرات وم�ساعدة
المحتاجي��ن وال�سه��رات العبادي��ة والمواظب��ة على بع�ض
الم�ستحبة.
الأذكار والأوراد
ّ
الجماعي :والمراد بالجماعة هنا رفاق
 -5الت�أكيد على العمل
ّ
الخير وال�صالح والأ�صحاب الذين يعينون بع�ضهم البع�ض
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على العم��ل ال�صالح والقربوي ،ف��� ّإن روح الجماعة ّ
ت�شكل
ال�شاب
ال�شاب من االنزالق ل�ضرورة � ّأن ّ
حماي ًة ومظل ًة تحفظ ّ
لن يقوم �أمام الآخرين بفعل ما ي�سيء له ول�سمعته ،وهو في
هذه المرحلة العمرية كثير الحر�ص على ا�سمه و�شخ�صيته،
ف� ّإن ال�شاب كما غيره من الطبيعي �أن يكون فري�سة ال�شيطان
حال انفراده �أكثر منه حال انخراطه بالجماعة.
ال�سنوي��ة :هن��اك محطّ ات
 -4اال�ستف��ادة م��ن المنا�سب��ات
َّ
الحق
لتقبل ِّ
ال��روح فيها �أكثر ا�ستع��داداً ُّ
ومنا�سب��ات تكون ُّ
وال�صالح ،وت��رك المنكر والباطل ،فه��ذه المحطَّ ات يجب
َّ
تفعيله��ا واال�ستفادة منه��ا في الإ�صالح م��ن خالل �إعداد
روحي��ة جاذبة (�أدعي��ة ومحا�ضرات تتن��اول مفاهيم
برامج َّ
أهمه��ا� :شهر رم�ضان المب��ارك و�شهر
إ�سالمي��ةّ � )...
و�آداب��اً � ّ
محرم الحرام والوالدات والوفيات.
ّ
ثقافية وترفيهية
وم��ن المفيد هنا �أن نعمل على تنفيذ �أن�شطة َّ
ت�ساهم في ن�شر ثقافة الإ�سالم و�آدابه ،وتتنا�سب مع المنا�سبات
حيى هذه المنا�سبات
الدينية ال�سنوية ،ف� ّإن من هوان الدهر �أن ُت َ
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بال�سهرات الغنائية ومجال�س الطرب وال�سهرات اللهوية وت�ضييع
�أف�ضل ال�ساع��ات والأيام والليالي ب��دون اغتنامها واال�ستفادة
منها لبناء الذات وتطهير النفو�س ّمما علق بها.
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المحا�ضرة الخام�سة

الشباب يوم القيامة

ت�صدير المو�ضوع:

النبي « :Pال تزول قدم عبد
عن ّ
يوم القيامة حتى ت�س�أل عن �أربعة ،عمره
فيم �أباله»(((.
فيم �أفناه وعن �شبابه َ
َ

((( مناقب �آل �أبي طالب ،ج � ،2ص .5

الهدف:

الحث عل��ى اال�ستقامة في فترة ال�شب��اب من خالل تبيان
ّ
عظم �أجر ال�شباب الملتزم يوم القيامة.
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َّ
المقدمة

ع��ن الإمام ال�صادق « :Qكان فيما وعظ به لقمان ابنه:
يا بني واعلم �أنك �س ُت�س�أل غداً �إذا وقفت بين يدي اهلل ع ّز وجلّ
فيم �أفنيته؟ ومالك َّمم
عن �أربع� :شبابك فيم��ا �أبليته؟ وعمرك َ
وفيم �أنفقته؟(((.
اكت�سبته؟ َ
خ�ص فت��رة ال�شباب
المت�أم��ل في ه��ذا الحديث ي��رى �أنه ّ
بال�س���ؤال عنها يوم القيامة مع �أنها فترة من فترات عمر الإن�سان
�سي�س�أل عنه��ا ،بل لعلها من �أق�صر
ال��ذي ورد في الحديث �أنه ُ
الفت��رات التي يعي�شه��ا الإن�سان ن�سب ًة لغيره��ا من باقي فترات
عمره ،وم��ا ذلك �إال لأهميتها وكونها ّ
ت�ش��كل القاعدة ال�صلبة
ح�سنت �ساهمت في
لبقي��ة مداميك المراحل الأخرى ،ف���إن ُ
بقي��ة العمر و�إن ُف�سدت �ساهمت في �إف�سادها ،ولذلك
�إ�صالح ّ
كان ال�س�ؤال عنها يوم القيامة.
وجعله��ا ال�س���ؤال الأول قبل المال ل ّأن فت��رة ال�شباب هي
تتكون فيها عند الإن�سان الكثير من قناعاته
الفترة العمرية التي ّ
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((( الكافي ،ج� ،2ص .135

الفكري��ة والت��ي ت� ّؤ�س�س عملي��اً لأداء المرء ف��ي كلّ ما يرتبط
بالمال ،والتي هي كيف ُجمع هذا المال وكيف �أُنفق؟
حماور املو�ضوع
ّ
السن ومقام المرء
حداثة

نبي اهلل �أي��وب ّ �« :Qإن اهلل يزرع الحكمة في قلب
ع��ن ّ
ال�صبا لم ي�ضع
ال�صغير والكبير ،ف�إذا جعل اهلل العبد حكيماً في ِّ
منزلت��ه عن��د الحكماء حداثة �سنه وهم ي��رون عليه من نور اهلل
وكرامته»(((.
ال�شاب ومنزلت��ه عند الحكماء
وه��ذا الحديث ي�ؤكّ ��د مقام ّ
ال�شاب
والعقالء من النا�س دون �سواهم الذين ي�ستنكرون على ّ
متقدماً عليهم في العب��ادة والتقوى والورع ،ولذلك
�أن يك��ون ّ
نقر�أ ف��ي الرواية �أن عم��وم النا�س يرف�ضون االلتح��اق بالإمام
المهدي في �آخر الزمان لكونه �أكثر �شباباً منهم.

((( ميزان الحكمة ،ج� ،2ص .1401
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فضل الشاب العابد

ال�شاب العابد
ف�ضيلة القدوة :عن ر�س��ول اهلل « :Pف�ضل ّ
تعبد بعدما كبرت �س ّنه
تعبد في �صباه على ال�شيخ الذي ّ
الذي ّ
كف�ضل المر�سلين على �سائر النا�س»(((.
وف�ضل المر�سلين عل بقية النا�س يتمظهر بالقدوة والأ�سوة،
حجة
تفرغ لعب��ادة اهلل �إنما يكون عمله ّ
وكذلك ّ
ال�شاب الذي ّ
على الآخرين.
ال�شاب الذي
محبة اهلل :عن ر�سول اهلل ّ �« :Pأن اهلل ّ
يحب ّ
ّ
يفني �شبابه في طاعة اهلل»(((.
و� ّأي عظم��ة بعد هذه العظمة و� ّأي مق��ام بعد هذا المقام؟!
أحب
�أي �أن يك��ون الم��رء محبوباً عن��د اهلل ،ف� ّإن الإن�س��ان �إذا � ّ
ول��ده �أعطاه بال حدود و�أغدق عليه العطاء بال ح�ساب وهذا ال
الحب الإلهي الذي يفتح على العبد خزائن
يمكن قيا�سه على ّ
رحمة اهلل وي�ستنزل الخيرات والبركات من حيث يحت�سب وال
ال�شاب الم�ؤمن فك�أنك تقول �إنه بات
يحت�سب ،فاهلل �إذ ّ
يح��ب ّ
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((( الم�صدر نف�سه.
((( الم�صدر ال�سابق� ،ص .1402

التعر�ض ل��ه ب�أدنى �شيء هو �إ�ساءة هلل وتجاوز
تح��ت مظلّته و�إن ّ
المقد�سة.
لحدود الذات ّ
أحب
وف��ي حديث �آخر ال يعتبره محبوباً عند اهلل بل يعتبره � ّ
الخالئق �إلى اهلل.
ويخ�ص النبي  Pال�شاب التائب بمحبة اهلل« :ما من �شيء
�شاب تائب ،وما من �ش��يء �أبغ�ض �إلى اهلل
� ّ
أحب �إل��ى اهلل من ّ
تعالى من �شيخ مقيم على معا�صيه»(((.
ال�شاب التائب»(((.
وعنه ّ �« :Pإن اهلل يحب ّ
ال�شاب � ،اّإل � ّأن
ولعلّ ذلك ناظر �إلى � ّأن الخط�أ �أمر طبيعي من ّ
مبادرته للتوبة وعدم الرج��وع �إلى الذنب هي بحد ذاتها منقبة
كبيرة وف�ضيلة �سامية.
مباه��اة اهلل به للمالئكة :كم��ا ورد عن ر�سول اهلل ّ �« :Pإن
ال�سن في �صورة
أحب الخالئق �إلى اهلل ع ّز وجلّ �شاب حدث ّ
� ّ
ح�سن��ة ،جعل �شبابه وجماله هلل وفي طاعته ،ذلك الذي يباهي
((( ميزان الحكمة ،ج� ،2ص .1401
((( الم�صدر نف�سه.
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به الرحمن مالئكته ،يقول :هذا عبدي ح ّقاً»(((.
فالمالئكة ال ّ
�ش��ك عباد اهلل الذين ال يع�صون اهلل ما �أمرهم
ويقد�سون له على
وي�سبح��ون بحم��د اهلل ّ
وهم ب�أم��ره يعملونّ ،
ال��دوام ،ومع ذل��ك ن��رى � ّأن اهلل تعالى �إنما يباه��ي المالئكة
بال�شاب العاب��د معتبراً �إياه هو الذي ي�صدق عليه حقيقة العبد
ّ
وهو �أكمل م�صاديق العبودية هلل تعالى ،وقد ّبين ر�سول اهلل P
�س��ر ذلك بكونه �أعر�ض ع��ن كلّ ما تزخر به نف�سه من �شهوات
ّ
ورغبات ولجم �شبابه وجماله عن الخطيئة والمع�صية وفتح قلبه
عما �سواه.
لطاعة اهلل ،ف�شغله ذلك ّ
ّ
الشاب العابد يوم القيامة
مقام

النبي �« :Pسبعة يظلّهم اهلل في
 -1الأم��ن يوم القيامة :عن ّ
و�شاب ن�ش�أ في عبادة
ظلّه يوم ال ظلَّ �إال ظلُّه :الإمام العدلّ ،
اهلل.(((»..
وال ّ
�ش��ك � ّأن الم��راد بظلّ اهلل هنا ه��و الأمن وعدم الخوف
تم�سكه ب�شيء �سوى �أن
وع��دم الحزن في يوم لن ينفع الم��رء ُّ
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((( الم�صدر نف�سه.
((( ميزان الحكمة ،ج� ،2ص .1401

يكون م�شمو ًال بهذه الرحمة الإلهية.
�شاب
 -2م�ضاعفة �أجر ال�شباب :عن ر�سول اهلل « :Pما من ّ
ي��دع هلل الدنيا ولهوها ،و�أهرم �شباب��ه في طاعة اهلل �إال �أعطاه
�صديقاً»(((.
اهلل �أجر اثنين و�سبعين ّ
ال�شاب العازف عن لهو الدنيا �إلى مقام
وهذا الحديث يرفع ّ
ال�صديقين ،وم��ا �أكثر مراتع اللهو اليوم التي ت�ستهدف �شريحة
ّ
�سيما في مجاالت الترفيه والإعالن والإعالم
ال�شباب تحديداً ال ّ
والبرام��ج اللهوية على ال�شا�شات الكبيرة وال�صغيرة وغير ذلك
لإلهائه��ا عن م�س�ؤولياتها الدينية وتكاليفها االجتماعية ،والتي
ي�ستبدله��ا ال�شباب الم�ؤم��ن بالعبادة
والتق��رب �إلى اهلل طمعاً
ّ
برحمة اهلل وجواره وجوار �أنبيائ��ه وال�صديقين وال�صالحين من
عباده.

((( الم�صدر نف�سه.
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الباب الخامس

ص المجتمع
مسلم

خ�صائ�ص المجتمع الم�سلم ()1
خ�صائ�ص المجتمع الم�سلم ()2
خ�صائ�ص المجتمع الم�سلم ()3
خ�صائ�ص المجتمع الم�سلم ()4
خ�صائ�ص المجتمع الم�سلم ()5
من خ�صائ�ص المجتمع الم�سلم ()6
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المحا�ضرة الأولى
خصائص المجتمع المسلم ()1

ت�صدير المو�ضوع:
قال تعالى}:ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ

ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ{(((.

((( �سورة الأنبياء ،الآية .92

الهدف:

التم�سك
بيان بع�ض الواجبات التي يجب على الم�سلمين ّ
بها �صوناً لمجتمعهم ول�ش�أنهم العام.
213

َّ
المقدمة

تمام��اً كما يجب �أن يتم ّتع الإن�سان الم�ؤمن ب�سمات تعك�س
وال�شخ�صي ف��� ّإن هناك
الف��ردي
�شخ�صيت��ه عل��ى الم�ست��وى
ّ
ّ
مجموعة من ال�سمات التي ينبغي �أن يتم ّتع بها على الم�ستوى
والمجتمع��ي ،فالإن�سان الم�سلم فر ٌد ف��ي هذا المجتمع
الع��ا ّم
ّ
ال��ذي يتفاع��ل معه ت�أث��راً وت�أثي��راً ،وال يمك��ن التفكيك بين
الحالة العا ّمة والحالة الفردية ،وقد ّبين اهلل �سبحانه وتعالى هذه
ال�سمات واعتبرها �أولوية دينية في التربية الدينية ،ونحن اليوم
أم�س الحاج��ة لإعادة تنظيم هذه الأولوي��ات على الم�ستوى
ب� ّ
التربوي لتنعم �أجيالنا بمجتمع��ات م�صبوغة بال�صبغة الإلهية،
وال يقت�صر الجان��ب الديني فيها على العبادة الفردية وال�سلوك
ال�شخ�صي.
ّ
حماور املو�ضوع
إ�سالمي بخ�صائ���ص و�سمات تقوم على
ّ
يتمي��ز المجتمع ال ّ
�أ�س���س وا�ضحة م��ن منهج اهلل �سبحانه وتعال��ى الذي �أر�سل به
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محمداً  Pليقيم المجتمع المثالي في الأر�ض وبالتالي
ر�سوله ّ
فللمجتم��ع الم�سل��م خ�صائ�ص تمي��زه من بقي��ة المجتمعات
وتجعل العالقات االجتماعية بين �أفراده تقوم ال على ال�صراع
والتطاحن والم�صالح ال�شخ�صية ،و�إنما على روابط �أخوية تجعل
ي�شد بع�ضه بع�ضاً.
�أفراد المجتمع كالبنيان المر�صو�ص ّ
أهم �سمات المجتمع التي تح ّقق هذا الهدف ما يلي:
ومن � ّ
 -1االعت�ص��ام بحبل اهلل :ق��ال تعالى} :ﭱ ﭲ ﭳ
(((
توحد الأمة على دينها ور�سالتها،
ﭴ ﭵ ﭶﭷ { � ،أي ّ
لتوحد الأم��ة ال لإنق�ساماتها
و�أن تك��ون الر�سال��ة م�ص��دراً ّ
وتفرقه��ا �إلى ع�ش��رات الأمم الإ�سالمي��ة ،ناهيك عن تبعثر
قوى الأم��ة وان�شغالها ببع�ضها البع�ض وما ي�ستلزم ذلك من
�آثار خطيرة على م�ستوى اال�ستقرار والجماعة والتالحم وما
�شابه.
وق��د جعل اهلل تعالى الفرقة م�ساوي�� ًة لل�شرك �إذ قال تعالى:
} ..ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ
((( �سورة �آل عمران ،الآية . 103
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ﯽ ﯾﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ{((( ،و�أم��ر الجمي��ع
في المجتمع الم�سل��م �أن يعت�صموا بحبل اهلل الذي هو القر�آن
وال�س ّنة} ،ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ

ﭺﭻﭼﭽ ﭾﭿﮀ ﮁ ﮂﮃﮄ
ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ

ﮒ ﮓ ﮔ{(((.
واالعت�ص��ام �إنما هو بحبل اهلل وال �شيء �سواه ،فلي�س مطلق
االعت�صام �أمراً راجحاً كما هو اعت�صام البع�ض اليوم حول بع�ض
ال�شخ�صيات والقادة والأهواء التي ينتهي المرء بانتهائها ،بينما
والتم�سك به وحده ينجينا
يبقى حبل اهلل هو الأمتن والأ�صلب
ّ
في الدنيا والآخرة.
ومن �أروع تجلّيات االعت�صام بحبل اهلل في المجتمع الم�سلم
والتوجه
وحج ّ
وح��دة ال�شعائر الدينية من �ص�لاة و�صيام وزكاة ّ
�إلى قبل��ة واحدة..ووحدة الهدف وهو بلوغ ر�ضوان اهلل تعالى،
ووحدة في التلقي والت�شريع ،والتحليل والتحريم ،فالم�سلمون
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((( �سورة الروم ،الآيتان . 32 - 31
((( �سورة �آل عمران ،الآية .103

جميعاً مجمع��ون على � ّأن الزنا حرام والربا حرام والخمر حرام
وال��زور والظل��م و�أكل م��ال النا�س بالباطل ح��رام وغير ذلك،
فالح�لال ما �أحلّ��ه اهلل ور�سوله والحرام ما حرم��ه اهلل ور�سوله،
وال يمل��ك �شخ�ص �أو جماعة مهم��ا كان �أن يغيروا �أحكام اهلل
وت�شريعاته.
القوة :قال تعالى} :ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ
� -2إعداد ّ
ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ{(((،
إلهي بوج��وب ت�ضافر الجهود
والآي��ة �صريحة في الأم��ر ال ّ
من كافّة �شرائ��ح المجتمع ليكون مجتمعاً قوياً ُمهاباً ،والقوة
القوة
هن��ا ال تعني الق��وة الع�سكرية فح�سب بل ّ
تمت��د �إلى ّ
الإقت�صادية وال�سيا�سية واالجتماعية والثقافية وغير ذلك من
القوة التي يجب �أن ينعم به��ا المجتمع اال�سالمي
عنا�ص��ر ّ
ليكون ح�صن��اً منيعاً في وجه كافّة الم�ؤام��رات والد�سائ�س
الت��ي ُتحاك ف��ي وجهه والتي لم ولن يخل��و زمان منها على
الح��ق والباطل م�سيرة
الإط�لاق ل ّأن م�سي��رة ال�صراع بين ّ
((( �سورة االنفال ،الآية .60
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بد�أت م��ع الوجود الب�شري على الأر���ض و�سيبقى
م�ستمراً
ّ
�إلى يوم القيامة.
والإعداد ينبغ��ي �أن يبذل المجتمع في��ه منتهى ا�ستطاعته
م�سوغ
بمعن��ى � ّأن التق�صير في ه��ذا الجانب
المجتمع��ي غير َّ
ّ
وال ُيع��ذر �صاحبه يوم القيامة ،فال��ذي ي�ستطيع �أن يعطي طاقة
محددة ال يجوز له �إعطاء ما هو دونها ،ل ّأن ذلك نوع من �إ�ضعاف
ّ
المجتمع.
 -3طاعة �أولي الأمر :ق��ال تعالى} :ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ
ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ{((( ،وم��ن الوا�ض��ح ف��ي الآية
� ّأن طاع��ة اهلل والر�سول و�أولي الأمر طاع��ة واحدة ال تنفك
�إحداه��ا عن الأخرى ولذلك جم��ع بينها بالواو وذلك لأن
طاعته��م مظهر من مظاهر القوة والمنعة التي يجب �أن ينعم
المتنوعة التي
بها المجتمع الم�سلم في مواجهة التحديات ّ
تغزو بالدنا اليوم.
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((( �سورة الن�ساء ،الآية . 59

أمان
وطاع��ة �أولي الأمر كما جاء ف��ي الأحاديث � ّأن الإمامة � ٌ
م��ن الفرقة ،وهي �أ�سا�س الإ�سالم و�أ�سا�س كلّ خير ،وهي تمام
الدين ونظام الأمة و�صالح الدنيا وع ّز الم�ؤمنين.
فالأم��ة التي ال تجتمع على طاعة قائده��ا م�صيرها الت�شتت
والتبعث��ر والإنق�س��ام وتغلغ��ل الع�صبي��ات والمح�سوبي��ات،
المتنوع��ة م��ن القبلي��ة والقومية
وتع�شع���ش فيه��ا النزع��ات ّ
والمذهبي��ة وغيرها ،وبالتالي ف�إن عدم الطاع��ة �أ�سا�ساً ُيخرجها
ع��ن كونها �أمة واحدة �إلى كيان��ات متناحرة ومتباغ�ضة ّ
تتحكم
بها الأه��واء والع�صبيات ويطم��ع بها القريب والبعي��د ،بل � ّإن
الف��ارق الأ�سا�س بين الجاهلية والإ�س�لام هو مو�ضوع الإمامة،
ولذل��ك جاء في م�ضامين الأحادي��ث � ّأن من مات ولم يعرف
�إمام زمانه مات ميت ًة جاهلية.
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المحا�ضرة الثانية

خصائص المجتمع
المسلم ()2
ت�صدير المو�ضوع:

ق��ال تعال��ى:

}ﯭ ﯮ ﯯ

ﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷ{(((.

((( �سورة المائدة ،الآية . 2

الهدف:

بيان بع�ض وجوه ال ِب ّر التي يجب �أن ينعم بها النا�س في ظلّ
المجتمع اال�سالمي.
221

ّ
المقدمة

يتمي ُز
ل��كلّ مجتمع من مجتمع��ات الأر�ض خ�صائ�ص��ه التي َّ
بها من غي�� ِر ِه من المجتمعات ،وللمجتم��ع الإ�سالمي خ�صائ�ص
وج ُد في مجتمع غيره ،بل لعل �أعظم فرق بين المجتمع
نادرة ال ُت َ
الإ�سالمي ومجتمعات الأر���ض الأخرى �أنّ المجتمع الإ�سالمي
ي�ستم��د ت�صوره ومنهجه من ال�سماء ،عن طريق الوحي الذي نزل
ُّ
على ر�سول اهلل  Pوالذي تك َّفلَ اهلل ِ
بحفظ ِه �إلى قيام ال�ساعة ،ف�إذا
تبين لنا الفرقُ الهائل بينه وبين مجتمعات
ما ات�ضح لنا هذا ال ُأمر ّ
ت�صورها للك��ون والحياة وقوانينها
الأر���ض الأُخرى التي ُّ
ت�ستمد ّ
ِ
ال�ضعيف ،الذي ال
الب�شري
الت��ي تحكم �أمور حياتها من العق��ل
ِّ
يعرف ما يدور حوله من عالم الغيب ،وما يحويه عالم ال�شهادة من
الأ�س��رار التي تجهلها تلك ُ
العقول القا�صرة عن تحقيق م�صالحها
بنف�سه��ا� .إنّ ال��ذي خلق ه��ذا الكون الف�سيح هو ال��ذي يعلم ما
يوجه الخلق �إلى
يج��ري فيه� ،أفال
ّ
ي�ستحق ر ّبنا الخالق الكريم �أن ِّ
ما ي�صلح حياتهم ليعي�شوا ف��ي مجتمعات يمل�ؤها الر�ضا التا ّم من
(((
قبل ال�سماء؟! }ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ{
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((( �سورة الملك ،الآية .14

حماور املو�ضوع
التع��اون عل��ى ال ِب ّ��ر والتقوى :وم��ن خ�صائ���ص المجتمع
الإ�سالم��ي �أن��ه مجتم��ع متع��اون متعاط��ف مت�آل��ف كما ورد
ع��ن ر�س��ول اهلل « :Pمثل الم�ؤمنين ف��ي توا ّدهم وتراحمهم
ع�ضو تداعى
وتعاطفه��م كمثل الج�سد الواحد �إذا ا�شتكى منه ٌ
والحمى.(((».......
له �سائر الج�سد بال�سهر ّ
والمجتم��ع اال�سالم��ي ينطل��ق م��ن ق��ول اهلل (وتعاون��وا)
فيح ّف��ز الم�سلمين عل��ى م�ساعدة المحت��اج وتنفي�س الكرب
عن��ه وتذليل ال�صعاب �أمامه كتي�سي��ر القر�ض ،وكالترغيب في
الهدي��ة وال�صدقة والوق��ف والهبة والرهن ،والحوال��ة والعارية
و�إنظ��ار المع�س��ر ،وغير ذلك م��ن �صور ال ِب ّ��ر والإح�سان ،التي
�شرعها الإ�سالم لإزالة الم�ش ّقة بين الم�سلمين ،وتي�سير �أمورهم
ّ
والغم والكرب عنهم ،و�إدخال ال�سرور
الهم ّ
والإ�سهام في رف��ع ّ
حث ر�سول اهلل  Pعلى هذه القيم والأخالقيات
عليهم .وقد ّ
ورغّب في غر�سها وتفعيلها بين الم�سلمين.
((( ميزان الحكمة ،ج� ،4ص .2837
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}ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ

وقول��ه تعال��ى:
ﯵ ﯶ{((( ،ي�ؤكّ ��د � ّأن هن��اك فئات م��ن �أفراد المجتمع
ما�سة
يتعر�ض��ون لظروف اجتماعية قا�سي��ة ،تجعلهم في حاجة ّ
ّ
لم�ساعدة الآخري��ن ،وبدون توفير هذه الم�ساعدة قد ت�ضطرهم
الظروف �إلى االنح��راف والإ�ضرار ب�أم��ن المجتمع و�سالمته.
فهم التحدي الأكبر للمقتدرين على اختالف �أنواع قدراتهم.
وم��ن �أبرز م�صادي��ق التعاون بي��ن �أفراد المجتم��ع �أ�شكال
تح�س�س �أو�ضاع
التكافل التي دعا الإ�سالم �إليها معتبراً � ّأن عدم ّ
نق�ص في الإيمان ،بل لعله نفي
الآخرين وحاجاتهم وم�سائلهم ٌ
لحقيقة الإيمان وف��ق ما روي عن ر�سول اهلل « :Pما �آمن بي
من ب��ات �شبعاناً وجاره جائع ،وما من �أه��ل قري ٍة يبيتون وفيهم
جائع ينظر اهلل �إليهم يوم القيامة»(((.
وق��د زخرت كت��ب الأحاديث بهذه الن�صو���ص التي نورد
بع�ض وجوه ال ِب ّر على اختالف �أبوابها:
�أ -الإطع��ام وال�سقي :عن الإم��ام ال�صادق « :Qمن
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((( �سورة المائدة ،الآية . 2
((( ميزان الحكمة ،ج� ،1ص .488

�أطع��م م�ؤمناً من جوع �أطعمه اهلل من ثمار الجنة ،ومن
�سقى م�ؤمناً من ظم�أ �سقاه اهلل من الرحيق المختوم»(((.
ب� -إك�س��اء الم�ؤمن :عن الإمام ال�صادق « :Qمن ك�سا
�أخ��اه ك�سوة �شتاء �أو �صيف كان حقاً على اهلل �أن يك�سوه
من ثي��اب الجنة ،و�أن يه ّون علي��ه �سكرات الموت ،و�أن
يو�سع علي��ه في قبره ،و�أن يلق��ى المالئكة �إذا خرج من
ّ
قبره بالب�ش��رى ،وهو قوله تعالى ف��ي كتابه} :ﭠ
ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ{(((.
ج -ق�ض��اء حاج��ة الم�ؤمن :عن الإم��ام ال�صادق Q
مف�ضل �إ�سمع ما �أقوله لك،
للمف�ضل« :يا ّ
في حديث��ه ّ
علية �إخوانك ،قلت:
واعلم �أنه ّ
الحق وافعله ،و�أخبر به ّ
علية �إخواني ؟ قال :الراغبون في
جعلت فداك :وم��ا ّ
ق�ضاء حوائج �إخوانهم ،قال :ثم قال :من ق�ضى لأخيه
الم�ؤم��ن حاجة ق�ضى اهلل ع َّز وجلَّ له يوم القيامة مائة
�أل��ف حاجة ،من ذلك �أولها الجنة ،ومن ذلك ُيدخل
قرابته ومعارفه و�إخوانه الجنة»(((.
((( الأمالي� ،ص .387
((( الكافي ،ج� ،2ص .204
((( الم�صدر ال�سابق� ،ص .193
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د� -إدخ��ال ال�سرور على الم�ؤمنين :عن ر�سول اهلل :P
أحب الأعمال �إلى اهلل تعالى �إدخال ال�سرور على
«� ّإن � ّ
الم�ؤمنين»(((.
ه -تفري��ج الكرب :فعن ر�س��ول اهلل  « :Pمن ّفرج عن
م�سل��م كربة من ك��رب الدنيا فرج اهلل عن��ه كرب ًة من
كرب يوم القيامة.(((»..
�سيما
و -ح��ب الخير للنا�س :وهو من �أ�سم��ى وجوه ال ِب ّر ّ
للذين ال يقدرون على خدمة الآخرين ،فمن الأ�سباب
التي تن�شر الألفة والمحبة بين �أفراد المجتمع وتق�ضي
ح��ب الخير
عل��ى �أ�سب��اب ال�ص��راع االجتماعي هو ّ
للآخرين ،فق��د جاء في الحديث عن ر�سول اهلل P
يح��ب لأخيه ما
«ال ي�ستكم��ل عبد الإيم��ان ،حتى ّ
يحب لنف�سه(((.
ّ
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((( الم�صدر ال�سابق� ،ص .189
((( كنز العمال ،ج� ،6ص .444
((( ميزان الحكمة ،ج� ،1ص .196

تح��ب لأخيك
ب��ل دع��ا الإ�سالم �إل��ى ما هو �أكب��ر من �أن ّ
تح��ب لنف�سك حين دع��ا �إلى الإيثار وتقدي��م احتياجات
ما ّ
الآخري��ن على احتياج��ات النف�س بل وحت��ى ولو كانت هذه
الحاجة �ضرورية لنا معتبراً � ّأن من �أخالق الفرد الم�سلم ال�صالح
�أن ي�ؤثر الآخرين عل��ى نف�سه حتى ولو كان محتاجاً ،ولو انت�شر
هذا ال�سلوك في المجتمع ،الختفت من المجتمع ظواهر الفقر
والحاجة ،يق��ول �سبحان��ه }ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ
ﯽﯾ {(((.
فم��ن حديث للإم��ام الباقر عّ �« :إن هلل جن��ة ال يدخلها �إال
بالحق ،ورجل زار �أخاه الم�ؤمن
ثالثة ،رجل حكم عل��ى نف�سه ّ
في اهلل ،ورجل �آثر �أخاه الم�ؤمن في اهلل»(((.

((( �سورة الح�شر ،الآية . 9
((( م�شكاة االنوار ،الطبر�سي� ،ص.364
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المحا�ضرة الثالثة

خصائص المجتمع
المسلم ()3
ت�صدير المو�ضوع:

ق��ال تعال��ى:

}ﯳ ﯴ ﯵ

ﯶ ﯷ ﯸﯹ ﯺ ﯻ

ﯼ ﯽ ﯾ {(((.

((( �سورة طه ،الآية .124

الهدف:

التركيز على فري�ضتي الأم��ر بالمعروف والنهي عن المنكر
و�أثرهما في �صالح المجتمع.
229

َّ
المقدمة

تبي��ن هذه الآية � ّأن الإعرا�ض عن المنهج الإلهي في الحياة
ه��و ال�سبب المبا�شر لحياة ال�شق��اء وال�ضنك ،وفي الآية �إ�شارة
لطيفة با�ستخدامه كلمة الإعرا�ض التي تعني ان�شغال المرء بما
عما ال
أهمه �أعر�ض ّ
أهم في نظره ،فالإن�سان �إذا ا�شتغل بما � ّ
ه��و � ّ
يعنيه كثيراً ،ولذلك و�صف الم�ؤمنون ب�أنهم عن اللغو معر�ضون
الن�شغاله��م بالذكر و�صالح الأعم��ال ،وبالتالي ف� ّإن الم�سلمين
ّلم��ا ان�شغلوا بنهج �آخر غير النهج الإلهي وانجذبوا �إليه وانبهروا
به ومالوا �إل��ى الت�شبه به عن �ضعف ف��ي الإيمان وانك�سار في
وحولوا حياتهم من
الإرادة كان �أن �أورث��وا الأمة وبال فعاله��م ّ
الأمن وال�سالمة والي�سر �إلى ٍ
�ضنك وب� ٍؤ�س و�شقاء.
حماور املو�ضوع
والحدي��ث عن المجتم��ع الإ�سالمي حدي��ث عن مجتمع
ديني محكوم في قوانينه وقواعده و�أنظمته وكلّ مجرياته بالبعد
الدين��ي الر�سالي الوارد عن اهلل تعالة عب��ر �أنبيائه ور�سله ،وعبر
230

م��ا اختزنه كت��اب اهلل من مفاهيم و�أح��كام �شرعية ،فالمجتمع
الدين��ي لي�س مجتمعاً مادياً �أو براغماتي��اً �أو قبلياً �أو حزبياً �أو ما
�شاكل.
ومن هذه ال�صفات التي ينبغي توفّرها في هذا المجتمع:
الأمر بالمع��روف والنهي عن المنكر :قال تعالى} :ﮖ
ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ

ﮢ ﮣ ﮤ{

(((

وما �أحوجن��ا اليوم �إلى ه��ذه الفري�ضة لإ�ص�لاح المجتمع
والنهو���ض به ،بل ما �أحوجنا اليوم �إلى هذه الثقافة في �صفوف
�أهلن��ا وعدم الت��واكل في �أداء هذه الفري�ض��ة التي باتت اليوم
الخا�ص وغيرها
ُتحارب تحت �شعارات الحرية الفردية واالختيار ّ
م��ن العناوي��ن التي ت�سمح للف�س��اد �أن يتغلغل ف��ي المجتمع
كالنعا�س ،فيت�سلّل �إلى بيوت الجميع ويفتك بال هوادة.
قال تعالى} :ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ
ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ{(((.
((( �سورة �آل عمران ،الآية 104
((( �سورة �آل عمران ،الآية .110
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أهم م� ّؤ�شرات الخير في الأمة مدى قيامها ك�أمة بفري�ضة
لعلّ � ّ
تح�س�س المنكر
الأم��ر بالمعروف والنهي عن المنك��ر� ،أي � ّأن ّ
جماعي ون�شر المعروف لي�س
هم
تح�س�ساً فردياً و�إنما هو ٌّ
لي�س ّ
ّ
رغب��ة �شخ�صية و�إنما هو طموح ع��ا ّم للأمة ،فالأمة التي تحافظ
تو�سم فيها الخير
على هذه الفري�ض��ة هي وحدها الأمة الت��ي ُي ّ
وال�ص�لاح ،وبالتالي ف��� ّإن تخلّيها عن هذه الفري�ض��ة و�إ�سقاطها
له��ذه الراية كفي��لٌ ب�إخراجها عن جادة الخي��ر وال�صالح �إلى
ال�شر والف�ساد والرذيلة.
مهاوي ّ
وفي الحدي��ث عن �ضرورة الت��زام المجتم��ع فري�ضة الأمر
بالمعروف والنهي عن المنكر قال تعالى} :ﯤ ﯥ ﯦ
ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ

ﯴ ﯵ{((( .
وق��ال تعالى م�ؤكّ داً � ّأن ه��ذه الفري�ضة هي �سمة مجتمع �أهل
الإيم��ان} :ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ
ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ{(((.
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((( �سورة لقمان ،الآية .17
((( �سورة التوبة ،الآية .71

وفي كلتا الآيتين يظهر وج��وب الأمر من اهلل ب�ضرورة �إقامة
هذه الفري�ضة.
ويبي��ن ر�س��ول اهلل � Pضرورة ع��دم الم��داراة والتواكل
والتخ��اذل في ه��ذه الفري�ضة ويبين � ّأن الق��رب والبعد من اهلل
نقي�ض الق��رب والبعد عن �أهل الف�س��ق والفجور فيقول :P
«تقرب��وا �إلى اهلل تعالى ببغ�ض �أه��ل المعا�صي ،و�ألقوهم بوجوه
ّ
مكفهرة ،والتم�سوا ر�ضا اهلل ب�سخطهم ،وتقربوا �إلى اهلل بالتباعد
ّ
منهم»(((.
خا�صة في ال�شريعة الإ�سالمية،
وتحت��ل هذه الفري�ضة مكانة ّ
بل ترقى �إلى كونها محور هذه ال�شريعة وركيزتها الأ�سا�س ،فقد
علي « :Qق��وام ال�شريعة الأمر بالمعروف،
ورد عن الإمام ّ
والنهي عن المنكر ،و�إقامة الحدود»(((.
وبطبيعة الح��ال ف�إنه �إذا كانت هذه الفري�ض��ة قوام ال�شريعة
خا�ص
�أن يكون الآمر بالمع��روف والناهي عن المنكر له مقام ّ
ّعب��رت عنه الن�صو�ص ب�أنه مقام خليف��ة اهلل ،وك� ّأن القيام بهذه
((( ميزان الحكمة ،الري�شهري ،ج� ،3ص.1953
((( الم�صدر ال�سابق� ،ص.1940
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الفري�ضة من �ش�أنه ا�ستبطان كافّة الف�ضائل الأخرى ،فعن ر�سول
اهلل « :Pم��ن �أمر بالمعروف ونهى عن المنكر فهو خليفة اهلل
في الأر�ض ،وخليفة ر�سوله»(((.
وح ّث��ت ال�شريعة على ع��دم التهاون ف��ي �أداء فري�ضة الأمر
بالمعروف والنهي عن المنكر ل ّأي ذريع ٍة �أو �سبب ،بل � ّإن مناخ
الرواي��ات ي�شير �إل��ى �ضمان ٍة �إلهي ٍة يتكفل به��ا اهلل تعالى �أن ال
محبي ه��ذه الفري�ضة � ّأي �ضرر في مال��ه �أو عمره مهما
ي�صي��ب ِّ
التحدي �أو المواجهة مع تارك��ي المعروف وفاعلي
بلغ حج��م ّ
علي « :Qو�إن الأمر بالمعروف والنهي
المنكر ،فعن الإمام ّ
يقربان م��ن �أجل وال ينق�صان من رزق ،و�أف�ضل
عن المنكر ال ّ
من ذلك كله كلمة عدل عند �إمام جائر»(((.
وف��ي الحديث عن �آث��ار ترك الأمر بالمع��روف والنهى عن
المنكر ت�ش��رح الن�صو�ص ال�شريفة � ّأن ذل��ك مما يورث ت�سلّط
الأ�ش��رار والعذاب الإلهي وفقدان البرك��ة والرحمة والإ�ضرار
الحقيقي.
بالمجتمع والعداوة مع اهلل و�صو ًال �إلى اعتباره الموت
ّ
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((( ميزان الحكمة ،الري�شهري ،ج� ،3ص.1940
((( الم�صدر ال�سابق� ،ص.1944

وع��ن ر�سول اهلل  Pمعتبراً � ّأن ترك هذه الفري�ضة من هوان
النف�س وحقارتها �إذ يق��ول« :ال يح ّق ّرن �أحدكم نف�سه ،قالوا :يا
ر�سول اهلل وكيف يح ّقر �أحدنا نف�سه ؟ قال :يرى � ّأن عليه مقا ًال،
ثم ال يقول في��ه ،فيقول اهلل ع ّز وجلّ يوم القيامة :ما منعك �أن
تقول ف��ي كذا وكذا ؟ فيقول :خ�شية النا���س ! فيقول :ف�إياي
أحق �أن تخ�شى»(((.
كنت � ّ
وف��ي الختام يجب � ّأن ُن�سلّم �أن الب�شرية يوم �أن انحرفت عن
منه��ج اهلل �أ�صابها الب�لاء والعذاب ال�شدي��د ..هذا من حيث
انح��راف �أمم الأر�ض غير الم�سلمة� ،أ ّم��ا الم�سلمون على وجه
الخ�صو�ص فقد و�صلوا �إلى دركات من االنحطاط لم يبلغها من
قبلهم ممن فرطوا في خ�صائ�ص مجتمعهم.
وم��ا يج��ب �أن ت�سع��ى �إليه �أم��ة الإ�سالم الي��وم عن طريق
علمائها ودعاتها ّ
ومفكريها ومث ّقفيها هو البلوغ بهذه المجتمعات
الممزق��ة التي �أهلكته��ا العادات المخالف��ة للدين وال�شهوات
المفرط��ة ،والأخ�لاق ال�سيئة� ،إلى درج��ات عليا من درجات
((( الم�صدر ال�سابق� ،ص.1952
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ويتم ذلك
الخي��ر وال�صالح؛ حتى تكون مهي�أة لقيادة الأر�ضّ ،
إ�سالمي،
من خ�لال غر�س مب��ادئ وخ�صائ���ص المجتم��ع ال ّ
ع��ن طريق الكلمة الم�ؤ ّثرة والق��دوة الح�سنة ،والكتاب النافع،
والمقالة الهادفة ،والأعمال الح�سنة..
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المحا�ضرة الرابعة

خصائص المجتمع
المسلم ()4
ت�صدير المو�ضوع:

ق��ال تعال��ى:

}ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ

ﯶ ﯷﯸﯹ ﯺﯻ

ﯼ ﯽﯾ ﯿ ﰀﰁ

ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ{(((.

((( �سورة �إبراهيم ،الآيتان .25 - 24

الهدف:

التم�سك
بيان بع�ض الواجبات التي يجب على الم�سلمين ّ
بها �صوناً لمجتمعهم ول�ش�أنهم العا ّم.
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َّ
المقدمة

وهن��اك الكثير م��ن ال�سمات التي ل��و تح ّققت في عالقات
الأفراد لأ�صبح المجتمع مثالياً بكلّ المقايي�س ،ولكن للأ�سف
االجتماعي بعيداً بع�ض ال�شيء عن المثالية التي
يبق��ى الواقع
ّ
ين�شدها الإ�سالم ،ولذا نجد ظهور وانت�شار كثير من المخالفات
ال�شرعية وال�سلوكي��ات المنحرفة والم�شاكل االجتماعية التي
تتطلّب منا الفهم ومحاولة العالج.
المجتم��ع الم�سل��م يعي�ش �أف��راده على الأم��ن والطم�أنينة
وحفظ الج��وار وت�أمين الجيران ،والمعامل��ة الح�سنة وتما�سك
الأ�س��رة وتوطيد الروابط الأ�سرية واالجتماعية والعائلية و�صو ًال
ح�س
�إل��ى تما�سك المجتمع ب�أ�سره كم��ا يعي�ش هذا المجتمع ّ
الم�س�ؤولية والوعي الديني وال�سيا�سي المطلوب والتب�صر ب�أمور
زمانه.
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حماور املو�ضوع
-1

الت�آل��ف القلبي :قال تعالى} :ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ

ﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭ ﭮﭯ

ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴ{((( ،فالمجتم��ع الإ�سالم��ي ال تربطه
الم�صال��ح المتبادلة التي تنتفي العالق��ات بانتفائها كما هو
ح��ال الكثير من المجتمعات اليوم ،بل تربطه عالقة �أخوية
متين��ة مبنية على الت�آلف القلبي الذي ال يمكن ل ّأي �شيء
في الوجود �أن ي�ؤ ّدي هذا الدور ،ولذلك ّعبر اهلل تعالى بقوله
}ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ{((( ل ّأن هذه الم�س�ألة لي�ست م�س�ألة
مادية يمكن نيلها بالأ�سباب المادية.
ت�ستمر �إلى ي��وم القيامة كما قال تعالى:
ه��ذه العالقة التي ّ
}ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ{((( ،فه�ؤالء
الذي��ن قامت العالق��ة والمودة بينه��م في الدني��ا على قاعدة
تك�شفت
الأخوة والإيمان ا�ستمرت هذه العالقة و�صمدت يوم ّ
((( �سورة الأنفال ،الآية . 63
((( �سورة الأنفال ،الآية .635
((( �سورة الزخرف ،الآية .67
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تحولت �إلى ع��داوات وخ�صومات يوم ال
بقي��ة العالقات ب��ل ّ
يغني �شيء عن �شيء �أبداً.
 -2احترام الكبير والعطف على ال�صغير وال�ضعيف والم�سكين:
أخ�ص هذه القيم��ة دون �سواها بالذكير بها لأنها من القيم
و� ّ
نح��ث المجتمع عليها ،ب��ل لعلّها من القيم
الت��ي يجب �أن ّ
ال�سجاد
التي ّ
تتبدد في مجتمعاتنا �شيئاً ف�شيئاً ،ويبين الإمام ّ
فيعده��ا �سبعة
 Qحق��وق الكبير ف��ي ر�سال��ة الحقوق ّ
ح��ق الكبير فتوقيره ل�س ّن��ه و�إجالله
حق��وق فيق��ول« :و�أ ّما ّ
لتقدمه في الإ�سالم قبلك وترك مقابلته عند الخ�صام�( ،أي
ّ
ع��دم محاججته) وال ت�سبقه �إلى طريق (فتجعله بذلك تابعاً
لك) وال تتقدم��ه (�أي تم�شي �أمامه) وال ت�ستجهله�( ،أي ال
لحق الإ�سالم
تعي��ره اهتمام��اً) و�إن جهل عليك احتملت��ه ّ
وحرمته»(((.
ال�سجاد في ر�سالة
و�أ ّما حق��وق ال�صغير في�شير �إليها الإم��ام ّ
الحق��وق �إلى خم�س��ة ٍ
حق
حقوق م��ن حقوقه فيق��ول« :و�أ ّما ّ
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((( الجامع لل�شرائع � ،ص. 630

ال�صغير :رحمت��ه في تعليمه ،والعفو عنه ،وال�ستر عليه ،والرفق
به ،والمعونة له»(((.
�سيما �إلى
وف��ي ه��ذه الر�سالة نداء من الإم��ام ّ
ال�سج��اد ال ّ
الوالدين والم� ّؤ�س�سات التربوية في �ضرورة التعامل مع ال�صغار
يتحمل عواقبها
بمنتهى الرحم��ة واللين ،و� ّأن ذلك م�س�ؤولي��ة ّ
يق�صر بها �أو ي�ستهتر بها.
كلّ من ّ
أه��م القيم في المجتم��ع الإ�سالمي احت��رام الكبير
فم��ن � ّ
والعط��ف عل��ى ال�صغير وال�ضعي��ف والم�سكي��ن فالم�سلم ال
يعي���ش وحده ف��ي المجتمع فحواليه �أ�شخا���ص يحتاجون �إلى
احترام��ه وعطفه وم�ساعدت��ه ،ولذا ينبغي علي��ه �أن ي�ؤ ّدي هذا
ال��دور لأنه �سي�أتي اليوم الذي ي�صبح هو فيه محتاجاً للآخرين،
فع��ن ر�سول اهلل « :Pلي�س م ّنا من ل��م يرحم �صغيرنا ويعرف
وعد الإ�سالم �إحترام ذوي ال�شيبة من الم�ؤمنين
ّ
حق كبيرنا»(((ّ .
عد من يجهل
ح ّقاً من حقوقهم التي ال ينبغي التفريط بها ،بل ّ
ح ّقهم منافقاً ،ففي الحديث عن الإمام ال�صادق « :Qثالثة
((( الجامع لل�شرائع � ،ص. 630
((( الأدب المفرد ،البخاري� ،ص. 82
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ال يجه��ل ح ّقه��م �إال منافق مع��روف بالنف��اق :ذو ال�شيبة في
الإ�سالم ،وحامل القر�آن ،والإمام العادل».
وكما ح ّثت الروايات ال�شريفة على احترام الكبار ف�إنها نهت
عن اال�ستخفاف بهم ففي الرواية :قال لي �أبو عبد اهلل :Q
«من �إجالل اهلل ع ّز وجلّ �إجالل الم�ؤمن ذي ال�شيبة ومن �أكرم
ا�ستخف بم�ؤمن ذي �شيبة �أر�سل
م�ؤمنا فبكرامة اهلل بد�أ ،وم��ن
ّ
ي�ستخف به قبل موته»(((.
اهلل �إليه من
ّ
واحترام الكب��ار يعني كذلك �أ�صح��اب المقامات العلمية
واالجتماعي��ة كرج��ال الدين ووجه��اء النا�س و�أه��ل التدين
والعرف��ان و�أهل الإ�ص�لاح وحلّ الم�شاكل بي��ن النا�س و�أهل
ال�سيا�سة المتفرغين لخدمة النا�س و�أهل المروءات والمنفقين
ف��ي �سبيل اهلل وغيرهم من الذي��ن ّ
ي�شكلون �أعمد ًة �شامخة في
بناء المجتمع وقوته.
 -3الإح�س��ان �إل��ى الأق��ارب و�صل��ة الرحم والإح�س��ان �إلى
أهم الخ�صائ�ص
الجيران :وهذه العالق��ات االجتماعية من � ّ
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((( الكافي ،ج� ،2ص. 658

التي يتميز بها المجتمع الإ�سالمي من �سواه من المجتمعات
�سيما المادية التي ال تعير الرحم والعائلة والجوار � ّأي اهتمام
ّ
�س��وى ما يرتبط بال�ش���أن العا ّم ،في حين ن��رى � ّأن الإ�سالم
حدد للأقارب والجيران حقوقاً كثيرة واعتبر �أنه بدون ت�أديتها
ّ
يظهر الخلل في اللبنة الأولى والقاعدة الأ�سا�سية التي يبنى
المجتمع عليها.
عن ر�سول اهلل �« :Pأو�صي ال�شاهد من �أمتي والغائب منهم
ومن في �أ�صالب الرجال و�أرحام الن�ساء �إلى يوم القيامة �أن ي�صل
الرحم و�إن كان منه على م�سيرة �سنة ف�إنّ ذلك من الدين»(((.
عن اب��ن �أبي عمير ،ع��ن جميل بن دراج ق��ال� :س�ألت �أبا
عبد اهلل  Qعن قول اهلل جل ذكره} :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ{((( ق��ال :فق��ال« :هي �أرحام
النا�سّ � ،إن اهلل ع ّز وجلّ �أمر ب�صلتها وعظّ مها� ،أال ترى �أنه جعلها
منه»(((.
((( عدة الداعي ،ابن فهد الحلي� ،ص.80
((( �سورة الن�ساء ،الآية .1
((( الكافي ،ال�شيخ الكليني ،ج� ،2ص .150
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عن �أبي ب�صير ،عن �أبي عبد اهلل  Qقال� :سمعته يقول:
اللهم ِ�ص ْل من و�صلني واقطع
«� ّإن الرحم معلّقة بالعر�ش تقولّ :
من قطعني ،وهي رحم �آل محمد وهو قول اهلل ع ّز وجلّ « :الذين
ي�صلون ما �أمر اهلل به �أن يو�صل»(((.
ومن ب��ركات �صلة الرحم ورد ع��ن ر�سول اهلل « :Pمن
�ضم��ن لي واحدة �ضمنت له �أربعة :ي�صل رحمه ،فيحبه اهلل
تعال��ى ،ويو�سع رزق��ه ،ويزيد في عمره ،ويدخل��ه الجنة التي
وعده»(((.
وعن الإم��ام ال�صادق �« :Qصل رحمك ولو ب�شرب ٍة من
ك��ف الأذى ،و�صلة الرحم
م��اء ،و�أف�ضل ما يو�صل ب��ه الرحم ّ
من�س�أة في الأجل محبة في الأهل»(((.
وتنمي الأموال،
وعنه �« :Qصلة الرحم تزكّ ي الأعمالّ ،
وتي�سر الح�ساب ،وتن�سىء في الأجل»(((.
وتدفع البلوىّ ،
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((( الم�صدر ال�سابق� ،ص.151
((( عيون �أخبار الر�ضا ،Qال�شيخ ال�صدوق ،ج� ،1ص.40
((( الكافي ،ج� ،2ص.151
((( الم�صدر ال�سابق� ،ص.157

وورد ف��ي ح�سن الأدب مع الجي��ران وح�سن العالقة معهم
وع��دم �إزعاجهم بالأ�صوات العالي��ة �أو التعدي على حقوقهم،
بل ينبغي تحمل �أخطائهم وم�ساعدتهم قدر الم�ستطاع.
كف الأذى ،ولكن
علي « :Qلي�س ح�سن الجوار ّ
فع��ن ّ
ح�سن الجوار ال�صبر على الأذى»(((.
علي  Qعن��د وفاته« :اهلل اهلل في
ومم��ا ّ
ّ
و�صى به الإمام ّ
جيرانك��م ف�إنه و�صية نبيكم ،ما زال يو�ص��ي بهم حتى ظننا �أنه
�سيورثهم»(((.
ّ

((( �شرح �أ�صول الكافي ،ج� ،11ص.154
((( نهج البالغة ،ج� ،3ص.77
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المحا�ضرة الخام�سة

خصائص المجتمع
المسلم ()5
ت�صدير المو�ضوع:

ق��ال تعال��ى:

}ﮰ ﮱ ﯓ

ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ

ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ{(((.

((( �سورة البقرة ،الآية .208

الهدف:

التم�سك
بيان بع�ض الواجبات التي يجب على الم�سلمين ّ
بها �صوناً لمجتمعهم ول�ش�أنهم العا ّم.
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َّ
المقدمة

يعتب��ر مجتم��ع الر�س��ول الكريم ال��ذي �أقامه ف��ي المدينة
مقيا�ساً لنجاح كلِّ َم ْن �أراد الإ�صالح في الأر�ض ،فهو المجتمع
ال��ذي ُي ّ
�ش��كل النموذج ال��ذي ت�سعى الح��ركات الإ�سالمية
اليوم لإعادته �إلى المجتمع��ات التي انغم�ست في الكثير من
الديني حتى باتت القيم
الع��ادات والقيم الغريبة عن مجتمعنا ّ
الإ�سالمية �إن ُوجدت في بع�ض مجتمعاتنا فلي�ست بالم�ستوى
يقدم هذا المجتمع بال�صورة الدينية وال�صبغة الإ�سالمية
الذي ّ
التي ظهرت في عهد ر�سول اهلل الذي �أخرج ذلك المجتمع من
الجاهلي��ة �إلى الإ�سالم� .أ ّما الناظر �إل��ى حال الم�سلمين اليوم
وت�شبه بع�ضهم
ف�سيجد التفري��ط الوا�ضح في خ�صائ�ص دينهمّ ،
بالمجتمع��ات الغربية الكافرة ،مم��ا �أ ّدى �إلى االنف�صام الظاهر
بين الأمة ودينها ،وقد عانت الأمة من هذا االنف�صام على مدى
عقود من الزمن .ذل��ك االنف�صام كانت له نتائجه ال�سيئة التي
عان��ى منها وال ي��زال يعاني منها المجتم��ع الإ�سالمي في كلّ
م��كان ..لقد كان م��ن النتائج ال�سيئة التي عان��ى ويعاني منها
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تن�صلهم من تل��ك الخ�صائ�ص  :-الذلة
الم�سلم��ون  -ب�سبب ّ
والمهان��ة وت�سل��ط الأعداء،والتبعي��ة المفرط��ة لأنظمة الغرب
تخ�ص��هّ ،
والتنكر لثوابت
و�أفكاره،وبع���ض مظاهر حيات��ه التي ّ
الدين،ورمي الما�ضي بالتخلّف والجمود ،وال�سخرية من �شعائر
الدي��ن و�سنن��ه ف�ض ًال عن القي��ام بها واال�ستقام��ة عليها ،وغير
ذلك..
حماور املو�ضوع
 -1الع ّف��ة والطه��ارة ال�سلوكي��ة :وم��ن خ�صائ���ص المجتمع
يتم��رغ ب�أوحال
ال
إ�سالم��ي �أنه مجتمع الع ّف��ة والطهارة لم ّ
ّ
الدن���س والقذارة والإباحي��ة ،فالع ّفة كم��ا ّن�صت الأحايث
ال�شريف��ة ر�أ�س كلّ خير و�أف�ضل ال�شي��م وزينة الفقر و�صون
النف���س ونزاهتها عن الدناي��ا وزكاة الجمال ،وهي �أف�ضل ما
يعي��ت به الم�أموم �إمامه كما ورد عن �أمير الم�ؤمنين :Q
«�أال و� ّإن لكلِّ م�أموم �إما ًما ،يقتدي به وي�ست�ضيء بنور علمه،
�أال و� ّإن �إمامك��م قد اكتف��ى من دنياه بطمري��ه ،ومن طعمه
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بقر�صي��ه� ،أال و�إنكم ال تقدرون على ذل��ك ،ولكن �أعينوني
بورع واجتهاد ،وع ّفة و�سداد»(((.
فلي�س م��ن �سم��ات المجتمع الم�سل��م الته ّت��ك والتظاهر
بالفاح�ش��ة والتجاهر بما يخد���ش الحياء والع ّف��ة ويكون �سبباً
�شرع
لتحريك ال�شهوات والرغبات على خالف ال�شريعة ،وقد ّ
اهلل الحدود لتكون روادع وزواجر للحيلولة بين المجتمع وبين
تل��ك الموبقات والفواح�ش ،ليبقى المجتم��ع عفيفا نظيفاً من
كلّ مظاه��ر الفاح�شة ،وه��ذا ما لم تنعم ب��ه المجتمعات التي
�أ�صبحت تفاخر بالفاح�شة وال�شذوذ على م�ستوى العالم ،ف�أين
وال�سمو والعفاف م��ن المجتمعات الكافرة التي ال
هذا الطهر
ّ
تدين بالإ�سالم؟!
� ّإن خطورة هذه الم�س�ألة حدت بال�شرع الحنيف �إلى تحريم
حرم الأ�سباب التي تد ّن�س
�أب�س��ط م�صاديق عدم الع ّفة عندم��ا ّ
يعد من الو�سائل
المجتمع كالنظر �إلى الن�ساء الأجنبيات الذي ّ
الت��ي ت�ؤدي �إلى الفاح�شة ،ومن ذل��ك �سماع الأغاني الماجنة
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((( نهج البالغة ،ج� ،3ص.70

وال�سهرات اللهوي��ة وارتياد �أماكن ال�شبهة واالختالط الفا�ضح
وغير ذلك من الأ�سباب التي ت���ؤ ّدي �إلى �سقوط المجتمعات
وانهيارها .ومن هنا �أكّ د الإ�سالم على �ضرورة التع ّفف كف�ضيلة
ومنقب��ة ّ
ت�شكل مدخ ًال لكثي ٍر من الف�ضائل والأخالق ال�سامية
التي ينبغي على الم�ؤمن التحلّي بها.
أه��م مظاهر الع ّفة ف��ي المجتمع ع ّفة البط��ن فال يدخله
وم��ن � ّ
ح��رام ،وع ّفة الفرج فال ُيق��ارب ما حرم عليه ،وعف��ة الل�سان فال
يتلف��ظ بالكالم الب��ذيء �أو ال�سباب وال�شت��م واللعن وما �شاكل،
الحوا�س فال ينظر
وع ّفة الملب�س فال يلب�س ما ي�ستثير النا�س ،وع ّفة
ّ
�إل��ى ح��رام وال ي�سمع �إال ما �أح��لّ اهلل وال ي�ستطيب �إال ما �أجازه
المقد�س و�أن تعين النا�س بع�ضها البع�ض على هذا الأمر.
ال�شرع ّ
وم��ن جميل ما ُروي عن ر�س��ول اهلل  Pفيما يت�ش ّعب من
العفاف من مكارم الأخالق �أنه ق��ال�« :أ ّما العفاف :فيت�ش ّعب
منه الر�ضا ،واال�ستكانة ،والحظّ  ،والراحة ،والتف ّقد ،والخ�شوع،
والتذكّ رّ ،
والتفكر ،والجود ،وال�سخاء»(((.
((( ميزان الحكمة� ،ص.2009
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علي « :Qالع ّفة ت�ضعف ال�شهوة»(((.
وعن الإمام ّ
حدث
وم��ن �شواهد الع ّفة من حياة ال�سيدة زينب  Qما ّ
عليا Q
يحي��ى المازني ق��ال :ج��اورت �أمي��ر الم�ؤمني��ن ًّ
م��دة مديدة وبالقرب م��ن البيت الذي
المنورة ّ
ف��ي المدين��ة ّ
�شخ�صا ،وال
ت�سكنه ال�سي��دة زينب ابنته ،فال واهلل ما ر�أيت لها ً
جدها P
�سمعت لها �صو ًتا ،وكانت �إذا �أرادت الخروج لزيارة ّ
تخ��رج ليال ،الح�سن عن يمينه��ا والح�سين عن �شمالها ،و�أمير
الم�ؤمني��ن � Qأمامها ،ف�إذا قربت من القبر ال�شريف� ،سبقها
�أمي��ر الم�ؤمنين  Qف�أخم��د �ضوء القنادي��ل ،ف�س�أله الإمام
الح�س��ن  Qمرة ع��ن ذلك ،فقال�« :أخ�ش��ى �أن ينظر �أحد
�إلى �شخ�ص �أختك زينب»(((.
أه��م الخ�صائ�ص
 -2المحافظ��ة على النظ��ام العا ّم :وهي من � ّ
الت��ي يجب �أن تت�سم بالإحترام وااللتزام في المجتمع ،وال
الخا�صية م��ن الخ�صائ�ص التي يعاني
نبال��غ �إذا قلنا � ّإن هذه ّ
منه��ا مجتمعنا ب�شكلٍ كبير ،بل لع��لّ ثقافة المحافظة على
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((( الم�صدر ال�سابق� ،ص.2008
((( العقيلة والفواطم ،الحاج ح�سين ال�شاكري� ،ص.18-17

ال�ش�أن العا ّم ما زالت �ضعيفة وتحتاج مجتمعاتنا �إلى الكثير
الخا�صية التي ت�ساهم في
من الت�أهيل والتنمية لمواكبة هذه ّ
جر
�سع��ادة النا�س ،كم��ا � ّأن اال�ستهتار بها م��ن �أكبر عوامل ّ
المجتمعات �إلى التخلّف ال�ضياع.
أه��م م�صادي��ق المحافظة عل��ى النظام الع��ا ّم الأمور
ومن � ّ
التالية:
�أ -المحافظ��ة على الأمالك العا ّمة :وذلك من خالل دفع
المتوجبة ل�شركات الكهرباء والهاتف والمياه،
الر�سوم ّ
المتوجبة على العق��ارات وال�سيارات وما
وال�ضرائب
ّ
التعدي عل��ى حدود ه��ذه الم� ّؤ�س�سات
�شاب��ه وعدم ّ
العا ّمة لما ي�ؤدي ذلك من �ضرر على �أفراد المجتمع.
ب -رعاي��ة النظاف��ة العا ّم��ة :كنظاف��ة الطرق��ات العا ّم��ة
والحدائ��ق العا ّم��ة وال�ساحات الم�شترك��ة والغابات
ومواق��ف ال�سي��ارات ،فعن ر�س��ول اهلل « :Pتنظّ فوا
ب��كلّ ما ا�ستطعتم ،ف��� ّإن اهلل تعالى بنى الإ�سالم على
النظافة ،ولن يدخل الجنة �إال كلّ نظيف»(((.
((( ميزان الحكمة ،الري�شهري ،ج� ،4ص.3303
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ج -التقي��د بقوانين ال�سي��ر :والتي ته��دف �إلى ت�سهيل
�أمور النا���س ،ويعني �ضرورة احت��رام �إ�شارات المرور
وعدم الوقوف في الطرق��ات العا ّمة ،والإلتزام بركون
حق
المحددة له��ا واحترام ّ
ال�سي��ارات ف��ي الأماكن ّ
ّ
المحددة للعبور.
الم�شاة بالأر�صفة والأماكن ّ
د -المحافظة على البيئة� :أي عدم تلويث الهواء والمرافق
العا ّم��ة كالأنهار وال�سدود و�شواط��ىء البحار ور�ؤو�س
الجبال والغاب��ات العا ّمة ،و�إبعاد الم�صانع والمحالت
ال�صناعية عن دور ال�سكن والإكثار من زراعة الأ�شجار
وعدم قطعها �إال عند ال�ضرورة الق�صوى.
عبد الجنة بغ�صنٍ من �شوك كان
عن ر�سول اهلل « :Pدخل ٌ
على طريق الم�سلمين ف�أماطه عنها»(((.
ه��ـ -احترام حقوق الآخرين :وع��دم �إيذائهم وذلك من
خالل �إحترام �آداب المجل�س و�آداب الحوار والكالم
و�آداب ال�سوق والبيع وال�شراء و�آداب المائدة وتنظيم
الم�ساح��ات الم�شترك��ة بي��ن النا�س ،ب��ل ويقع في
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((( �سفينة البحار  ،ج� ، 3ص. 82

احترام الحق��وق ال�سعي في ق�ض��اء حوائج الآخرين
وم�ساعدتهم و�إدخال ال�سرور على بيوتهم.
أحب الخلق �إلى
ع��ن ر�سول اهلل « :Pالخلق عي��ال اهلل ،ف� ُّ
اهلل من نفع عيال اهلل و�أدخل على �أهل ٍ
بيت �سروراً»(((.

((( �أ�صول الكافي  ،ج� ، 2ص. 164
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المحا�ضرة ال�ساد�سة

من خصائص المجتمع
المسلم ()6
ت�صدير المو�ضوع:

ق��ال تعال��ى:

}ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ

ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ{(((.

((( �سورة القيامة ،الآية .15

الهدف:

أ�ش��د الأ�سلحة التي
الت�أكي��د على � ّأن �س�لاح الوعي م��ن � ّ
تمتلكها الأمة فتكاً بالأعداء.
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ّ
المقدمة

أهم ال�صفات
ال�سيا�سي
يعتبر التحلّي بالوع��ي
والديني من � ّ
ّ
ّ
التي يت�صف بها �أفراد المجتمع الم�سلم ،فحالة الوعي بما يجري
حولن��ا وتداعيات الق�ضايا على مجتمعاتن��ا من الأمور التي ال
تخت�ص بفئ��ة دون �أخرى كما هو الحال في الكثير من البلدان
ّ
الت��ي ال تع��رف �شعوبها �شيئاً ع��ن الدين وال�سيا�س��ة ،فالنا�س
تمي��ز العد ّو من ال�صديق موالمنافق من
في المجتمع الم�سلم ِّ
وت�شخ���ص م�صالحها ب�شكلً جيد،
الحليف
والقوي من غيرهّ ،
ّ
وتمتلك من الفقاهة الدينية ما ي�ؤ ّهلها للمعرفة الواعية والدقيقة
بحقائق الأ�شي��اء ودرا�سة المو�ضوعات درا�سة �شاملة وتف�صيلية
إلهي الذي
ومقارنته��ا بالتجارب الأخرى �إ�ضافة �إلى التوفيق ال ّ
يمنحه اهلل �أولآً و�أخيراً لثلّة من عباده الذين ارت�ضى.
حماور املو�ضوع
معنى الوعي

والوعي معن��اه �أن ينظر المرء �إل��ى � ّأي م�س�ألة من الم�سائل
�سيم��ا ما يرتب��ط بال�ش�أن العا ّم والق�ضاي��ا ال�سيا�سية من كافّة
 258ال ّ

جوانبه��ا ،و ُيقلّبه��ا عل��ى كافّ��ة الأوج��ه ،ويحتمل فيه��ا كافّة
الفر�ضيات ،ويتخذ موقفه بم��ا يتنا�سب مع كافة االحتماالت،
ّ
�س��ر الم�س�ألة التي
ف�إن الت��ردد في �أم ٍر ما يو�ص��ل �صاحبه �إلى ّ
يواجهها والحكمة المخب�أة فيها.
قال �أمي��ر الم�ؤمنين « :Qف�إ ّنما الب�صير من �سمع ّ
فتفكر،
ونظ��ر ف�أب�صر ،وانتفع بالعبرّ ،ثم �سلك جدداً وا�ضحاً يتج ّنب فيه
ال�صرعة في المهاوي»(((.
والم��راد هنا � ّأن الإن�س��ان الواعي لي�س �إن�سان��اً ببغائياً ُيملى
عليه وهو ب��دوره ُيملي على الآخرين بل يفكر فيما ي�سمع قبل
�أن ي��ردده ،ويرى في كلّ �شي ٍء عبرة ينتف��ع بها ،فلطالما يدافع
المرء عن �أفكاره ويم�ضي عمره على هذا المنوال ثم بكت�شف
في النهاية �أنه كان ُيدافع عن �أفكار ُزرعت بر�أ�سه.
والوع��ي المرادف للب�صيرة يبنى عل��ى ركيزتين �أ�سا�سيتين
كما يعبر �أمير الم�ؤمني��ن  Qفي كتاب كتبه لأهل م�صرمع
��ن َ�ضلاَ ِل ِه ُم ا َّل ِذي ُه ْم
مال��ك الأ�شتر ّلما اّوله �إمارتهاَ « :و�إِ ِّني ِم ْ
((( نهج البالغة ،ج� ،2ص .41
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ي��ر ٍة ِم ْن َن ْف ِ�سي َو َي ِقينٍ ِم ْن
ِفي�� ِه َوا ْل ُه َدى ا َّل ِذي �أَنَا َعل َْي ِه َل َعلَى َب ِ�ص َ
َر ِّب��ي»((( .فالوعي يعني �أن يك��ون الإن�سان على يقين من كونه
على الحق و�أن يكون على يقين من �إثبات ال�ضاللة لأعدائه.
أهمية الوعي

ول��ذا فالوعي عند الإن�س��ان الم�سلم يقع ف��ي �أعلى مراتب
النا���س ،وه��و جوهر �شخ�صيت��ه ،ولذلك نجد الق��ر�آن الكريم
ا�ستنك��ر عل��ى الذي��ن ال يحملون الوع��ي الكافي معتب��راً � ّأن
بغ�ض النظر عن ّ
التفكر فيما ُيدرك
بحوا�س��ه ّ
�إدراكات الإن�سان ّ
حوا�س
وا�ستخال�ص العبر يجعل من الإن�سان �إن�ساناً ،وك�أنه بال ّ
�أ�ص�لاً .ق��ال تعال��ى} :ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ
ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ

ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ{(((.
وفي الرواية ع��ن ر�سول اهلل « :Pلي�س الأعمى من يعمى
ب�صره� ،إ ّنما الأعمى من تعمى ب�صيرته»(((.
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((( الم�صدر ال�سابق ،ج� ،3ص .120
الحج ،الآية .46
((( �سورة ّ
((( كنز الع ّمال ،ج� ،1ص .243

ويكف��ي في �أهمية وعي ال�شعوب الم�سلم��ة �أن تقر�أ ما جاء
والتب�صر ُيورد �أهله النار
قي القر�آن الكريم من � ّأن ع��دم الوعي ّ
والعذاب ،قال تعال��ى} :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

مطل��وب من كاف��ة �شرائح
ال�سيا�س��ي
�صحي��ح � ّأن الوع��ي
ٌ
ّ
الخا�صة التي ال
المجتم��ع� ،إال � ّأن وعي النخبة منه ل��ه ت�أثيراته ّ
يمكن �إغفالها �أبداً.
ويتح��دث ال�سيد القائد } عن �ض��رورة وعي النجبة في
ّ
المجتم��ع نظراً النجذاب جم��ع من النا�س �إليه��م وا�ستئنا�س
الكثيرين بوجهات نظرهم عند التحديات ال�صعبة وعدم و�ضوح
الر�ؤي��ة للجميع م�ست�شهداً بموقف العبادلة الأربعة (عبداهلل بن
عمر وعبداهلل بن العبا�س وعبداهلل بن جعفر وعبداهلل بن الزبير)
من ن�صرة الح�سين  Qعند خروجه �إلى كربالء.
((( �سورة الأعراف ،الآية .179
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فه�ؤالء الأربعة لو ن�صروا الح�سين  Qب�سيوفهم وخرجوا
معه لتبعه��م في موقفهم ه��ذا الآلآف م��ن �أتباعهم ومحبيهم
كونهم كانوا وجهاء قومه��م وزعماء قبائلهم ولهم نفوذ قوي في
المجتمع �آن��ذاك؛ ل ّأن الروح القبلية كانت ف��ي تلك الآونة ما
زالت مع�شع�شة وبالتالي ف� ّإن وقوف ه�ؤالء �إلى جانب الح�سين
 Qكان م��ن �ش�أنه �أن يغير من م�سار المعركة ويقلب النتائج
ع�سكري م�ؤكّ د.
من هزيمة ع�سكرية �إلى ن�ص ٍر
ّ
ال�سي��د القائد } في قراءته له��ذا الجانب من
وي�ضي��ف ّ
النه�ض��ة الح�سينية ليق��ولّ �« :إن ن�صرة ه���ؤالء الأربعة لم تكن
لتت��رك تداعياتها على منطق��ة العراق فح�سب ب��ل ف�ض ًال عن
�سقوط النظام الأم��وي في العراق و�إلح��اق الهزيمة بمع�سكر
الأع��داء وب�سط الدولة العلوية �سيطرتها على كامل العراق من
أموي في �سوريا ،بل � ّإن �سقوطه في بالد
�ش�أنه �أن يهدد النظام ال ّ
ال�شام لن يكون م�ستبعداً على الإطالق».
� ّإن فق��دان الوع��ي الديني ال��ذي منعهم من اتب��اع �إمامهم
وفق��دان الوعي ال�سيا�سي الذي منعهم م��ن قراءة التهديدات
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الأموية بطريقة �صحيحة ترك �آثاراً وخيمة على الأمة ،بل �أ�ضعف
خط �أه��ل بيت الع�صمة  Rونقله من موق��ع الجبهة القوية
�إلى موق��ع �آخر ال تخفى معالمه على كامل المرحلة ال�سيا�سية
للأئمة الأطهار بعد الإمام الح�سين .Q
عل��ي  Qقوله�« :أب�صر
وهن��ا نعود لنقر�أ مع موالنا الإمام ّ
النا�س من �أب�صر عيوبه و�أقلع عن ذنوبه»(((.
فالمطل��وب من ه�ؤالء ومن غيرهم على كافة الأجيال وعلى
ال�صماء العمي��اء التي تع�صف
اخت�لاف التحدي��ات والفت��ن ّ
إ�سالمي قديماً وحديث��اً القراءة الواعية التي تبد�أ
بالمجتمع ال ّ
من خالل ق��راءة المرء لنف�سه فيما اتخذه م��ن قرار� ،إذ عندما
�شخ�ص الخط�أ
يب�ص��ر المرء عيوبه يب�صر خط�أه ،وال يكف��ي �أن ُي ّ
بل عليه الإقالع عنه ف� ّإن �ساحة الحياة لي�ست للهو والعبث بل
التخاذ القرارات التي تكون بم�ستوى التحديات المفرو�ضة.
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