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1435هـ 2014م

املقدمة
للرتبية يف اإلسالم دور فائق يف إيصال الشخص إىل كامله ،وتلتقي الرتبية بالتعليم
من ناحية والتزكية من ناحية أخرى ،وقد ربط بينهام احلق تعاىل يف قوله{ :ﯮ ﯯ
ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ}(الجمعة ،)2 :ولوال الرتبية مل
يستطع اإلنسان أن يتقدم إىل األمام ،من هنا ّأكدت األديان الساموية عامة واإلسالم
بنحو خاص عىل أمهية الرتبية والتزكية للنفس للوصول إىل الكامل ،وقد أقسم اهلل
تعاىل يف سورة الشمس بأحد عرش قس ًام أعقبهم ّ
بأن الفالح يكمن يف التزكية للذات،
كام ّ
أن دور األنبياء الرئيس هو يف الرتبية ألممهم وبذلك يتحقق الوالء اخلالص هلل
تعاىل ولألنبياء والرسل وأوصيائهم إل ،وقد حرص النبي  Kاهلدف من بعثته
بتتميم مكارم األخالق ،من هنا قدم العلامء زاد ًا كبري ًا وافر ًا لألمة بكتبهم األخالقية
وأرادوا بذلك انتشال األمة من براثن املادة ،ورفع مستوى األفراد معنوي ًا ليصلوا إىل
اهلل تعاىل بعد تذوق طعم القيم املعنوية.
وقد أفصح العلامء عىل ّ
أن الرتبية تتوقف عىل بذل اجلهد والصرب والتعلم املستمر،
بذلك يتاح لإلنسان أن يصل إىل كامله املعنوي بل املادي أيض ًا للرتابط الوثيق بني
العاملني.
من هنا أولينا هذا اجلانب أمهية كبرية لدوره املحوري يف رقي األفراد واألمم
فركزنا يف الدروس واملحارضات عىل أمهية الرتبية التكاملية يف النضج املعنوي،
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والكتاب الذي بني يديك أخي القارئ هو خطوات يتاح ملن قرأها بتأمل وعمل هبا
أن يصل إىل نضجه وكامله املعنوي ،وقد أريد به أن يكون واضح ًا يف أسلوبه مركز ًا
يف طرحه سه ً
ال يف تناوله للقيم املعنوية ليسهل عىل السالك طريق الوصول إىل اهلل
تعاىل سائلني املوىل جل وعال التوفيق والسداد وخدمة الطيبني الذين يبتغون اخلري وبه
يعملون ،واحلمد هلل رب العاملني.

الشيخ حسني العايش الرباك

بتاريخ1435 / 2 / 27 :هـ

القسم األول:
 األسرة والرتبية 
الفصل األول:
الزواج أساس البناء االجتماعي

دور الزواج يف إيصال الفرد إىل الكمال
قال اهلل تعاىل يف القرآن الكريم{ :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ
ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ}(الروم)
صدق اهلل العيل العظيم.

إن من أهم ما يفكر به اإلنسان يف احلياة الدنيا ،هي مسألة استتباب النظام
االجتامعي من خالل توطيد دعائمه ،ولن يتحقق استتباب هذا النظام إال باستتباب
األمن يف املجتمع ،الذي يتوقف عىل تلبية ما حيتاجه ،فإذا مل نلبي للمجتمع ما حيتاجه،
فإن دعائم األمن فيه ستنهار .لذا فإن العلامء يقولون إن من دعائم استتباب األمن
االجتامعي مسألة تأمني احلاجيات األساسية يف اجلنس عىل ضوء القانون والنظام،
ألن عدم تلبية ما حيتاجه املجتمع من الناحية اجلنسية يؤثر سلب ًا ويؤدي إىل اهنيار
املجتمع ،واإلنسان عندما يكرب تتضور فيه نريان الشهوة ،وخييل إليه أن مسألة فتح
باب ما حيتاجه إلرواء ظمأه الغريزي هو الذي حيقق له االطمئنان ،ويكون اإلنسان
يف مرحلة البلوغ كالطفل الذي يريد أن يلعب بكل يشء ،ويريد أن حيقق لنفسه كل
ما يصبوا إليه وإن كان يعود عليه بالرضر ،ولكنه رسعان ما يكتشف بأن تلك النظم
والقوانني االجتامعية تعود عليه باخلري كفرد ،وأيض ًا تعود عىل املجتمع بأرسه لكونه
َلبِنَة ،تشكل مفردة يف بناء هذا اهلرم االجتامعي .لذا ورد عن املصطفى  Kعن عيل
؛ ،أنه قال ( :مل يكن أحد من أصحاب رسول اهلل ( Kيتزوج) إال قال رسول اهلل
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 : Kكمل دينه)((( ،وكامل الدين يشري به املصطفى  Kإىل جمموعة من النواحي،
أوهلا أن ذلك الفرد قد حقق لنفسه الشخصية املتكاملة التي تسهم يف دور العطاء
املتزن يف املشاركة اجلامعية واالجتامعية ،وأما إذا َك َب َت الفرد غرائزه فإن الرضر سيعود
عليه شخصي ًا ،كام وأنه لو أطلق لنفسه العنان يف إشباع غرائزه فإن الرضر سيعود عىل
املجتمع ككل .وهذا اإلفراط والتفريط يرفضه اإلسالم ويستعيض عنه طريق ًا وسط ًا،
ني بناء يف اإلسالم أحب إىل اهلل عز وجل من
وضحه املصطفى  Kيف احلديث( :ما ُب َ
التزويج)((( لذا علينا أن نفكر يف جمموعة من املحاور:

احملور األول :تثقيف اجملتمع بأهمية الزواج املبكر.
إن من عوامل الرقي االجتامعي إزاحة كل العقبات التي تعوق الزواج ،وال يتم
ذلك إال من خالل الرتكيز عىل الثقافة اإلسالمية التي تدعو إىل التزويج املبكر ،ونحن
نعلم بأن العوائق كثرية ،ولكن املجتمع يستطيع اإلسهام باإلعالم اهلادف يف أن يبني
ألولياء أمور الشباب والشابات أمهية الزواج املبكر ،باعتباره يشكل سياج ًا أمني ًا عن
االنحراف .فهذه الشهوة بالنسبة لإلنسان كالنار تشتعل يف داخله ،فتحرق األخرض
واليابس إذا مل تصب حسب ُ
األ ُطر القانونية التي رشعت من قبل املرشع احلكيم ،إذ ًا
علينا أو ً
ال أن نثقف جمتمعنا بأمهية الزواج املبكر ،وذلك كفيل باحلد من الكثري من
اآلالم التي تعرتي ذلك الشاب وتلك الشابة ،وقد ال يتصور البعض  -باخلصوص
الذي تتوافر لديه الزوجة الصاحلة ويعيش يف املسكن االجتامعي املرفه – ما يعانيه
الشاب والشابة من آالم وآمال ،وعلينا أن نسهم يف التخفيف عن آالمهام ويف حتقيق ما
يصبوان إليه من آمال ،ولن يتحقق هذا إال من خالل ثقافة تركز أمهية الزواج املبكر.

احملور الثاني :االنضباط القانوني للشاب والشابة.
علينا أن نزرع يف ذهنية الشاب والشابة ونبني هلام أن مراعاة القانون واالنضباط ضمن ذلك
((( مستدرك الوسائل للنوري :ج ،14ص.150
((( وسائل الشيعة للحر العاميل :ج ،20ص.14

لامكلا ىلإ درفلا لاصيإ يف جاوزلا رود
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االلتزام القانوين سوف حيقق ثالثة أمور هامة:

األول :حتقيق الرفاه واالطمئنان هلام وألرستيهام وملجتمعهام ،وأن إشباع الغرائز
من دون قانون وانضباط  -حتى لو حقق رغبة حمدودة -فإنه سيعود عليهام بالرضر
الفادح والكبري يف الزمن القريب غري البعيد.

ولذلك نرى أن الكثري من الناس الذين أطلقوا لشهواهتم العنان من دون انضباط،
سببوا ألنفسهم وألرسهم وملجتمعهم من الويالت واآلالم واملشاكل ما ال يعلم به
إال اهلل تبارك وتعاىل.
الثاين :حتقيق السعادة التي يصبوا إليها اإلنسان.

الثالث :اإلسهام يف حتجيم أرضار تلك الشهوة التي تعرتي اجلانب الفسلجي أو
اجلانب اجلسمي من اإلنسان.

احملور الثالث :أهمية التسهيل يف الزواج.
إن الزواج  -وهلل احلمد  -يف جمتمعنا األحسائي ،بل يف اخلليج  -عند من ينتمون
إىل مدرسة أهل البيت إل ويستقون من مرشهبم ٌ -
وميرس ،إال أننا بحاجة إىل
سهل
ٌ

تسهيل أكرب وأكثر باعتبار أننا نعيش يف عامل مفتوح ،فلم يعد هذا الزمن الذي نعيش
فيه كالزمن السابق الذي يعيش فيه الشاب دون أن يطلع عىل جمريات األمور التي
من حوله ،فلقد أصبح الشاب هذا اليوم يعيش العاملية بكل ما تعنيه كلمة العاملية من

معاين ،وذلك بواسطة اإلنرتنت ،والفضائيات ،واملجالت التي ُتعنى بمختلف أنواع
املعرفة وحتتوي عىل الكتابات والصور التي تثري شهوة املتقي فض ً
ال عن ذلك اإلنسان
الذي قد ال يكون له وازع من التقوى ،فعلينا أن نلتفت هلذا اجلانب ،وتسهيل الزواج
يسهم إسهام ًا كبري ًا يف حتجيم ما حييط بمجتمعنا من مشاكل وما ختطط له بعض تلك
الفضائيات من خالل إجياد بعض الربامج اهلابطة ،واملسابقات التي تدفع ذلك الشاب
وتلك الشابة إىل السقوط يف مهاوي الرذيلة والفساد.
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من هنا ندرك أمهية التسهيل والتيسري يف الزواج ،فمن خالل ما ورد عن أهل
البيت إل ،نجد تركيز ًا خاص ًا عىل أمهية تقليل املهر ،قال املصطفى ( :Kأفضل

نساء أمتي ،أقلهن مهر ًا)((( ،فاملرأة التي مهرها قليل ،هلا أفضلية عىل غريها من النساء
الاليت مهرهن كثري ،ومادام احلديث حول الشاب والشابة فهناك نقاط مهمة ينبغي

أخذها بعني االعتبار:

األوىل :إن فكرة الزواج املبكر التي ذكرناها سوف حتل الكثري من املشاكل التي
نعيشها ،ولكن باعتبار أن الشاب يكون مشغو ً
ال بدراسته اجلامعية ،فقد ال يستطيع

الزواج بمفهومه العام ،ولكن يمكنه أن يرتبط بالشابة يف هذه املرحلة برباط وثيق
وهو العقد الرشعي ،بمعنى أن يعقد عىل الفتاة وتبقى عند أهلها ،وهو أيض ًا يبقى عند
أهله ،ويمكنه أن يزور زوجته يف بيت أهلها ،أو هي تزوره يف بيت أهله إىل أن تنتهي
فرتة الدراسة اجلامعية ،فريتبطان بالزواج وهذه الطريقة هلا دور كبري يف التخفيف
من نار الشهوة ،وحتقق اطمئنان ًا وأمن ًا نفسي ًا واجتامعي ًا ،حتى عىل املستوى الدرايس،
فيحقق للشاب والشابة مستويات علمية راقية ونجاحات باهرة ،وذلك نتيجة

االستقرار النفيس والرتكيز الذهني.

الثانية :علينا أن نراعي احلاجات األساسية ا ُمل ِلحة بالنسبة للشباب والشابات،

ونسعى لتحقيقها ،ونزيح العوائق التي تقف أمام حتقيق ذلك ،فهذا أسلم من أن
تنحرف تلك الفتاة فتؤثر عىل سمعة أهلها ،أو ينجرف ذلك الشاب ويؤثر عىل

سمعة أهله.

الثالثة :علينا أن نوضح للشاب والشابة ،ما يعنيه قوله تعاىل يف اآلية التي استهللنا

هبا حديثنا فاملودة هي :احلب ،والرمحة هي :العطاء بال حدود .وعندما يفهم ذلك
الشاب ثقافة اإلسالم ،ويقدم كل منهام لآلخر عطا ًء بال حدود فإننا نضع سياج ًا رائع ًا

مستقى من خالل ثقافتنا اإلسالمية ،ومن خالل ُخلقنا القويم املأخوذ من القرآن
((( مستدرك الوسائل للنوري :ج  ،14ص.216

لامكلا ىلإ درفلا لاصيإ يف جاوزلا رود

13

الكريم ،ومن أحاديث املصطفى  ،Kوالعرتة الطاهرة ،وبذلك نبني أمتنا عىل ُأسس

من اخلري ودعائم من الفضيلة .أسال اهلل تبارك وتعاىل  -ونحن يف مستهل هذا الشهر،
وهو شهر ربيع ،الذي يكثر فيه التزويج  -أن يكون لنا نحوان من الزواج:

 -1الزواج الذي يتحقق فع ً
ال ،بمراسيمه اخلاصة واجتامع الزوجني مع ًا حتت

سقف واحد.

 -2الزواج عىل حد تعبري الفالسفة والعلامء ،هو زواج بمرتبة القوة ،أي نربط بني

أبنائنا وبناتنا برباط العقد الرشعي الذي يسهم يف حتجيم الرذيلة.

اختيار الزوجة وصفاهتا
قال اهلل تعاىل يف القرآن الكريم{ :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ
ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ}(الروم)
صدق اهلل العيل العظيم.

استعرضنا يف القسم األول أمهية الزواج يف بناء املجتمع اإلنساين ويف إيصال الفرد
إىل كامله يف النواحي املتعددة الناحية النفسية واجلسدية والروحية ،وكذلك يف حتقيق
األمن واالستقرار للمجتمع ككل ،وقد وردت روايات متعددة عن النبي  Kوأهل
البيت إل تفصح عن هذه احلقيقة.

قال ( :Kما استفاد امرؤ بعد اإلسالم أفضل من زوجة مسلمة ،ترسه إذا نظر
إليها ،وتطيعه إذا أمرها ،وحتفظه إذا غاب عنها يف نفسها وماله)(((.
نجد هنا ّ
أن النبي  Kيبني هذا املطلب عىل أن أهم املنجزات واملكتسبات التي
حيققها اإلنسان يف مساره التكاميل هو إناء األرسة ،الذي عرب عنه بالزوجة الصاحلة
التي تتوافر فيها جمموعة من الصفات:
األوىل :أهنا قادرة عىل إشباع حاجة الزوج وإدخال الرسور عليه ،وبالطبع ّ
فإن
النبي  Kعندما يعرب هذا التعبري بالنسبة للرجل ،أيض ًا يريد به املرأة ،وبالتايل نستطيع
أن نعكس هذا األمر ونقول هلا :ال توجد امرأة استفادت فائدة كربى بعد إسالمها

((( وسائل الشيعة للحر العاميل :ج ،20ص.14
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كاستفادهتا بكوهنا زوجة وكوهنا َلبِنَة يف بناء رصح ذلك املجتمع املؤمن واملسلم.

الثانية :قوله ( :Kوتطيعه إذا أمرها) باعتبار وجود قيمومة يف الدين اإلسالمي
للرجل عىل املرأة.
الثالثة :قوله ( :Kوحتفظه إذا غاب عنها يف نفسها وماله) أيض ًا هذه إشارة مجيلة
منه  Kعىل أمهية االستقرار واألمانة يف األرسة ،ألن األرسة التي تتوافر فيها األمانة
ويتوافر فيها االستقرار وتسلك جادة الصواب فهي أرسة ناجحة.

هذا املطلب الذي أبانته الروايات عن  Kواألئمة  ،Kهو أيض ًا ما يفصح عنه
العلامء يف دراساهتم يف العرص احلديث ،فهناك نظريات كثرية وكتب تبني ما وصلت
إليه األبحاث احلديثةّ ،
وأن ما أبانه اإلسالم يف بدء الدعوة هو خالصة لكل التجارب
التي توصل إليها البحث العلمي يف عرصنا الراهن .فهذا هو أحد أساتذة اجلامعات
من الباحثني يقول يف هذا الشأن[ :إن القضايا اجلنسية هي من مجلة األمور التي يتمكن
من خالهلا اإلنسان من إظهار أخالقه وصفاته ،فعىل سبيل املثال من يبدو يف سلوكه
اجلنيس فارض ًا هليمنته عىل اآلخرين ،ومستغ ً
ال هلم ،فال يمكن أن يكون يف مراحل
حياته األخرى جدير ًا بالعدالة ومستعدا ًللمطالبة هبا ،كذلك ّ
فإن من يعترب اجلنس
قذر ًا فال يمتلك القدرة الكافية لفهم قيم القضايا].
وعىل هذا ،فهناك أمران ينبغي للشاب أن يعريمها أمهية كربى:

األول :مسألة العدالة يف بناء األرسة الصاحلة ،فاإلنسان يستطيع أن جيسد قيم
العدالة من خالل ارتباطه بالزوجة الصاحلة ،والكثري من الناس يامرس الظلم واجلور،
باعتبار أنه مل يفهم َب ْعدُ قيم العدالةّ ،
وأن الطريقة املثىل لفهم العدالة تتأتى من خالل
بناء األرسة ،فيتعرف اإلنسان عىل مسؤوليته ويقوم بواجباته امللقاة عليه أحسن قيام،
وبذلك يفهم حقيقة العدل التي جاءت به الرشائع السامويةُ ،
وأفصح عنها يف القوانني
الوضعية كأفضل سمة حتقق لإلنسان اخلري والرفاهية ،هذا املطلب الذي أشارت إليه
األبحاث احلديثة ،وقد ورد يف كثري من الروايات بيان له ،قال ( :Kخري أمتي :أوهلا
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املتزوجون وآخرها العزاب)((( أي ّ
أن اخلري الذي يصل إليه اإلنسان يتحقق من خالل
الزواج ،وقال ( :Kيا شاب تزوج وإياك والزنا ،فإنه ينزع اإليامن من قلبك)(((،
فاإلنسان الذي مل يتزوج فإنه يسلك طريقني كل منهام ال ينسجم مع التقدم يف اجلانب
الكاميل لإلنسان:
الطريق األول /هو أن يكبت شهواته ،ويعود عليه الكبت واحلرمان بمشاكل ،من
أسوئها العقد النفسية التي جتعله ال يعيش الطمأنينة واهلدوء واالستقرار ،وال يستطيع
التعامل بإجيابية مع اآلخرين.

الطريق الثاين /أن يطلق العـنان لشهواته وبالتايل يسلب املجتمع أمنه واستقراره.

فال توجد طريقة مثىل غري ما أشارت له كل الرشائع الساموية ،وبينه اإلسالم
بأروع ما يكون من ترشيع وهو الزواج.
وحيسن بنا أن نبني مطلب ًا غاية يف األمهية يتناسب مع وضعنا الراهن ،خصوص ًا أننا
يف شهر يكثر فيه الزواج بمنطقتنا.

الثاين :ينبغي للشاب أن يستشري أباه ،وأن يرجع ألمه ،وأن يستفيد من ذوي
اخلربة واالختصاص قبل أن ينتخب ،وقد ورد يف الروايات أمهية االستشارة ،ألهنا
مطلوبة يف كل ما يرتبط بشؤون حياتنا ،وباخلصوص يف الزواج ،قال اإلمام عيل
؛( :شاور قبل أن تعزم ،وفكر قبل أن تقدم)((( وقال ؛( :ومن شاور الرجال
شاركها يف عقوهلا)((( ،فاإلنسان إذا ضم عقول اآلخرين وجتارهبم إىل عقله وجتاربه
فإنه بالتأكيد قد أثرى اجلانب الذي يستطيع به أن حيقق أفضل النتائج التي يطمح أن
يصل إليها.
((( مستدرك الوسائل للنوري :ج ،14ص.156
((( مكارم األخالق للطربيس :ص.196
((( ميزان احلكمة للريشهري :ج ،2ص.1524
((( ميزان احلكمة للريشهري :ج ،2ص.1025
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من خيتار الزوجة أو الزوج؟
هناك الكثري من الشباب والشابات يشكون من بعض املامرسات التي تفرض
عليهم من قبل األهل ،فيقوم األب مث ً
ال باختيار الزوجة التي يراها مناسبة البنه ،من
دون أن يكون لالبن أي دور يف هذا االختيار ،وكأن األب هو الذي سيتزوجها وليس
االبن ،وهذا من األخطاء الفادحة التي ينبغي علينا أن نلتفت إليها ،فالذي يريد أن
يتزوج هو الشاب أو الشابة وليس األب أو األم ،فمحور االختيار ينبغي أن يكون بيد
ذلك الشاب وبيد تلك الشابة.

وظيفة األبوين جتاه األبناء:
ّ
إن مهمة األبوين جتاه أبنائهام هي إسداء النصيحة والتوجيه الذي يصب يف
مصلحتهم ويتمثل ذلك يف عدة نقاط:

األوىل :أن يوضحا للشاب أو للشابة كيفية اختيار رشيك املستقبل ومواصفاته
التي تبنى عىل أساس األحاديث الرشيفة عن املعصومني إل ،مثل ما ورد ،عن
املصطفى ( :Kاختاروا لنطفكم فإن العرق دساس)(((.
الثانية :ذكر توجيهات العلامء حول كل ما يرتبط باحلياة الزوجية.

الثالثة :أن يتحدث األبوان عن جتارهبام كزوج وزوجة.

الرابعة :الرتكيز عىل االبن يف أن هيتم بالدين واخللق يف صفات الزوجة ،قال :K
(وعليك بذوات الدين تربت يداك)(((ّ ،
وأن الزوجة ليست بامهلا أو بجامهلا ألن املال
يزول ،واجلامل جمرد إرواء لظمأ جنيس يف فرتة حمدودة ،ثم يتالشى وينتهي ،بينام الذي
يبقى هي تلك السامت والصفات والركائز األساسية التي تتوافر يف شخصية تلك
املرأة الصاحلة والتي تشده وتربطه هبا يف كل حركة وسكون ،وهذا كله يربط الزوج هبا
ارتباط ًا وثيق ًا ،ال يمكن أن ينفصل ،ولذلك نجد أن بعض األزواج ،إذا ماتت زوجته
((( تربية الطفل يف اإلسالم :مركز الرسالة :ص.28
((( ميزان احلكمة للريشهري :ج ،4ص.1181
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يتأمل كثري ًا ،ألهنا مثلت له املحور يف حياته ،والطمأنينة واهلدوء واالستقرار والسكينة
والرابطة إليامنية ،وهذه هي الزوجة التي يريدها اإلسالم وتشري إليها الروايات.

مشكلة انتخاب األبوين زوجة االبن يف الروايات:
ّ
إن مشكلة اختيار األبوين للزوجة دون أن يكون لالبن أدنى رأي ،ليست من
خمتصات جمتمعنا الذي نحن يف كنفه ،بل كانت هلـا جـذور عميقة ممتدة إىل زمن
األئمة إل ،واس ُت ِع َرضت يف الروايات :عن أيب يعفور ُسئل اإلمام الصادق ؛
عن مسألة اختيار األب واألم للزوجـة دون جـعــل رأس اخليــط بيـد الشاب،
أبوي أرادا غريها ،قال تزوج التي هويت
قلت له ؛( :إين أريد أن أتزوج امرأة وإن َّ
ودع التي هيوي أبواك)((( بمعنى أن يكون حمور االختيار ورأس اخليط يف االنتخاب
بيد الشاب والشابة ،ألن نزع جانب احلرية منهام ،سيجعل كل املشاكل التي تتحقق
يف املستقبل ترجع إىل سلب االختيار منهام ،وبالتايل لتفادى ذلك ،ينبغي أن نعطي
الشاب والشابة كامل احلرية يف االختيار ،وهبذا يتحقق بناء العش الزوجي السعيد،
واألرسة الصاحلة يف املستقبل.

((( وسائل الشيعة (آل البيت) للحر العاميل :ج ،20ص.293

اختيار الزوجني يف أحاديث املعصومني إل
قال اهلل تعاىل يف القرآن الكريم{ :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
ﮝ ﮞ}(الروم) صدق اهلل العيل العظيم.

الزال الكالم موصو ً
ال حول تصحيح وإيضاح بعض املفاهيم املتعلقة بالزواج،
استعرضنا فيام تقدم بعض األبحاث التي هلا أمهية يف اختيار الرجل للمرأة التي يريد
أن يتزوج هبا ،وكذلك يف اختيار املرأة للرجل الذي تريده.
الزوجة املثالية عند املعصومني إل:

ونوضح هنا بعض ما جاء من األحاديث عن النبي  Kواألئمة من أهل البيت إل
يف مميزات الزوجة املثالية ،ونستعرض ذلك باقتضاب ضمن أمور:

األول :الدين واخللق.
ّ
إن هذين املحورين مها الركيزة األوىل التي أكد عليها اإلسالم يف اختيار املرأة،
وذلك لدورمها الكبري يف إنجاح احلياة الزوجية ،وجعلها حيا ًة سعيدة ،أما بقية
العوامل األخرى ،فينبغي أن تنصهر فيهام ،وال يعني هذا ّ
أن اإلنسان ال يسعى نحو
العوامل األخرى كاجلامل غري أنه ينبغي أن يكون املطلب الرئيس واألساس ملن يبتغي
الزواج هو اخللق والدين ،وال يكون الدين تبع ًا للجامل أو تبع ًا للامل أو تبع ًا لألرسة
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بل تكون األمور األخرى تابعة للدين ولو تعارض الدين مع األرسة فالراجح هو
الدين ،إذن لو تعارض الدين مع اجلامل فالراجح هو الدين ،باعتبار أن أي عامل

من العوامل األخرى لن يدوم بل يبقى فرتة مؤقتة ثم يتالشى ،أما اخللق والدين فهام

عامالن ثابتان والدين أكثر من اخللق كام أكدت عىل ذلك الروايات باعتبار أن اخللق
تابع ًا للدين يف األعم األغلب.
جاء عن النبي  Kيف إيضاح ما تقدم أنه هنى (أن تنكح املرأة ملاهلا ومجاهلا ،وقال

ماهلا يطغيها ،ومجاهلا يردهيا ،فعليك بذات الدين)(((ّ ،
إن بعض الناس ينكح املرأة
ويتزوجها ألجل أهنا من أرسة كريمة فقط ،و ُيغفل أمهية اخللق والدين ،والروايات

أوضحت أن هذا الزواج ال يستقر ومآله إىل الفشل إال ما شاء اهلل ،قال النبي :K
ً
حالال بامل حالل غري أنه أراد به فخر ًا ورياء وسمعة مل يزده اهلل بذلك
(من نكح امرأة
إال ذ ًال وهوان ًا)((( ،والذل واهلوان كناية عن عدم االرتياح واالستقرار والطمأنينة
والدعة والعيش الرغيد يف مسرية الزواج ،وهذا املعنى الذي أكدته الروايات أثبتته

البحوث العلمية احلديثة ،فاالستبانات واالستقراءات املتعددة أكدت عىل أمهية
الدين واألخالق يف نجاح الزواج.

قال أحد العلامء الذين بحثوا هذا الشأن (هاروي الك) يف كتابه «توقع التوافق يف

احلياة الزوجية» ّ
إن عدم االهتامم بالدين له تأثري كبري يف إرباك احلياة الزوجية.

الثاني :العقل واألدب.
ّ
إن عقل املرأة وحسن تدبريها يف األمور أمر جد هام ويرجع إىل حسن تربيتها،
واهتامم أهلها بتنشئتها عىل إدارة املنزل ،وطريقة التعامل مع الظروف الصعبة ،قال
اإلمام الكاظم ؛ عندما ُذكر عنده النساءّ ،
أن خريهن (ما كان لك فيها هوى،
((( دعائم اإلسالم :القايض النعامن املغريب :ص.195
((( وسائل الشيعة للحر العاميل :ج  ،14ص.32
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وكان هلا عقل وأدب فلست حتتاج إىل أن تأمر وال تنهى)((( واإلمام يؤكد عىل ّ
أن هذا
النوع من النساء ال حيتاج إىل أمر وهني من الزوج ،فهي تعرف دورها ووظيفتها بنحو
كامل ،وهذه ميزة راقية يف الزوجة.

الثالث :عدم االكتفاء جبمال املرأة.
ّأكدت الروايات أنه ال ينبغي أن تطغى عوامل اإلثارة عىل نوعية انتخاب الرجل
للمرأة ،خصوص ًا فيام يرتبط بشكلها ،غري ّ
أن بعض الشباب هيتم بجامهلا وشكلها
اخلارجي فقط دون االلتفات إىل األمور األخرى ،وهذا أمر خطر جد ًا عىل الشباب
الذين ال يعلمون بعواقب األمور ،وال تتوافر لدهيم جتارب يف هذا الشأن ،وقد ّأكد
النبي  Kعىل أن هذا العامل ال ينبغي أن يغفل العوامل األخرى وجيعل عليها ضبابية
دون انتباه إىل العواقب الوخيمة املرتتبة عىل ذلك ،قال ( :Kإياكم وخرضاء ِّ
الدمن،
قيل يا رسول اهلل وما خرضاء ِّ
الد َمن؟ قال :املرأة احلسناء يف منبت السوء)((( والتشبيه
رائع ،فهناك بعض اجليف أشبه بمياه املجاري ،تنبت عليها أعشاب مجيلة ورائعة ،غري
ّ
أن أساسها يسء ،وقد يقرتن هباء املنظر بالروائح التي تؤذي وتدوم ،ولذلك قال K
«خرضاء الدِّ من» هي امرأة حسناء غري ّ
أن منبتها يسء.
الزوج املثايل عند املعصومني إل:

من املسائل التي أكدت عليها الروايات أنه ينبغي ملن أراد أن يزوج كريمته –
األب وويل األمر -أن يراعي استمرار واستقرار وهناء احلياة الزوجية ،وال حيصل
ذلك إ ّ
ال بأمور وميزات البد من مراعاهتا.
التدين واألخالق احلسنة:

أن املرأة إذا ُخطبت ينبغي أن ُينظر أو ً
أي ّ
ال يف دين الرجل وأخالقه ،وقد ّأكدت
((( وسائل الشيعة للحر العاميل :ج ،20ص.27
((( وسائل الشيعة للحر العاميل :ج ،20ص.35

24

التكامل التربوي

الروايات عىل هذا غاية التأكيد ،قال النبي ( :Kإذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه،
ّ
وحذر  Kمن الذين
فزوجوه ،إال تفعلوه ،تكن فتنة يف األرض وفساد كبري)(((،
ّ

ال يتوافر فيهم الدين ،فقال ( :Kمن زوج كريمته من فاسق فقد قطع رمحه)(((،
ٍ
منصب أو ٍ
ٍ
فهو  Kأبان ّ
وجاهة أو
مال أو
أن من أعطى ابنته لفاسق عىل أساس

ٍ
كريمة ،فقد أودى بابنته إىل اهلاوية ،وقد تصل األمور إىل ما ال حيمد عقباه،
ألرسة
فاألب مل ينفعها ،بل أضرّ هبا ،وقطع رمحه ومل يصله بام ينفعها ،والتأكيد عىل أمهية

األخالق والدين بل عىل خصوص الدين ،ألن بعض الروايات أكدت عىل مسألة
الدين أكثر من تأكيدها عىل األخالق باعتبار أن اخللق يتأتى تبع ًا للدين ،غري ّ
أن
الدين ال يأيت تبع ًا للخلق ،ونعلم أنه عند اشتداد الغرائز إذا مل يتوافر الدين لإلنسان
فإنه سينفلت حتت وطأة شدة غرائزه ،أما إذا كان الدين متوافر ًا لدى اإلنسان ،فإنه

سيقي نفسه من االنزالق وحيفظها بالتوازن وجيعلها يف املسار الصحيح ،والروايات
بتأكيدها عىل ّ
أن الدين يتبعه اخللق إال ما شاء اهلل حتض عىل أمهية الركن األساس

يف الشخصية ،نعم هناك نوادر أي أنه قد يتوافر الدين مع سوء خلق غري ّ
أن األعم
األغلب هو التوأمية بينهام إ ْذ من كامل اإليامن اخللق اجلميل احلسن ،قال إمامنا أمري
املؤمنني ؛( :رأس اإليامن حسن ُ
اخللق والتحيل بالصدق)((( ،ورأس اإليامن أي
القمة منه أن يكون اإلنسان إيامنه يدلل عليه اخللق الكريم ،كتب احلسني بن بشار إىل

إمامنا الرضا ؛ يسأله عن مسألة يف هذا الشأن فقال :إن يل ذا قرابة قد خطب إيل
ويف ُخلقه سوء؟ قال إمامنا الرضا ؛( :ال تزوجه إن كان يسء ُ
اخللق)((( ،وقال

ٍ
بلطف مع
( :Kأحسن الناس إيامن ًا أحسنهم خلق ًا وألطفهم بأهله)((( ،فالتعامل
((( وسائل الشيعة للحر العاميل :ج ،20ص.76
((( مكارم األخالق للطربيس :ص.204
((( عيون احلكم واملواعظ لليثي الواسطي :ص.263
((( ميزان احلكمة للريشهري :ج ،2ص.1183
((( بحار األنوار للمجليس :ج ،68ص.387
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الزوجة ولني عريكة يربز حقيقة اإليامن ،قال ( :Kخريكم ،خريكم ألهله ،وأنا

خريكم ألهيل)((( ،فالكامل يف التعامل باللطف والرمحة واملودة جيسد منتهى احلسن
الكامل يف شخصيته  ،Kوالروايات أفصحت ّ
أن من زوج كريمته من شخص ال
دين له فقد جعلها تعيش الظلم طوال حياهتاّ ،
إن احلياة فيها احللو وا ُملر وفيها املشاكل
واللطف والدعة واالستقامة واالستقرار واألشياء اجلميلة كثرية غري أنه قد يطغى ا ُملر
عىل األمور احلسنة اجلميلة لذا أكدت الروايات.

قال اإلمام احلسن ؛ عندما سأله رجلّ :
إن يل ابنة فمن ترى ُأزوجها؟ قال

؛( :زوجها من رجل تقي ،فإنه إن أحبها أكرمها ،وإن أبغضها مل يظلمها)(((،
فحب التقي كرم يف التعامل بمكارم األخالق وبغضه سري عىل جادة الصواب

والقانون اإلسالمي ،فال يبخس املرأة حقها ،ويتعامل وإياها كام ينبغي أن يتعامل ألنه
مؤمن ،والدين واخللق من الركائز العميقة املؤثرة يف استمرار وديمومة احلياة الزوجية

يف ُح ٍ
سن وهباء.

عادات غري حسنة:
ونحذر هنا من بعض العادات اخلاطئة التي يقوم هبا بعض الناس ثم تنترش كانتشار

النار يف اهلشيم ،منها دخول أيب البنت مع أبنائه ليلة الزواج ،فهذا ترصف غري صحيح

حمبذ ،فليلة الزواج ليلة خاصة تأيت النساء فيها بألبسة وفساتني خمتلفة ،وقد ال
وغري َّ
ُيراعى احلجاب بنحو كامل ،وبالتايل فهناك إثارة وفتنة والدخول مورد شبهة ينبغي

للمؤمن أن يبتعد عن مواطن وموارد الشبهة ،قال النبي ( :Kحالل َبينّ وحرام
َبينّ وشبهات بني ذلك)((( ،فإن مل يكن العمل حرام ًا فعىل أقل تقدير هو من موارد
((( وسائل الشيعة للحر العاميل :ج ،20ص.171
((( ميزان احلكمة للريشهري :ج ،2ص.1182
((( وسائل الشيعة (آل البيت) للحر العاميل :ج ،27ص.157

26

التكامل التربوي

الشبهة ،وينبغي للمؤمن السائر عىل خط أهل البيت إل أن يجُ نِّب نفسه موارد
الشبهة خصوص ًا بعض الشبهات التي عواقبها وخيمة ،و ُنذكر هنا عىل ّ
أن الكثري من
االنحرافات السبب الرئيس فيها النظرة احلرام ،فهي تودي باإلنسان إىل اهلالك ،جاء

يف الرواية ّ
أن النظرة سهم الشيطان الذي يصطاد به ،فام بالك إذا مل تكن نظرة واحدة

بل عرشات ومئات عندما يدخل والد العروس مع أبنائه ليلة الزواج وهم أجانب عىل
أجنبيات ،ينبغي احلذر والبعد عن العادات اخلاطئة.

الزواج من األقارب واألباعد
قال اهلل تعاىل يف القرآن الكريم{ :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ
ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ}(الروم)
صدق اهلل العيل العظيم.

استعرضنا بعض ما يتعلق بالزواج من أبحاث ونستعرض يف بحثنا موضوعني
هامني هلام عالقة ذات شأن بالزواج:
األول :الزواج من األقارب.

الثاين :الزواج من األباعد غري األقارب.
الزواج من األقارب:

ّ
إن الزواج من األقارب ال مانع منه من الناحية الرشعية ،بل هناك بعض الروايات
التي قد يستفاد منها استحباب الزواج من األقارب إذا حتقق رشطان أو أكثر ،األول:
أن يكون الزواج هلل تعاىل ،والثاين :أن يراد به صلة الرحم ،ورد عن املصطفى :K
(من تزوج هلل ولصلة الرحم توجه اهلل بتاج امللك)((( ،وتاج امللك كنايه عام أعدّ ه
اهلل تعاىل من النعيم الذي ال زوال له وال اضمحالل يوم القيامة ،فالتعبري كناية عن
مرتبة من السعة يف عامل الغيب يف اآلخرة ،إذن الزواج من األقارب قد تتحقق به
((( وسائل الشيعة (آل البيت) للحر العاميل :ج ،20ص.51
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بعض الفوائد منها صلة الرحم ،ونضيف هنا مسألة هامة هلا أثرها يف الزواج من
األقارب هي ّ
أن الزواج من األقارب البد أن يبتني عىل أسس موضوعية فالروايات
التي استعرضنا شطر ًا منها ال ينبغي أن نلغي اخلصوصية التي تبني أمهية الدين منها
كقوله ( :Kوعليك بذات الدين تربت يداك) ميزان احلكمة ج 4أو الروايات التي
تفصح عن أمهية اخللق يف الزوجة ،فهذه الصفات هلا موضوعية يف اختيارها وال
يمكن أن يتغاىض من أراد الزواج عنها ،ويسدل عليها ستار ًا كي يتزوج من أقاربه
أي ّ
أن الزواج من األقارب البد أن تتحقق الرشائط املوضوعية فيه يضاف إىل ذلك
صلة الرحم كي يكون الزواج من األقارب مستحب ًا ،ومن األمور اهلامة التي جيب
مراعاهتا الرشائط الصحية فمن يريد أن يتزوج من إحدى قريباته عليه أن يلحظ
اجلانب الصحي ،خصوص ًا يف منطقتنا لوجود أمراض الدم الوراثية وغريها من
األمراض التي تدعو اإلنسان أن يفكر مرار ًا قبل أن ُيقدم عىل الزواج ،ألنّه ال يكلفه
وحده ،وإنام يكلف اجليل القادم عنا ًء ومشق ًة ويتطلب خسائر فادحة ،تتحمل الدولة
والوطن الكثري من أعبائها ،باإلضافة إىل انشغال الوالدين باجلانب الصحي لألبناء
فعلينا أن نبحث يف زواج األقارب الناحية املوضوعية ،فال مانع من الناحية الرشعية
بالزواج من القريبات ،وقد يكون حمبب ًا إذا توافرت الرشائط الصحية يف الزوجة
القريبة ،وتوافرت الرشائط املوضوعية التي أشارت إليها الروايات كالدين واخللق،
باإلضافة إىل ما ذكرناه من إرادة املتزوج التقرب إىل اهلل تعاىل وصلة الرحم) ،فإذا
حتققت هذه احليثيات فالزواج من األقارب من املستحبات.
الزواج من األباعد:

والزواج من غري األقارب له ميزات متعددة ،قد ال تتوافر يف الزواج من األقارب
نستعرض بعض ًا منها:

األوىل :التعارف بني الناس.
وهي ميزة هامة جد ًا ،وال يراد به التعارف النظري بل التعارف العميل بمعنى
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التامزج والتداخل القوي واملتني ،ولعل ما ورد يف األمثال املتداولة عىل األلسن (كن
نسيب ًا وال تكن ابن عم) يبني هذه احليثية ،فالزواج من األباعد خيلق روابط كبرية ومتينة،
ويفتح لإلنسان آفاق رحبة قد ال ختطر عىل ذهنه عندما أقدم عىل الزواج ،فالكثري من
املصالح التي مل يلتفت إليها يف الزواج من غري القريبات أي األباعد تتحقق ،وهذه
ظاهرة جلية يف سرية املصطفى  Kواألئمة من أهل البيت صلوات اهلل وسالمه
الفعال يف
عليهم ،فقد تزوجوا من البعيدين ،وذلك من أجل تكوين روابط هلا أثرها ّ
النواحي االجتامعية والثقافية ،وإنشاء عالقات متينة بني القبائل واملجتمعات ،لذا
وجدنا بعض زوجات األئمة صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني ،ال يرتبطون معهم
بنسب.

الثانية :إلغاء الطبقية االجتماعية.
ال خيفى عىل أحد أن املجتمع اإلسالمي فيه طبقات خمتلفة كالسيد والعبد،
والرشيف يف النسب واألقل منه ،واألسود واألبيض ،والغني والفقري ،لذا سعى
اإلسالم إلزالة الفوارق تبع ًا ملنهجه القويم ،قال تعاىل{ :ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ
ﮅﮆ}(احلجرات ،)١٣:ومن هذا املنطلق قام الرسول  Kبتزويج املقداد من أرشف
القبائل قريش ،بل من بني هاشم ،قد تزوج من بنت عم الرسول  Kوهو الزبري بن
عبد املطلب ،واملقداد عبد وليس من القبائل املعروفة ،وال مكانة ووجاهة له ،والنبي
 Kالطاهرين أفصح عن سبب ذلك فقال ( :Kليتسع النكاح فيناله كل منكم،
وليتعلموا أن أكرمكم عند اهلل أتقاكم)((( أي ّ
أن هدف الزواج إلغاء الفوارق الطبقية
حتى ال يقال ّ
إن فالن ًا أكفأ أو أرفع درج ًة ،وبذلك حيقق الشارع روح التسامح ،ويزيل
الفوارق التي بسببها حتدث املآيس ،وقد مارس هذا الواقع األئمة من أهل البيت
إل ممارسة عملية فكانوا يتزوجون باجلواري ،وقد المهم بعض باعتبار أنهّ ن لسن
من العرب ،إ ّ
ال أننا نأسف ّ
أن الفوارق الطبقية الزالت متفشية وموجودة إىل يومنا
وإن كانت قلت بنح ٍو ملحوظ غري ّ
احلارضْ ،
أن البعض ال زال يفكر بالنمط القديم
((( مستدرك الوسائل للنوري :ج  ،14ص.186
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فال يلحظ الكفاءات والقدرات التي يمتلكها الشاب ،وال اجلانب الديني واخللقي بل
جيعل املقياس القرب وال ُبعد القبيل ويرى ّ
أن بعض الناس ال يمكن أن يزوجه بحجة
أنّه بعيد ال يدخل فينا ،والنتيجة أن تبقى جمموعة من النساء عوانس.

الثالثة :الفوائد الصحية يف الزواج من األباعد.
أن األعم األغلب هو ّ
إن هذا األمر ليس بقاعدة عامة ،غري ّ
ّ
أن من يتزوج من
األباعد يرى خلوهن من أكثر األمراض واملشاكل الصحية ،وهي أمور كثرية.
ً
أوال :أن يتجنب األمراض الوراثية املوجودة عنده.

ثاني ًا :أن حيقق فوائد ألبنائه من ناحية القوة والذكاء واحليثيات األخرى التي
قد تتوافر يف من يتزوج منهم ،جاء يف احلديث الوارد عن النبي  Kبيان هذا األمر
تضووا)((( ،ضوى يف اللغة بمعنىَ :ض ُع َ
بتعبري جد مجيل ،قال ( :Kاغرتبوا ال ْ
ف.
واحلديث عن املصطفى  Kيشري فيه إىل معنى رائع ومجيل ،وهو أنكم إذا ابتعدتم
حتققون جانب ًا صحي ًا كبري ًا حيقق متانة يف اجلسم ،ونمو ًا لدى اجليل اجلديد ،ولذا نجد
الكثري من األمراض الوراثية عندنا السبب الرئيس يكمن يف الزواج من األقارب،
واألحاديث الرشيفة تشري إىل هذا املضمون وتريد أن تبني أمهية إزالة السلبيات التي
تتحقق يف الزواج من األقارب ،وتبني حتقق فائدة كبرية يف إبراز اجلانب اإلجيايب للزواج
من األباعد ،وعلينا أن نلفت النظر إىل ّ
أن ما ذكرناه يمثل األعم األغلب ،وليس
قاعدة مطردة ودائمة ،إذ يمكن لإلنسان أن يتزوج بامرأة مصابة ببعض األمراض
التي حيملها هو مع أهنا بعيدة عنه ،وليست من أقاربه ،ومن هنا ينبغي أن تلحظ هذه
األمور بع ٍ
ني من املوضوعية والروية ،فال تأخذ من يريد الزواج العاطفة ويتعجل،
فيقع فيام ال حتمد عقباه ،باإلضافة إىل وجود جوانب هامة أشارت إليها األبحاث
احلديثة ،قد ال نتفق متام ًا معها ولكن نشري باقتضاب إليها ككون اجلانب اجلنيس يف
الدافعية يف الزواج من األباعد أقوى منه بكثري يف األقارب أي قوة الدافعية اجلنسية
((( املجازات النبوية للرشيف الريض :ص.93
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والربط الوثيق من الناحية اجلنسية أقوى وأشد يف الزواج من األباعد ،هذه بعض
األمور العامة واحليثيات التي البد أن تلحظ من لدن الشباب والشابات ،وأؤكد هنا
عىل بعض النقاط اهلامة التي ينبغي أن نلتفت إليها:

األوىلّ :
أن التصوير يف الزواج فيه شؤون وشجون ،فاملسألة ال ترجع إىل احللية
واحلرمة ،فهناك بعض احلالل له خماطر كبرية وكثرية ،فالزوجة يف ليلة زفافها والنساء
الالئي معها ْيأتنيَ
زينتهن ،ويتم تصوير النسوة من قبل أيدي غري أمينة
وهن بكامل
َّ
ّ
وغري ملتزمة ،وقد تنقل الصور إىل من ييسء االستفادة منها ،وقد يستخدم تقنية
احلاسب اآليل يف تركيب هذه الصور عىل أجساد نساء غري حمتشامت أو إظهار أصحاب
هذه الصور يف أوضاع خملة باألدب واألخالق ،ويتم ذلك بطرق فنية خمتلفة ،وبالتايل
تتعرض العائالت املحرتمة إىل إساءة السمعة واملهانة االجتامعية ،وقد تستغل بعض
النسوة هذه الطريقة لالبتزاز اجلنيس ،وتضغط عىل من ُص ِّورت للقبول بالرذيلة كي
حتافظ عىل سمعتها وعرضها ،وقد تسقط بعض الفتيات يف الرذيلة كام نقرأ ذلك يف
الصحف ،فاملسألة ليست بسيطة والتصوير قد يؤدي إىل فضائح وهتك أعراض
وإساءة سمعة إذا مل يتوخى احلذر واحليطة.
الثانية :وهي جد هامة ،وتتعلق بالتصوير أيض ًا يف األعراس واحلفالت اخلاصة،
فعندما يؤخذ فيلم الكامريا ليحمض أو يجُ رى عليه تعديالت يف بعض االستوديوهات
التي تعمل فيها عاملة أجنبية ختتلف معنا يف ثقافتنا ،وتبحث هذه العاملة عن الصور
التي هلا طابع مجايل أو هلا بعض احليثيات األخرى ،ثم تقوم بنرشها أو بيعها من أجل
مكاسب مادية ،وهذا يمثل خطر ًا كبري ًا عىل مستقبل الزوجة وعىل عائلتها ،وقد
تتعرض للطالق بسبب بعض األخطاء غري املقصودة.
الثالثةّ :
إن اجلواالت املدجمة بكامريا ،والتي حتمل من بعض النسوة إىل حفالت
الزفاف النسائية ،وتصور هبا النساء ،قد حتصل استفادة سيئة من الصور من دون
قصد ،وينبغي هنا أخذ احلذر وحماولة منع دخول اجلواالت املدجمة يف حفالت
الزواج ،وتنبيه األهل والنساء عىل توخي احلذر يف هذا الشأن.

الفصل الثاني:
 أسس ومبادئ احلياة الزوجية السعيدة

األول :االختيار السليم بني الرجل واملرأة
قال اهلل تعاىل يف القرآن الكريم{ :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ
ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ}(الروم)
صدق اهلل العيل العظيم.
وقال رسول اهلل ( :Kمن سعادة املرء الزوجة الصاحلة)(((.

أهمية الزواج يف حياة اإلنسان.
من أهم املنعطفات يف حياة اإلنسان تأسيس احلياة الزوجية ،ويؤثر هذا املنعطف
عىل الزوجني  -الرجل واملرأة  -ملا له من أمهية كبرية عىل مسارات احلياة املختلفة،
وبه يتحقق التكامل عىل مجيع األصعدة املتنوعة ،ونستطيع أن نوجز أمهيته يف أمرين:

األول :الوصول إىل السعادة واالستقرار.
يشري بعض العلامء إىل أمهية الزواج بقوله :ال يوجد يشء يستحق أن ُي ِعدّ له اإلنسان
روحه وقلبه كالزواج .وذلك ،باعتبار ّ
أن الزواج له تأثري كبري يف حياة اإلنسان؛ بحيث
جيعلها ترفل بالسعادة وهتيمن عليها الطمأنينة وحتفها السكينة واهلدوء ،ويستطيع
املتزوج أن يسري يف خطى احلياة بثبات واستقرار .ولعل حديث الرسول  Kالذي
((( وسائل الشيعة للحر العاميل :ج ،20ص.41
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ذكرناه يشري إىل هذه احلقيقة( ،من سعادة املرء الزوجة الصاحلة)((( وقوله ( :Kما
استفاد امرؤ فائدة بعد اإلسالم؛ أفضل من زوجة مسلمة ،ترسه إذا نظر إليها ،وتطيعه
إذا أمرها ،وحتفظه إذا غاب عنها يف نفسها وماله)(((.

الثاني :الوصول إىل كمال الدين.
إن تكامل املرء ال حيصل بشكلٍ سليم إ ّ
ّ
ال من خالل الزواج؛ ألنه يعطي املرء أكرب
قدر ممكن من احلصانة ضد االنحراف ،وكان النبي ُ Kيرشد الشباب ،وحيضهم
عىل الزواج ،كي حتصل املناعة الكافية من مزالق الشيطان ،قال ( :Kيا شاب
عليك بالزواج ،وإياك والزنا؛ فإنه ينزع اإليامن من قلبك) مكارم األخالق للطويس
ص ،196وخطابه  Kيف احلديث ليس موجه ًا ٍ
لفئة خاصة من الشباب ،بل يعم
مجيع أفراد الشباب ذكور ًا وإناث ًا ،والزواج صيانة للشاب والشابة من االنحراف ،قال
إمامنا أمري املؤمنني ؛( :مل يكن من أحد من أصحاب النبي  Kيتزوج إ ّال قال
( :Kكمل دينه)((( وكامل الدين تعبري غاية يف الروعة باعتباره يرتبط بتوافر أساس
هام ُيكمل اجلوانب العبادية واملعنوية يف اإلنسان ،وحيافظ عىل بقاء واستمرار هذه
اجلوانب متألقة مرشقة يف مسريته التكاملية.
األسس السليمة للحياة الزوجية

ّ
إن كثري ًا من الشباب والشابات ال يعرفون األسس والقواعد السليمة التي ُتبنى
عليها احلياة الزوجية السعيدة ،لذا ،ال بد لنا أن نستعرض بعض القواعد اهلامة،
التي هلا مدخلية يف إيصال الشباب والشابات إىل الفهم الصحيح يف اختيار الرشيك
اآلخر بشكل جيد ،ومن أهم األسس التي يقوم عليها الزواج ،االختيار السليم
للزوج والزوجة.
((( نفس املصدر السابق.
((( نفس املصدر السابق.
((( مستدرك الوسائل للنوري :ج ،14ص.150
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االختيار السليم أساس الزواج السعيد

ّ
إن الروايات الرشيفة ركزت بشكلٍ واضح عىل أمهية اختيار الرشيك اآلخر ،وإذا
مل خيرت أحد الزوجني رشيك حياته بنحو سليمّ ،
فإن املستقبل لن يكون مضيئ ًا له،
خصوص ًا ّ
أن الشاب والشابة يف مقتبل عمرمها؛ وال يمتلكان التجارب التي تؤهلهام
للوصول بذاتيهام إىل فهم معايري االختيار السليم ،ويمكن أن نلخص ذلك يف نقطتني
رئيسيتني:

األوىل :االختيار على أساس الدين واخللق.
الدين واخللق مها أهم األسس التي يقوم عليه االختيار يف الزواج السليم؛ وقد
ّ
ركزت الروايات عىل هذا اجلانب ومنحته أمهية فائقة؛ ملا له من تأثري إجيايب ينعكس
عىل الزوج والزوجة ،قال النبي ( :Kعليك بذوات الدين ،تربت يداك)((( ّ
إن اختيار
وربيت عىل مبادئ الدين من أساسيات الزواج السعيد؛
الزوجة التي رضعت اإليامن ُ
ذلك ّ
أن الدين سوف ينعكس عىل ُخلقها ويعود عىل الزوج ونسله بخري كثري ،وقد
أكدت الروايات عليهام ،وأوضحت اآلثار الوخيمة املرتتبة عىل عدم األخذ بذلك،
روى إمامنا الباقر ؛ عن جده النبي األكرم Kقوله( :إذا جاءكم من ترضون
دينه وخلقه فزوجوه؛ ألاَّ َت ْف َع ُلو ُه َت ُك ْن ِف ْتن ٌَة فيِ الأْ َ ْر ِ
ض َو َف َس ٌاد َكبِ ٌري)((( فالشخصية التي
تتصف باملستوى الديني ُ
واخللقي اجليد ،ينبغي أن ال ُترد حني تتقدم خلطبة فتاة؛ ّ
ألن
ردها سيؤول إىل الفتنة والفساد الكبري؛ وتتضح الفتنة بجالء من خالل عزوف الكثري
من الشباب عن التقدم لتلك الفتاة ،فتبقى يف بيت أهلها دون حصوهلا عىل الزوج
املناسب ،ويعود الرضر ليس عليها فقط بل عىل الشاب أيض ًا ،ويؤدي هبام يف النهاية
إىل هاوية السقوط واالنحراف ،ولو تتبعنا أسباب االنحراف يف أوساط الشباب
والشابات لوجدنا ّ
أن أقوى األسباب تأثري ًا التأخر عن الزواج.
((( وسائل الشيعة (آل البيت) للحر العاميل :ج ،20ص.28
((( عوايل اللئايل البن أيب مجهور األحسائي :ج ،2ص.340
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ما هي أهمية الدين واخللق؟
ّ
إن الشخصية املتدينة ال يصدر منها الظلم لرشيكة حياته مهام بلغت شدة اخلالف
بينهام ،وذلك أنّه يرتبط بالقانون اإلهلي ،وال ينطلق من الفوىض والنزوات الفاسدة،
وردود فعله من خالل التطبيق الدقيق لقواعد الرشيعة اإلسالمية ،وهذا ما أفصحت
عنه الروايات قائلة إذا زوجت ابنتك من املتدين ،فلن ييسء إليها حتى إذا اختلف
معه ،وقد بحث علامء العرص تأثري الدين يف احلياة الزوجية ،وتوصلوا إىل ّ
أن من يرتبط
بالدين ،أكثر نجاح ًا يف عالقاته الزوجية ،وذلك ّ
أن اجلانب املعنوي يف حياة اإلنسان،
يصريه ينظر إىل رشيك حياته بعني الرضا والتقدير ،ويؤدي ذلك إىل جتاوز السلبيات
(((
املؤثرة عىل استقرار احلياة الزوجية ،قال ( :Kعليك بذات الدين تربت يداك)
وقاله ( :Kما استفاد امرؤ بعد اإلسالم أفضل من زوجة صاحلة)((( واألخالق
ال تقل أمهية عن الدين يف اختيار الرشيك اآلخر ،بل متتاز بأمهية كبرية وذلك أنه
كلام اتسع اجلانب األخالقي امتلك اإلنسان مرونة فائقة أكرب مما جيعل حياته يف وئام
وسعادة متكنه من اجتياز املشاكل الزوجية بنجاح ،وتعدي عقباهتا بسالم.

الثانية :احلرية التامة يف اختيار الشريك اآلخر.
إن اختيار الطرف املناسب يرجع إىل الزوج والزوجة؛ فالزوج له احلرية التامة يف
اختيار رشيكة حياته ،والزوجة هلا ذلك يف اختيار رشيك حياهتا ،وال حيق ألي طرف
من العائلة أن يفرض رأيه وجيربمها عىل شخص معني ،ال يرغبان فيه ،وال يعني هذا
استغناء الشاب والشابة عن مشورة غريمها يف اختيار الرشيك اآلخر ،بل األفضل أن
يستعينا باألبوين باعتبار جتارهبام يف احلياة ،وما عاشاه من عمر كفيل بمنحهام صواب
الرأي ،ويمكنهام االستفادة من ذوي الرأي احلصيف ،الذين أنضجتهم جتارب احلياة.

((( وسائل الشيعة (آل البيت) للحر العاميل :ج ،20ص.28
((( وسائل الشيعة (آل البيت) للحر العاميل :ج ،20ص.41
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نتائج االختيار الصحيح للرشيك اآلخر

إن اختيار الرشيك اآلخر له من التأثري اليشء الكبري ،ليس عىل حياة اإلنسان
احلالية؛ بل عىل مستقبله وذلك ّ
أن نسله وامتداده سريتبط بمن اختاره ،وهنا نتيجتان
هامتان لالختيار السليم:

األوىل :الوصول إىل السعادة املعنوية.
إن سعادة اإلنسان املعنوية ،تتوقف عىل اختيار الزوج؛ فإذا كان االختيار يقوم عىل
أسس موضوعية؛ أ ّثر تأثري ًا كبري ًا عىل حياة اإلنسان ومستقبله.

الثانية :جناح احلياة الزوجية.
إن من استعجل باالختيار؛ ومل يرجع إىل ذوي الرأي أو إىل أبويه ّ
ّ
فإن ترسعه قد
يتسبب يف اختيا ٍر فاشل يؤدي إىل فشل حياته ومستقبله ،وضياع أبنائه.

الثاين :خصال الزوجة بني العقل واجلمال والوراثة
قال اهلل تعاىل يف القرآن الكريم{ :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ
ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ}(الروم).
صدق اهلل العيل العظيم.
أمهية الدين يف اختيار الزوجني

استعرضنا مبادئ االختيار السليم بني املرأة والرجل للحياة الزوجية السعيدة،

وذكرنا معيارين من املعايري مها احلرية التامة يف اختيار الرشيك اآلخر ،واالختيار عىل
أساس الدين واخللق ،والبد من الرتكيز عىل ذلك إكام ً
ال للبحث السابق ،ألمهية اختيار
الزوج لزوجته واختيارها له عىل أساس الدين وحسن اخللق ،وقد وردت روايات
كثرية عن النبي  Kواألئمة من أهل البيت إل ذكرنا طائفة منها ،خصوص ًا ما
يفصح عن أمهية اختيار الزوجة ذات الدين من لدن الرجل ،ونريد أن نكمل البحث

بذكر ما ُيبني أمهية الدين يف اختيار الزوج من املرأة؛ ورد عن النبي ( :Kمن زوج
كريمته من فاسق؛ فقد قطع رمحه)((( وندرك عمق هذه الرواية باعتبار ّ
أن مآل الولد
الذي تلده املرأة سيندثر ويتالشى من ناحيتني :الناحية الطبيعية ،والناحية الدينية

املعنوية ،وكالمها يرتبط بتأثري الفسق عىل احلياة ،والنبي  Kيف قوله( :فقد قطع
((( مكارم األخالق للطربيس :ص.204
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رمحه) يريد أن يوضح ّ
أن األب مل يمنح البنته البقاء واالستمرار من الناحية الطبيعية
ّ
ألن الذنوب واآلثام تؤثر عىل وجود اإلنسان واستمراره ،وال من الناحية الدينية
املعنوية باعتبار ّ
أن الذنوب واآلثام خترجه عن ربقة الدين ورابطة اإليامن.

املعيار الثالث :االختيار على أساس توافر العقل.
املعيار الثالث العقل ويتسم بأمهية فائقة يف حياة اإلنسان ،إ ْذ أنه يمثل ميزان ًا يوزن

به الصواب من اخلطأ و ُيعرف به اخلري من الرش ،وورد يف الروايات اإلفصاح عن
األمهية الكبرية للعقل ،قال اإلمام الصادق ؛( :العقل ما ُعبد به الرمحن ،واكتُسب

به اجلنان)((( وورد ّ
أن العقل ُيطاع به الباري تعاىل .فالعقل من األمهية بمكان واختيار
ا ُملقبل عىل الزواج املرأة العاقلة باإلضافة إىل الدين واخللقّ ،
ألن العقل عامل رئييس

يف استمرار حياته معها يف وئام وانسجام ،وللعقل دور كبري يف انتقال سامت الفهم

الدقيق لشؤون احلياة والتعامل بمنطق إىل األجيال اآلتية من نسله .والنبي K
واألئمة من أهل بيته إل ركزوا عىل أمهية العقل كمعيار مؤثر يف االختيار السليم

للزوجة ،وأشاروا إىل اخلطر الفادح املرتتب عىل إمهال العقل من الوقوع يف البالء يف

املعيشة وضياع األوالد؛ قال اإلمام أمري املؤمنني ؛( :إياكم وتزويج احلمقاء؛ فإنّ

صحبتها بالء وولدها ضياع)((( وكل إنسان يدرك ّ
أن غري العاقل يوقع غريه يف أمور
ال تحُ مد عقباها؛ ويدخله يف مشاكل هو يف غنى عنها؛ ألنه ال يحُ ّكم منطق العقل يف

التعامل اإلجيايب بينه وبني اآلخرين ،قال شاعر الفرس اخليام:
ال��س�� ِم ِم��ن َعاقل
نقيع
ف��اش��رب
دواء الجهول
واسكُب على األرض
َ
ُ
َ
والشعر يشري إىل ّ
أن العدو العاقل ْ
إن قدّ م لك س ًام نقيع ًا فارشبه فهو أوىل من الدواء

الذي يقدمه اجلاهل .واإلنسان من املهم أن يركز يف اختياره عىل العقل واإلدراك
((( بحار األنوار للمجليس :ج ،1ص.116
((( وسائل الشيعة للحر العاميل :ج ،20ص.84
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أن بعض الشباب يقع يف خطأ كبري ويتصور ّ
السليم .غري ّ
أن مجال املظهر اخلارجي
للمرأة ٍ
كاف دون نظ ٍر إىل عقلها ،فاحلمقاء واملجنونة ولو كانت مجيلة ،فهي تفقد
االتزان الذي يمنحها القدرة عىل العيش مع الزوج وإدارة املنزل بشكل صحيح،
باإلضافة إىل عدم امتالكها احلكمة والوعي ،فال تستطيع أن تتعامل مع أبنائها بطريقة
سليمة ،ولن تكون قادرة عىل تنشئتهم عىل وفق الرتبية الصحيحة ،واألئمة من أهل

البيت إل عندما يسألون عن الزواج باملرأة احلمقاء أو املجنونة ذات السامت
اجلاملية ،يردعون عن ذلك ويؤكدون عىل عدم االرتباط والزواج منها ملا يرتتب عىل
هذه العالقة من تكوين أرسة واِنجاب ،وملا سينتقل إىل النسل من آثار ضارة ناجتة عن

الوراثة ،أما إذا كان االرتباط الرشعي باملجنونة واحلمقاء إلشباع الغريزة اجلنسية ،فال
يمنع األئمة إل ذلك.

املعيار الرابع :مجال املرأة يف مفهوم اإلسالم.
وقد يتساءل بعض عن السبب يف الرتكيز عىل هذه القواعد التي ترتبط باجلانب

املعنوي ،بينام ال توجد إشارة أو إيامءة إىل اجلانب اجلاميل للمرأة ،واإلنسان بطبيعته

يبحث عن اجلوانب اجلامليةّ ،
إن هذا التساؤل كي تتضح اإلجابة عليه البد من التأكيد
عىل ّ
أن النبي  Kواألئمة من أهل البيت إل مل هيملوا اجلامل يف اختيار املرأة ،بل،
أولوه عناية فائقة ،واإلنسان إذا أراد أن خيتار ،فليالحظ اجلامل؛ قال النبي ( :Kأفضل
نساء أمتي أصبحهن وجه ًا)((( وقال اإلمام أمري املؤمنني ؛( :إذا أراد أحدكم أن

يتزوج فليسأل عن شعرها ،كام يسأل عن وجهها؛ فإنّ الشعر أحد اجلاملني)((( غري

ّ
أن ذلك ال يعني أن ُيركز اإلنسان عىل الصباحة واجلامل للمرأة أو املال ،ويتناسى
الركائز والدعائم التي يبتني عليها البيت الزوجي وبناء األرسة من الدين واخللق،
((( وسائل الشيعة (آل البيت) للحر العاميل :ج ،20ص. 31
((( وسائل الشيعة (آل البيت) للحر العاميل :ج ،20ص.59
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ّ
ألن ذلك ،يؤدي إىل فقدان التوفيق اإلهلي يف حتقيق احلياة الزوجية السعيدة ،باإلضافة
إىل أنه قد ال يتوفق إلنجاب ذرية طيبة وصاحلة ،ولن يصل إىل اهلدف الذي ابتغاه من

زواجه منها ،وإن كان ذلك قد حيقق إشباع ظمأه الغريزي دون الوصول إىل اهلدف

مـن الـزواج ،وقد أشارت الـروايات إىل ذلك ،قال اإلمام احلسني ؛( :من تزوج
امرأة جلامهلا جعل اهلل مجاهلا ً
وباال عليه)((( وقال النبي ( :Kمن تزوج امرأة ملاهلا وكله

اهلل إليه)((( أي ال ينبغي البحث عن ما هلا من ا ُملكنة االقتصادية دون توافر اخلصال

اهلامة كالدين واخللق ،والرتبية الصاحلة يف بيئة جتسد قيم اإلسالم يف حياهتا التعاملية.

املعيار اخلامس :االختيار وفق بيئة تربوية صاحلة.
هناك مبدأ هام وقاعدة أساسية ُأ ِ
فصح عنها يف الروايات الختيار الزوجة،جاء

يف سؤال أحد الرواة لإلمام الصادق ؛ عندما قالّ :
إن صاحبتي هلكت  -أي

ماتت -وكانت يل موافقة وقد مهمت أن أتزوج ،قال اإلمام ؛( :انظر أين تضع

نفسك ،ومن ترشكه يف مالك ،وتطلعه عىل دينك ورسك)((( ونلحظ وجود جمموعة
من الصفات اهلامة ّأكد عليها اإلمام ؛ يف اختيار الزوج لزوجته؛ فقوله ؛:

(انظر أين تضع نفسك) تنبيه ّ
أن اإلنسان بطبيعته عندما يرتبط بعالقة زوجية ،البد أن
يكون رشيك ًا مع الزوجة يف إنجاب الولد ،فهناك رشاكة يف اإلنتاج ،والبد أن يضع
اإلنسان نفسه يف بيئة صاحلة ومتدينة عاقلة ذات خلق كريم ،وهذه الصفات احلسنة

تنتقل عبرْ قوانني الوراثة إىل نسله ،واإلمام أمري املؤمنني ؛ ،عندما أراد أن خيطب
فاطمة بنت حزام الكالبية-أم البنني -قال ألخيه عقيل( :انظر إىل امرأة قد ولدهتا
الفحولة من العرب ألتزوجها)((( ،واإلمام ؛ ّ
ركز عىل قوانني مكتسبة ،فهناك

((( وسائل الشيعة (آل البيت) للحر العاميل :ج ،20ص.53
((( وسائل الشيعة (آل البيت) للحر العاميل :ج ،20ص.51
((( وسائل الشيعة (آل البيت) للحر العاميل :ج ،20ص.27
((( األنوار العلوية للنقدي :ص.441

ةثارولاو لامجلاو لقعلا نيب ةجوزلا لاصخ :يناثلا
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نوعان من القوانني ،قوانني بيولوجية تنتقل عرب الكروموسومات واجلينات ،وقوانني
مكتسبة يتأثر هبا اإلنسان من حميطه العائيل الذي ترتسخ فيه مبادئ الدين واخللق،

والرواية اآلنفة الذكر قالت (انظر أين تضع نفسك ومن ترشكه يف مالك ،وتطلعه عىل

دينك)((( وأوضح ما تشري إليه ،الوراثة املكتسبة التي ترتبط بجنبتي الرتبية والدين،
والبد من االعتناء بالدين املمتزج بالعوامل الرتبوية؛ التي تنعكس إجياب ًا عىل الفتاة
وحياهتا مع زوجها وأوالدها.

((( وسائل الشيعة (آل البيت) للحر العاميل :ج ،20ص.27

الثالث :النظرة الشرعية بني الواقع الديين واالجتماعي
قال اهلل تعاىل يف القرآن الكريم{ :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ
ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ}(الروم )21:صدق اهلل العيل العظيم.

املعيار السادس :النظرة الشرعية بني الرجل واملرأة.
ال زال البحث موصو ً
ال حول األسس والقواعد السليمة لالختيار األمثل لكل
من الزوجني لرشيك حياته ،وقد استعرضنا بعض األسس اهلامة التي ركزت عليها
الروايات ،وانتهينا إىل موضوع اجلامل ،وبينا أنّه رغم أمهيته ،إال ّ
أن الروايات مل جتعله
أساس ًا ينطلق الزوج منه يف اختيار زوجته ،بل عليه أن جيعل اجلامل تابع ًا للدين،
وكذلك املال فال ينبغي للزوج  -حتى إذا كان ال يمتلك وفرة مالية -أن ينطلق يف
اختياره لزوجته عىل وفرة املال لدهيا.
أمهية النظرة الرشعية يف الزواج السعيد

من القواعد اهلامة التي ُذكرت يف الروايات الختيار الزوجة التعرف عىل جسدها
عن قرب ،فالزوج إذا أراد أن خيتار زوجته ال بد أن يتعرف عىل الناحية اجلسدية،
وهلذا األمر أمهية كبرية باعتباره يصنع القناعة له لبدء مشواره عىل أساس مواصفات
رغب فيها لتوافرها يف رشيكة حياته ،وعندما تتحقق هذه القناعة لديه تصبح انطالقته
مطمئنة ،واالطمئنان واإليقان حصل ّ
ألن اختياره كان سلي ًام مبتني ًا عىل قواعد
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صحيحة ،وسوف ينعكس ذلك عىل استقرار حياته الزوجية وسعادهتا ،وهذا هو
اهلدف الذي يروم املرشّ ع من تشجيعه بالتعرف عىل جسد املرأة وهو حصول قناعة
الزوج هبا.
النظرة الرشعية يف األحاديث

ّ
إن التعرف عىل جسد املرأة هو النظر إليها قبل التقدم خلطبتها بشكلٍ رسمي ،وقد
جرت العادة بني الناس يف التعرف عليها بطريقتني:

األوىل :بإرسال بعض األقرباء للتعرف عليها كاألم أو إحدى األخوات فتذكر له
املواصفات التي قد تعجبه وقد ال تعجبه.
الثانية :االكتفاء بوصف بعض أقرباء الزوجة التي يريد أن خيتارها.

لكن الرشيعة املقدسة ّ
ركزت عىل عدم االكتفاء بالوصف وحدهّ ،
وأن عىل الزوج
أن ينظر بنفسه ويتعرف عىل املرأة بشكلٍ مبارش؛ ليبني حياته الزوجية عىل األساس
السليم -كام أرشنا -باعتبار ّ
أن الزواج أكرب مؤسسة يقوم هبا اإلنسان يف حياته؛ ومتثل
استمرارية وجوده من حيث النسل ،وقد وردت روايات متعددة عن النبي K
واألئمة من أهل البيت إل توضح ذلك ،جاء رجل خيرب النبي Kأنه تزوج
فقال له رسول اهلل ( :Kأنظرت إليها؟ قال :ال ،قال  :Kفاذهب وانظر إليها)(((،
ِ
يكتف من هذا الرجل أن يتعرف عىل رشيكة حياته بشكل غري مبارش،
والنبي  Kمل
وإنام أمره أن يذهب ويتعرف عليها بنحو مبارش ،ويف الروايات تفصيالت أكثر وأدق
من ذلك ،فقد جاء سائل إىل اإلمام الصادق ؛ وقال له :الرجل يريد أن يتزوج
املرأة ،جيوز له أن ينظر إليها؟ فقال اإلمام ؛( :نعم وترقق له الثياب) واإلمام يريد
أن يوضح حدود النظرة الرشعية؛ حيث يتسنى للناظر أن يتعرف عن قرب عىل املرأة
حتى يصبح اختياره قائم عىل دعامة سليمة -كام أومأنا يف سالف الكالم  -باعتبار ّ
أن
ترقيق الثياب كام يشري بعض الفقهاء تعبري كنائي من اإلمام ؛ ملن يريد أن يتزوج
((( تفسري األلويس :ج ،4ص.196

عامتجالاو ينيدلا عقاولا نيب ةيعرشلا ةرظنلا :ثلاثلا

49

ليتمكن من النظر إىل حماسنها ،وقد تعجب السائل من قول اإلمام الصادق ؛:
(وترقق له الثياب) ،فأزال اإلمام ؛ هذا التعجب من ذهنه بقوله ؛( :إنه يريد
أن يشرتهيا بأغىل األثامن)((( أي ّ
أن اخلاطب الراغب يف تلك املرأة عندما يتزوجها ،فهو
يشرتهيا بأغىل األثامن ،والبد هنا أن نقف عند قوله ؛( :إنه يريد أن يشرتهيا بأغىل
أن البعض يتصور ّ
األثامن) ،باعتبار ّ
أن اإلمام ؛ يشري إىل املهر ،بينام كالمه ع ال
يرتبط باملهر وحده ،بلّ ،
يركز عىل مسألة أعمق وأعظم من املهر أشارت إليها روايات
أخرى ،وأوضحت ّ
أن من يريد أن يرتبط باملرأة من خالل الزواج ،فإنه سيطلعها عىل
أرساره وخصوصياته الدينية وغري الدينية ،وسوف يكشف هلا عن واقع حاله ،وهذه
النقطة ذات أمهية بالغة ،البد أن تكون الرشاكة مبتنية عىل وضوح وشفافية خاصة،
ينطلق منها الزوج يف مبدأ أمره ،كام ّ
أن الزواج رباط وثيق جيمع بينهام ،ويرتتب عليه
اإلنجاب والديمومة لنفسه وهلا؛ ّ
ألن استمرار احلياة بوجود النسل من خالهلا ،والبد
أن يتعرف عليها عن قرب ،وهذا أغىل األثامن كام عربت الرواية .ولعل هذا الرأي يف
النظرة الرشعية هبذا املستوى من العمق والدقة من خصائص املذهب األمامي ،وإن
كان قد وردت بعض اآلراء لدى مذاهب العامة تؤيد ذلك.
حدود النظرة الرشعية عند الفقهاء

ّ
إن الفقهاء خيتلفون يف النظرة الرشعية ،التي هي-كام قلنا -قاعدة أساسية للتعرف
عىل اجلانب اجلسدي واجلسامين يف املرأة ،وهذا النحو من التعرف يعطي اإلنسان
القناعة بالطرف اآلخر ،فبعض فقهائنا؛ كصاحب اجلواهر  Jوالسيد اإلمام
وغريمها ،يقولونّ :
إن الرجل جيوز له أن ينظر إىل جسد املرأة ،بشكل بينّ وواضح ما
عدا العورة استناد ًا إىل طائفة من الروايات ،منها هذه الرواية التي ذكرناها( ،وترقق
له الثياب) .وبعض الفقهاء خيصص النظرة الرشعية بالوجه والكفني فقط ،وبعضهم
يتوسط بني نظرة صاحب اجلواهر وبني هذه النظرة املحدودة بالوجه والكفني كالسيد
اخلوئي والسيد السيستاين وبعض الفقهاء املعارصين ،حيث يقولون :جيوز للرجل
((( وسائل الشيعة (آل البيت) للحر العاميل :ج ،20ص.89
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النظر إىل املرأة التي يريد الزواج منها إىل الوجه والكفني وإىل شعرها وحماسنها كالرقبة
وبعض مواطن اجلامل لدهيا ،وبعض الروايات تدلل عىل ذلك ،فقد سأل بعض
أصحاب اإلمام الصادق ؛ اإلمام ؛ عن هذه املسألة فقال :قلت أينظر الرجل
إىل املرأة يريد تزوجيها فينظر إىل شعرها وحماسنها؟ قال اإلمام ؛ جميب ًا السائل( :ال
بأس بذلك ،إذا مل يكن متلذذ ًا)((( أي يسوغ ملن أراد أن يتزوج أن ينظر إىل شعر املرأة
وحماسنها؛ برشط أن ال يكون قاصد ًا التلذذ ،ويشرتط العلامء أيض ًا جلواز النظرة أن
يكون قاصد ًا الزواج هبا وحيتمل حصول املوافقة عليه ،أما لو علم أنه ُيرد فال جيوز له
النظر ،وكذلك أن يكون لديه احتامل احلصول عىل إطالع أكثر عندما ينظر إليها ،هذه
أهم الرشوط التي أكد عليها الفقهاء جلواز النظرة الرشعية.

تقييد احلكم األولي العام للنظرة الشرعية
وينبغـي هنـا أن نلتفـت إىل مسألـة هامـة ،وهـي ّ
أن قـولـه تعـالـى{ :ﭾ
ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ
ﮎ ﮏ} (النور) أمر إهلي بوجوب غض النظر ،وعىل هذا األساس ال جيوز
لإلنسان أن ينظر إىل املرأة باحلكم األويل ،واحلكم عام .وكذلك ال جيوز هلا أن تنظر
إليه ،قال تعاىل{ :ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ
ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ}(النور ،)31:واآلية تثبت
وجوب التسرت واحلجاب عىل املرأة باحلكم األويل وهو حكم عام ،فلدينا حكم
بعدم جواز نظر الرجل للمرأة التي ليست من حمارمه ،وال جيوز للمرأة أن تكشف
شعرها أو شيئ ًا من حماسنها للرجل ،وهذان احلكامن بالعنوان األويل ،والروايات
التي تقول بجواز نظر الرجل للمرأة التي يريد الزواج منها ُتقيد هذين احلكمني أي
حالة استثنائية حلرمة نظر الرجل للمرأة ،وتتحول احلرمة إىل اجلواز ،وذلك ملن يريد
أن يرتبط مع املرأة برباط الزوجية الوثيق ،فالتقييد والتخصيص للحكم األويل العام؛
((( وسائل الشيعة (آل البيت) للحر العاميل :ج ،12ص.88
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ألنه كام قال اإلمام ؛ يف الرواية السابقة( ،يريد أن يشرتهيا بأغىل األثامن)(((.
النظرة الرشعية حق للمرأة

ّ
إن النظر إىل من يريد الزواج منها ليس خمتص ًا بالرجل ،بل هو حق مرشوع للمرأة
ملن تريد الزواج به ،والروايات وإن أبانت ّ
أن الرجل جيوز له النظر إىل من يكون
عازم ًا عىل الزواج منها ،إال ّ
أن هذا احلق مكفول للمرأة أيض ًا ،ومل ترصح الروايات به
لسبب .قد يقول قائل ملاذا مل يرد ما يدل عىل جوازه؟
واجلواب واضح من جهتني:

األوىلّ :
إن املرأة تتمكن من رؤية الرجل يف مناسبات متعددة وفرص خمتلفة ،فرتاه
ماشي ًا يف الطريق مما يتيح هلا النظر إليه بسهولة ويرس ،وتتمكن من التعرف عليه بشكل
رسي ال يشعر به الرجل.

الثانية :أشار إليها بعض الفقهاء وهي وجود أولوية يف املقام؛ فإذا جاز للرجل أن
ينظر إىل املرأة التي يريد أن يتزوج هبا ،فمن باب أوىل أن يكون هلا حق يف رؤية من
ترغب يف الزواج منه؛ ّ
ألن الرجل يشرتهيا بأغىل األثامن ويرشكها يف دينه وأماناته،
وكذلك احلال بالنسبة هلا ،فاملالك لكل من الزوجني واحد؛ فإذا ساغ للرجل ألجل
هذه العلة والسبب أن ينظر إليها ،كذلك احلال جيوز هلا أن تنظر إليه.

((( وسائل الشيعة للحر العاميل :ج ،20ص.89

الرابع :الزواج يف ظل التناسب العمري والقناعة الذاتية
قال اهلل تعاىل يف القرآن الكريم{ :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ
ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ}(الروم )21:صدق اهلل العيل العظيم.
الزال الكالم موصو ً
ال عن األسس التي اس ُتعرضت يف األحاديث الواردة عن
النبي  Kواألئمة من أهل البيت إل لالختيار السليم لكل من الزوجني لرشيك
حياته.

املعيار السابع :التقارب العمري.
من املسائل التي أشري إليها يف الروايات ومنحت أمهية بالغة ،التقارب العمري؛
أي التقارب يف السن بني الزوجني ،وال يعني هذا ّ
أن ا ُملرشع يشرتط يف صحة الزواج
أن يكون أحد الزوجني يف نفس سن اآلخر ،فالزواج صحيح من الناحية الرشعية
حتى لو كان أحد الزوجني أكرب من اآلخر بعرشات السنني ،إال ّ
أن احلديث يرتكز
عىل مسألة االختيار السليم والرشاكة املنتجة والناجحة والواصلة يف عطائها إىل
مرتبة القمة وأعىل درجات التضحية ،ويتحقق ذلك من خالل التقارب العمري
بني الزوجني ،وهذا ما أكد عليه اإلمام الصادق ؛ عندما قال له رجل :إنّا
نزوج صبياننا وهم صغار ،فقال اإلمام ؛( :إذا ُزوجوا وهم صغار مل يكادوا
أن يأتلفوا)((( والعلامء عندما يصلون إىل قول اإلمام ؛( :مل يكادوا أن يأتلفوا)،
((( وسائل الشيعة (آل البيت) للحر العاميل :ج ،20ص.104
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يشريون إىل نقطتني هامتني:

األوىل :احلرية يف االختيار بمعنى ّ
أن القرار البد أن ينطلق من كل من الزوجني
عىل أساس اختياره التام ،فإذا كان أحدمها يكرب اآلخر بسنوات عديدةّ ،
فإن الغالب
وجود ضغط خارجي من خالل األبوين يؤدي إىل إخضاع إرادة أحد الزوجني لتقبل
اآلخر ،وعندئذ ال حيصل االئتالف؛ كام أشار اإلمام الصادق ؛ إىل ذلك.

الثانية :حتقق االنسجام والتوافق؛ ّ
ألن من الصعوبة بمكان أن يصبح بني الزوجني
انسجام وتناغم يف حال كون الفارق العمري بينهام كبري ًا ،وهذا يعني عدم وجود ُلغة
ٍ
حينئذ عىل أحد الرشيكني التعايش مع اآلخر والصرب
تفاهم مشرتكة بينهام ،ويصعب
عليه وحتمله ،وبالتايل ال يمكنه التالؤم واالنسجام معه ،بينام لو كانا متقاربني يف العمر
ألمكن أن يتأتى التالؤم واالنسجام بينهام ،باإلضافة إىل ّ
أن التقارب يف العمر يصبح
عام ً
تصب
ال مساعد ًا يف إخضاع العوامل السلبية يف حياهتام ،وحتويلها إىل إجيابية ُ
يف مصلحتهام ،وهذا ما أكده اإلمام ؛ يف قوله( :مل يكادوا أن يأتلفوا) باعتبار
أن االئتالف واالنسجام يمنح ُك ً
ّ
ال من الزوجني النضج العايل و ُيوصلهام إىل مرتبة
عالية من السعادة يف احلياة الزوجية؛ بيد ّ
أن هذا التالؤم والتوافق الزوجي مرهون
بمجموعة من العوامل؛ أمهها أمران:

األول :استثامر التقارب العمري بني رشيكي احلياة ،وتفعيله ،وهذا بدوره ُيؤثر
يف جعل مستوى التفكري متقارب ًا.
الثاين :التوافق يف حمصل العمر ،باعتبار ّ
أن بذل اجلهد يف احلياة ،وتلقي العناء
واملرور عىل األحداث جيعل ك ً
ال من الزوجني يقرتب من اآلخر.

املعيار الثامن :القناعة الذاتية يف االختيار.
من املحاور التي أشارت إليها الروايات يف االختيار السليم أن ينطلق القبول من
خالل قناعة ذاتية لكل منهام ،وقد أومأنا إىل هذه املسألة باقتضاب فيام تقدم ،ونرغب
أن ُنف ِرد هلا بحث ًا مستق ً
ال ،كي تستويف مجيع جوانبها ،لعلمنا ّ
بأن الزواج مؤسسة
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اجتامعية متقومة بطرفني ،يعيشان حياة واحدة ،ورشاكة دائمة يف كل ما يرتبط هبام،
والبد هلذه الرشاكة أن تكون عىل وفق اختيار الرجل لفتاة أحالمه ،ومنطلقة من رضاه
الذايت ،وقناعته النفسية التي حيملها بني جنبيه ،وكذا احلال بالنسبة للزوجة ،فالبد أن
يكون اختيارها ناشئ ًا من قناعتها الشخصية.

أهمية القناعة الذاتية للفتاة يف زواجها من الرجل
لقد ذكرت الروايات التي صدرت من املرشع أنه ال جيوز ألحد األبوين أن جيرب

شخص ال تريده؛ ّ
ٍ
ألن ارتباطها الزوجي البد أن يكون من
ابنته عىل قبول الزواج من
خالل قناعتها الذاتية ،ورضاها اخلاص هبا ،وإن كان املرشّ ع أباح للوالد أن يشرتك
مع ابنته يف أمرها ،وجعل رضاه وإذنه رشط ًا يف صحة العقد؛ إال أنه مل جيعل لألب

االستقاللية يف الرأي من دون موافقة الفتاة عىل الزواج ،بل أكد عىل أن يكون زواجها
ينطلق من قناعتها الذاتية الصادرة منها .وإذا مل ينطلق الرضا من ِق َب ِلها ّ
فإن صحة
الزواج حمل إشكال لدى الفقهاء ،لذا ،أكدوا عىل ّ
أن رضا الفتاة من رشوط صحة
الزواج ،وأشارت الروايات إىل هذا الرضا بإشارات وإيامءات بسيطة؛ ّ
ألن الغالب

كون الزوج هو الذي خيتار املرأة.

أهمية القناعة الذاتية للرجل بزواجه من املرأة
هناك جمموعة من الروايات أكدت عىل ّ
أن الرجل البد أن تكون لديه القناعة
التامة بالفتاة التي يتقدم خلطبتها؛ وال حيق ألبويه إجباره عىل الفتاة التي ال يرغب
فيها غري ّ
أن الغالب يف اإلجبار واإلكراه أن يكون عىل الفتاة ،والروايات أولت عناية
فإن الروايات ّ
أكرب برضا الفتاة ،وأما الرجل ّ
ركزت عىل عدم تدخل أحد أبويه يف
أمر زواجهّ ،
وأن االختيار الكامل له ،جاء رجل إىل اإلمام الصادق ؛ ،وقال له:
إين أريد أن أتزوج امرأةّ ،
وج التي
وأن
َّ
أبوي أرادا غريها ،فقال اإلمام ؛َ ( :تزَ ْ
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ويت و َد ْع التي يهَ وي أبواك)((( فاالختيار لالبن وليس لألبوين ،ألهنام لن يعيشا
هَ َ
مع هذه الزوجة ،والزوج هو الذي يعيش معها طوال حياته ،باإلضافة إىل ّ
أن اختياره
إذا انطلق من قناعته الذاتية ،فإنه يثمر نجاح ًا متص ً
ال ووئام ًا دائ ًام ،وهذا من األمهية
بمكان حيث نجد تركيز ًا كبري ًا يف الروايات عليه بنحو الرصامة ،كام حدث ذلك من
ِقبل اإلمام ؛ عندما قال( :تزوج التي هويت ودع -اترك -التي هيوي أبواك)ّ ،
ألن
االختيار غاية يف األمهية ،وهو ما أسميناه بالقناعة الذاتية؛ وهذه القناعة تولد انسجام ًا
طبيعي ًاُ ،ي ِ
شعر الرجل ّ
بأن زواجه نبع عن إرادته واختياره املستقل ،ويتحمل التبعات
والسلبيات الناجتة من سوء اختياره.

املعيار التاسع :أن ال يكون الزواج ً
قائما على التفاخر األسري.
من األمور اهلامة التي البد من مراعاهتا بدقة يف اختيار املرأة أو الرجل أن ال
ُتعطى أمهية كربى للزواج من أرسة مشهورة أو ثرية دون االهتامم باملقومات الذاتية
من الدين واخللق ،التي تعترب من املبادئ األساسية للزواج السعيد ،وبعض الناس
يقع يف خطأ فادح و َت ُغ ُره األماين اخلادعة ف ُيويل أمهية فائقة الختيار الزوجة أو الزوج

عىل أساس املظهر اخلارجي لألرسة ،وما متلكه من ثراء اقتصادي كبري ،بغض النظر
عن املقومات األخرى ،خصوص ًا إذا كان الزوج ال يمتلك جتربة ،مع العلم ّ
أن هذا
االختيار الظاهري من املقومات العارضة التي رسعان ما يكتشف الزوج أو الزوجة
ضعفها وخوائها وعدم دخالتها يف إضفاء السعادة عىل احلياة الزوجية .ورغم أمهية
اختيار األرسة الكريمة واملعروفة ،إ ّ
ال أنه البد من وضع االختيار يف حدوده الطبيعية

فإذا مل تتوافر املقومات الذاتية التي ذكرناها يف الزوجة فال يكون املقوم العارض هو

األساس الذي ينطلق منه الزوج يف اختيار زوجته؛ ألنه سيدرك ّ
أن اختياره ليس
بموفق من جهة ،وأنه ال يستحق هذا الكدح الكبري واإلعطاء اجلزل دون حساب من

جهة أخرى ،وقد جاءت الروايات حتذر من الوقوع يف املنحدر اخلطر هلذا الزواج،
((( وسائل الشيعة (آل البيت) للحر العاميل :ج ،20ص.293
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ً
ورياء وسمعة
حالال بامل حالل غري أنه أراد به فخر ًا
قال النبي ( :Kمن نكح امرأة
ً
مل يزده اهلل بذلك إ ّال ُذ ًّال وهوان ًا)((( والبد من وقفة تأمل يف هذا احلديث النبوي

الرشيف ،الذي ُيوضح وقوع بعض يف اخلطأّ ،
ألن اختياره كان عىل أساس االفتخار
عىل اآلخرين لكونه تزوج من البيت الفالين ،وقد يسبب اختياره الرياء لديه ألنه
جعل اهلدف من اختياره زواجه من تلك األرسة دون أن ُيويل املقومات الذاتية األمهية

الكربى ،وعند ذلك يتحمل العواقب الوخيمة الختياره كالشعور بالذل واهلوان يف
شخصيته ،وقد أبان النبي  Kذلك بوضوح وجالء تامني يف الرواية السابقة .لذا،
عىل الشاب والشابة مراعاة هذه النقطة ليتكلل زواجهام بالنجاح.

((( وسائل الشيعة (آل البيت) للحر العاميل :ج ،20ص.52

اخلامس :خصال الزوجني بني الواقع والطموح
قال اهلل تعاىل يف القرآن الكريم{ :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ

ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ}(الروم)

صدق اهلل العيل العظيم.

ال زال الكالم موصو ً
ال عن أسس االختيار لرشيك احلياة ،وقد استعرضنا أهم
املواصفات التي ركز عليها املرشعُ ،
كرت بإسهاب يف الروايات ،وسنستعرض
وذ ُ

بعض اإليامءات التي ُطرحت يف الروايات الواردة عن النبي  Kواألئمة من أهل
البيت إل ألمهيتها الفائقة ،مع ّ
أن بعض النصوص الروائية ذكرت أمهية االتصاف
هبا من أجل استقرار احلياة الزوجية؛ إ ّ
ال ّ
أن اإلنسان يستطيع أن يتلمس من الروايات
رضورة توافر تلك السامت يف اختيار الزوج لزوجته ،ويف اختيارها له ليعيش معيشة
هانئة طيبة.

صفات الزوجة اليت ينبغي اجتنابها
ّأكد النبي  Kواألئمة من أهل البيت إل عىل بعض الصفات من أجل ٍ
حياة
سعيدة لكل من الزوجني ،وإضفاء سامت االستقرار واهلناء لكل منهام ،وكان الرتكيز
عىل خصال الزوجة،قال النبي ( :Kأال ُأ ُ
خربكم برشار نسائكم؛ الذليلة يف أهلها،
العزيزة مع بعلها ،العقيم احلقود؛ التي ال تتورع من قبيح ،املتربجة إذا غاب عنها َبع ُلها،
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احلصان معه إذا حرض؛ ال تسمع قوله ،وال تطيع أمره ،وإذا خال هبا بعلها متنعت؛ كام
الص ِع َبة عند ركوهبا ،وال تقبل منه عذر ًا وال تغفر له ذنب ًا)((( وسنسلط الضوء عىل
متنع َّ
بعض فقرات هذه الرواية لنفهم هذه اخلصال فه ًام سلي ًام إلضفاء السعادة عىل احلياة
األرسية.

تكيف الزوجة مع حاجات الزوج
الرواية أفصحت عن مطلب يف غاية األمهية وهو القدرة عىل التكيف من لدُ ن
الزوجة يف كسب قلب الزوج ،فالزوجة هلا القدرة يف كسب قلب رشيك حياهتا بنحو
مستمر ،وكي يتحقق ذلك ينبغي أن يتوافر لدهيا االستحواذ عىل مشاعره ومتلك
أحاسيسه.
وبدأ النبي  Kببيان ذلك من خالل الزوجة التي ال تتلمس السعادة حلياة زوجها،
ووصفها بأهنا امرأة رشيرة؛ ألن الرش يتأتى من عدم تكيف اإلنسان مع أقرب الناس
إليه ،والنبي  Kذكر خصاهلا يف صفات متعددة:

األوىل :املرأة املهانة يف بيت أهلها.
قال ( :Kأال أخربكم برشار نسائكم؛ الذليلة يف أهلها)((( ،فام معنى الذليلة يف
أهلها؟

ّ
إن املرأة التي ال تتلقى االحرتام والتكريم يف بيت أهلها ينعكس ذلك عىل حياهتا
الزوجية يف تعاملها مع زوجها ،وتربيتها ألبنائها؛ فرتبية األهل إذا كانت قائمة عىل
ألن ُ
اإلهانة واإلذالل س ُتولِد ُع َقد ًا نفسية هلا أسوأ األثر يف حياهتا الزوجية؛ ّ
الذل
واخلنوع سيَبرْ ز يف حياهتا بصورة ممارسة للغطرسة عىل زوجها ،لذا قال ( :Kالذليلة
يف أهلها ،العزيزة مع بعلها)((( ألهنا تعكس ما تلقته من تربية سيئة إىل حياهتا الزوجية،
((( وسائل الشيعة (آل البيت) للحر العاميل :ج ،20ص.34
((( نفس املصدر السابق.
((( نفس املصدر السابق.
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وكي يتجنب اإلنسان الوقوع يف رشاك هذا النوع من النساء ،البد له أن خيتار الزوجة
التي ُربيت بكرامة عند أهلها ،وينبغي أن يرتيث يف اختياره ،لتأثري ذلك عىل استقرار
حياته الزوجية.

الثانية :السالمة من األمراض النفسية.
ثم قال ( :Kالعقيم احلقود التي ال تتورع من قبيح)((( ،واملقطع من الرواية ُيبني
أمر ًا غاية يف األمهية ،وهو السالمة من الناحية النفسية؛ بمعنى ّ
أن ال تكون الزوجة
التي خيتارها الزوج مصابة بعقد نفسية ُتؤثر عىل حياهتا الزوجية كاحلقد عىل اآلخرين
الذي ُيشكل وبا ً
ال عىل الواقع األرسي ،فاحلقد صفة سيئة تدفع بصاحبها إىل ممارسة
العمل املشني ،قال ( :Kال تتورع من قبيح)((( ويعود ذلك بالضغينة يف قلب كلٍ
من الزوج والزوجة.

الثالثة :املرأة املتربجة إذا غاب عنها زوجها.
ثم بينت الرواية مطلب ًا يف غاية األمهية ،وهو ّ
أن املرأة التي عاشت الدفء واحلنان
والعواطف اجلياشة ،ستمتلئ نفسيتها بالعفة ومبادئ اخلري والفضيلة؛ وسوف تبث
تلك املشاعر إىل قلب زوجها ،وبذلك تستقطب أحاسيسه و ُتشبع رغباته ،بخالف
(((
الزوجة السيئة التي وصفها رسول اهلل  Kبقوله( :املتربجة إذا غاب عنها َبع ُلها)
ف ُتظهر حماسنها لغريه ،ومع زوجها تظل حمصنة لنفسها ال تبدي شيئ ًا من حماسنها له.

آثار وجود اخلصال السيئة يف الزوجة
ثم بينّ  Kآثار تلك الصفات السيئة يف الزوجة ،وأمهها:

األول :عدم االنسجام والتكيف مع احلياة الزوجية بمخالفة الزوج ،وعدم الطاعة

((( نفس املصدر السابق.
((( نفس املصدر السابق.
((( نفس املصدر السابق.
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ألوامره ،قال ( :Kال تسمع قوله وال تطيع أمره)(((.

الثاين :رفضها وممانعتها للفراش الرشعي ،قال ( :Kوإذا خال هبا تمَ َنعت كام
َمت ّن َع الصعبة)((( ،فتتعامل مع زوجها تعامل الفرس التي ُيريد صاحبها امتطاء ظهرها
فرتفض متمنعة منه؛ فال يستطيع الفارس أن يمتطيها ،والزوجة السيئة بمثابتها باعتبار
عدم توفر املبادئ الطبيعية والسامت التي ركزت عليها الروايات يف الزوجة الصاحلة،
الص ِع َبة عند ركوهبا)(((.
قال ( :Kكام تمَ َن ََع َّ

الثالث :عدم قبوهلا ُلعذر زوجها ،لقد أشار علامء الرتبية ّ
أن احلياة األرسية ال
ختلو من أخطاء ومشاكل ،وتتطلب من اإلنسان قدر ًا أكرب من التفهم والوئام واغتفار
اخلطأ؛ وذلك هو األسلوب األمثل يف إرجاع احلياة إىل طبيعتها وهدوئها ،الزوجة
التي كانت ذليلة عند أهلها تتصف باحلقد ،وال تقبل عذر ًا ،قال ( :Kوال تقبل منه
عذر ًا ،ولن تغفر له ذنب ًا)((( ومن الرضوري أن خيتار املرء رشيكة حياته أن خالية من
تلك الصفات.

خصال الزوج الصاحل
وبعد أن أهنى  Kصفات الزوجة السيئة أخذ ُيبني صفات الزوج الصالح ،فقال
( :Kأال ُأ ُ
خربكم بخري رجالكم)(((و َبينَّ َ أهم الصفات التي يلزم توافرها يف الرجل:

األوىل :التقوى والنقاء.
معنى أرفع درجة من
لقد بينا أمهية التدين يف احلياة الزوجية ،والرواية ُتشري إىل
ً
اتصاف الرجل بالدين ،وهو أن يتصف بميزة أخرى مع تدينه؛ وهي التقى ،وليس
((( نفس املصدر السابق.
((( نفس املصدر السابق.
((( نفس املصدر السابق.
((( نفس املصدر السابق.
((((وسائل الشيعة (آل البيت) للعاميل :ج ،20ص.)34
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التقى فحسب ،بل ُتسبغ عليه صفة أخرى وهي النقاء ،والنقي هو الواصل إىل مراتب
عالية يف إيامنه ونزاهته ،وذلك ّ
أن التدين ال يكفي وحده بل البد من الوصول إىل
درجة من التقوى والنقاء كي يحُ قق حياة زوجية مستقرة وعيش ًا هنيئ ًا.

الثاني :الكرم والسماحة.
(الس ِمح الكفني)((( ،والسمح له
ثم بينّ  Kأمهية السامحة والندى ،فقال َ :K
معنيان:
األول :الكريم مع زوجته ،فيوفر هلا ما حتتاجه يف اجلانب املادي.

الثاين :الكريم يف تعامله .ومع ّ
أن املدلول األويل للرواية هو أمهية العطاء املادي،
أن السمح يأخذ معنى كريم يف تعاملهّ ،
إال ّ
ألن الزوج كام يبذل املال من أجلها ويعتربه
وسيلة لرفع مستوى زوجته وأرسته ،فهو كريم يف تعامله وأخالقه ،والنبي  Kيصفه
ري رجالكم) لندى كفه يف العطاء املادي واملعنوي.
بقوله( :خ ُ

الثالث :غض البصر.
ثم قال ( :Kالنقي َ
الط ْر َفني)ّ ،
إن من األمور التي جتلب قلب املرأة وودها أن
يكون الزوج غاض ًا لبرصه عن غريها من النساء ،فذلك ُيشعرها أهنا فتاة أحالمه،
وستسعى إلشباع رغباته ،وحتقق ما يدور يف خلده وخياله ،وستحس بأ ُنوثتها
الكاملة ،و ُتدرك أهنا تقوم بوظيفتها عىل أكمل وجه .أما عندما جتد ّ
طرف زوجها
أن ْ
يتحرك يمين ًا وشام ً
ال يف نظره إىل النساء ،فهذا يعني أهنا مل تحُ قق رغباته عىل النحو
املطلوب ،وسينعكس سلب ًا عليها ،وتصاب ُبع ٍ
قد نفسية لعدم قيامها بوظيفتها األنثوية
جتاه الزوج ،وقد أشار النبي  Kإىل هذه احليثية ورضورة توافرها يف الزوج من خالل
غضه لطرفه ،و َقصرْ نظره عىل زوجته ،ليشبع رغباته الكامنة يف نفسيتها.

(((نفس املصدر السابق.
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الرابع :الرب بالوالدين.
ّ
إن بعض املتزوجني ينسى أهله عندما يتزوج ويريد من زوجته أن تنسى أهلها،
والزوج الناجح هو الذي ُيبني لزوجته أمهية برها بوالدها ووالدهتا ،وحضها عىل
عالقة طيبة مع أخواهنا وأخواهتا ،و ُيبني هلا أنه رغم ُحبه هلا وإشفاقه عليها إ ّ
ال أنه
يخُ صص ِقس ًام من وقته للبرِّ بأبيه وأمه؛ وال يسمح لزوجته أن تستحوذ عىل مجيع وقته
و ُتنسيه والديه ،وعليها أن تفهم ّ
أن ذلك يضغط عىل أعصاب الزوج ،وجيعل تعامله
معها عكسي ًا ال ُيرضيها ،فإذا أرادت أن َت ِ
كسب قل َبه ،فعليها أن تتعامل بمرونة معه
يف ِّبره لوالديه ،والنبي  Kبينّ أمهية هذه الصفة يف ،فقوله( :البرِّ بوالديه) ،وعندما
ختتار املرأة زوج ًا البد أن ُتركز عىل ّ
أن يكون عىل عالقة ووئام مع أبيه وأمه؛ وتسعى
هي لالهتامم بوالديه ،وحثه عىل ذلك ،فهذا األمر ينعكس عليها ،وعىل عالقتها
بزوجها ،وكذلك عىل عالقتها بأبنائها فتلد أبنا ًء بارين بآبائهم وأمهاهتم؛ ألهنم تربوا
يف كنف ٍ
أب وأم ٍبارين ،والرواية ركزت عىل هذا املطلب ،ألهنا تتحدث عن صفات
عامة للرجل ،ثم تعطف عىل ذلك خاص ًا ،وهو البرِّ بالوالدين ،ألنه من الصفات
التي تندرج يف الدين ُ
واخللق ،والروايات تذكر هبذه اخلصائص وامليزات لتؤكد عىل
توافرها يف الزوجني.

اخلامس :توفري مجيع احتياجات األسرة.
لجئ َ
ثم قال ( :Kوال ُي ِ
عيال ُه إىل غريه)((( ،التعبري فيه إطالق ليس يف اجلانب

املادي فحسب ،وإنام يشمل اجلانب الرتبوي والسلوكي ،وما حيتاجه االبن من إرواء

ظمأه يف اجلوانب املتعددة ،ومن األمهية بمكان يف اختيار الزوج لزوجته أن يدقق يف
تلك الصفات القبيحة يف املرأة ،كي يتجنبها و ُيركز عىل أضدادها ،إلضفاء العيش
اهلنيء واحلياة الوادعة واملستقرة يف البيت األرسي ،وإذا كان ال بد للرجل من أن
يتحىل هبذه الصفات ،فكذلك الزوجة إذا أرادت اختيار رشيك حياهتا ،فال بد هلا أن
(((نفس املصدر السابق.

حومطلاو عقاولا نيب نيجوزلا لاصخ :سماخلا
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ركز عىل تقواه ونقائه وكرمه واستقامته ليكون سلي ًام يف نظره إىل النساء ُ
ُت ِ
األخريات،
إليهن نظر ًا حرام ًا.
فال ينظر
َّ

مثرات توافر الصفات احلسنة بني الزوجني
ثم بينت الرواية أنه عند اتصاف الزوجني هبذه املواصفات فسوف يكونا قادرين
عىل اختيار ما يحُ قق هلام اخلري يف دنيامها ُ
الق ْسم المْ ُ ِ
وأخرامها ،قال ( :Kإنّ من ِ
صلح
للمرء املسلم أن تكون له امرأة ،إذا نظر إليها رسته ،وإن غاب عنها حفظته ،وإن أمرها
أطاعته)((( أي ّ
أن اهلل تعاىل من كرمه وعطائه عىل عباده ُي َقسم األرزاق ويمنح اهلبات
رس الزوج إذا نظر إليها ،وال ينبغي أن نتصور ّ
أن
هلم ،ومنها الزوجة الصاحلة التي َت ُ
الرسور ينحرص يف الناحية املادية؛ بل يشمل ذلك السجايا واخلصال احلميدة الكامنة
يف شخصية املرأة التي ُتوجب الرسور ،وهي خالف الصفات التي أشارت إليها
الروايات ،والتي إذا توافرت يف الزوجة جعلت احلياة جحي ًام ال يطاق ،وال بد من
أن قوله ( :Kإذا نظر إليها رسته) مفهوم عامّ ،
اإلشارة إىل ّ
ألن نظر اإلنسان إىل
اآلخرين ،كالزوجة ليس من الناحية اجلنسية أو املظهر اجلاميل وإنام يكون نظره هلا
كالنظر إىل العالمِ أو النظر إىل شخص موهوب ،فالنظر يؤدي إىل أن تكون النفس مائلة
إليها بطبعها ،والنظر إىل الزوجة باملواصفات املذكورة يف الروايات يرشح النفس،
ويدخل الرسور عليها ،والبد أن ُي ِّ
ركز الرجل عىل أن تكون رشيكة حياته ال حتمل
مرض ًا نفسي ًا يف ذاهتا ،فال تكون حقودة أو حسودة؛ بل تحُ ِ ُب اخلري لنفسها ولآلخرين،
باإلضافة إىل العفاف والقدرة عىل استقطاب قلب زوجها بحالوة منطقها ومجال
سلوكها.

((( وسائل الشيعة للحر العاميل :ج ،20ص.40

الفصل الثالث:
 دور األسرة يف بناء اجملتمع الفاضل 

األول :أصناف ا ُألسرة عند علماء االجتماع
قال اهلل تعاىل{ :ﭙ ﭚ
العظيم.

ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ}(البقرة)١٨٧:

ُّ
العيل
صدق اهلل

نستعرض بحث األرسة ضمن حلقات متعددة ألمهيته ذلك أهنا هي اللبنة األوىل
يف بناء املجتمع ،وصالحها اخلطوة األوىل والركيزة املهمة لصالح وتقدم املجتمع،
ومن خالل هذا املنظور نستعرض بحوث ًا يف ُ
األرسة ألمهية ذلك يف الواقع االجتامعي.

حتديد ُ
األسرة عند علماء االجتماع

ُ
األرسة يف اللغة هي األرحام ،أي ما يشمل الزوج والزوجة واألبناء واألقارب،
ومعناها يف علم االجتامع احلديث خيتلف عنه يف اللغة ،وخيتلف عن حتديد الشارع
املقدس هلا ،لقد حدّ د علامء االجتامع األرسة بأهنا مجاعة تحُ ددها عالقة جنسية محُ كمة
وعىل درجة من حتمل املسؤولية تمُ َ ِك ُن هذه األرسة من إنجاب األطفال وتربيتهم إال ّ
أن
ُ
األرسة هبذا التحديد تكاد أ ّ
ال تشمل إال الزوج والزوجة ،ونجد ّ
أن أحدث النظريات
أن ُ
يف علم االجتامع ُتؤكد ّ
األرسة تتألف من الزوجني واألوالد ،وهذا هو الرأي الذي
استقر عليه العلامء مؤخر ًا.
ونريد باصطالح األرسة ما يشمل الزوج والزوجة واألوالد فقط ،و ُيؤيد هذا
االصطالح ببعض املعاين اللغوية ُ
لألرسة فهي تأيت بمعنى الدرع أو الدرع احلصينة،
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أن املعنى اللغوي ُأسبغ عليه يشء ُ
وأعطي ُ
ومن الواضح ّ
لألرسة املكونة من زوج
وزوجة وأوالد ،ويشمل حتى األقارب ملا هلذا التكوين من رقابة واقية لدَ رء املخاطر
ودرعا من املخاطر التي تواجه ال ُلحمة
التي يتعرض هلا الفرد ،فاألرسة ُتشكل وقاية
ً
املتفق عليها بني أفراد األرسة.

أقسام ُ
األسرة :
واألرسة يف البحوث احلديثة ُتقسم إىل أقسام نستعرض بعضها باقتضاب يسري:

األول :األسرة النابذة.
ومعناها األرسة الطاردة ألطفاهلا التي ال ترتاح إليهم بل تمَ ُ جهم ،وهذا عىل خالف
ألن اإلنسان بطبعه يميل إىل األطفال وحيبهم إ ّ
ال ّ
الطبيعة والتكوين النفيس ّ
أن بعض
ُ
األرس الشاذة تنبذ األطفال وال ُتغدق عليهم احلنان واملحبة واملودة ،وال تتعامل معهم

عىل أساس التقدير واالحرتام لشخصياهتم ،ويف الغالب يكون املجرمون وأصحاب
رس نابذةّ ،
العالقات السيئة ينحدرون من ُأ ٍ
ألن النبذ بأي درجة من الدرجات له
مردود سلبي عىل شخصية وسلوك الطفل.

الثاني :األسرة القابلة.
والعكس من ُ
األرسة النابذة األرسة القابلة فهي يف مقابل األوىل تتعامل باألسلوب

الراقي والبناء الذي ُيشكل أحد الركائز األساسية يف تكوين شخصية الطفل .ونجد
ّ
أن األرسة القابلة ُتنجب أفراد ًا صاحلني ورجال علم ،وزوجات صاحلات قادرات
عىل بناء املجتمع الصالح.

الثالث :األسرة املستبدة.
وهي التي تتعامل بطريقة ُتضعف شخصية الطفل ،وحتاول أن جتعله ُيطبق مجيع
ً
سلوكا مرآتي ًا يعكس
فهم هلا ،وبذلك جتعل سلوك األطفال
ما يصدر من أوامر دون ٍ

تجالا ءاملع دنع ةر سُألا فانصأ :لوألا   
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سلوك األبوين يف الغالب ،ويرتتب عىل ذلك آثار خطرية من أمهها فقدان األطفال
روح املسؤولية ،وشعورهم بالنقص واالرتباك وسهولة االنقياد لألوامر املتلقاة من
اآلخرين ،حتى وإن كانت تعود عليهم بالرضر الكبري ألهنم ُيطبقون نظام ًا عسكري ًا
قائ ًام عىل االستبداد ،وليس قائ ًام عىل املودة واالحرتام وتبادل املسؤولية.

الرابع :األسرة املسرفة.
وهي ا ُملبالغة يف احلفاظ عىل الطفل ،فبعض األرس ال تتعامل بالتعامل الطبيعي بل
تحُ اول أن ُتسبغ عىل الطفل مزيد ًا من احلنان يفوق احلد الطبيعي ،وهذه األرسة تسمى
باملرسفة ألهنا ُتغايل يف إسباغ احلنان واملحبة عىل الطفل وتنفذ له كل رغباته دون
حدود ،وهذا التعامل يؤدي إىل حتجيم طاقات الطفل وعدم أخذه لدوره يف احلياة
بنحو طبيعي ومعتدل ،وقد قال علامء الرتبية ّ
إن أغلب الذين يصابون بالعقد النفسية
واملشاكل املتعددة هم نتاج طبيعي لنوع اإلرساف يف التعامل من لدُ ن األب أو األم أي
ّ
أن التعامل الذي ال يقوم عىل الوسطية واالعتدال يف إغداق املحبة واحلنان ،بل يقوم

عىل املبالغة وإضفاء أكثر مما حيتاجه الطفل من العواطف التي تبني شخصيته -وهو
ما يطلق عليه يف عرفنا احلايل بالتدليل -فالولد ا ُملدلل فوق احلد الالزم ،والتدليل
يف الغالب ُينتج شخصية تتهرب من مسؤولياهتا وال تستطيع مواجهة مصاعب
احلياة وعقباهتا لتجتازها ظافرة ،بل تنتظر من األبوين حتمل املسؤولية وختليصها من
املصاعب ،وقد نجد بعض ًا يصل إىل مرحلة الشباب وال يزال متك ً
ال عىل األبوين يلجأ
هلام مع كونه مستق ً
ال عنهام يف السكن واملورد املادي لكنه ال يمتلك الشخصية القادرة
عىل مواجهة املصاعب وال يستطيع االعتامد عىل نفسه.

اخلامس :األسرة الدميقراطية.
وهي يف ِقبال النمط الرابع ،فهي تشبه العملية الديمقراطية يف الواقع السيايس،
إال أهنا عىل نطاق ضيق أي يف إطار جمتمع ُ
األرسة الصغري ،ومن أولويات هذه األرسة
هتيئة الطفل كي يستطيع التكيف مع الواقع االجتامعي بإجيابياته وسلبياته ،و ُيسهم يف
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تنمية اجلانب اإلجيايب من جمتمعه ،و ُيقلل اجلانب السلبي ،باعتباره تربى عىل املشاركة
يف إبداء الرأي بحرية تامة واحرتام الرأي اآلخر ،وهذه األرسة تخُ ّرج يف الغالب
العظامء وا ُملبدعني الذين يستطيعون أن يرتقوا بمجتمعاهتم إىل األمام ،إننا بالرغم
من وجود هذه ُ
األرس لدينا غري أنّنا نريد ملجتمعنا أن يأخذ كل اإلجيابيات يف األرسة
القابلة واألرسة الديمقراطية حتى يتكون بمزج إجيابيات ُ
األرستني أفراد هلم القدرة
عىل بناء جمتمع صالح ،وهذا املكون االجتامعي احلاصل من اجلمع بني األرسة القابلة
واألرسة الديمقراطية يرتكز أساس ًا عىل حتمل املسؤولية من ِقبل األبوين ،والشعور
باملسؤولية ينبثق من فهم روح الترشيع اإلسالمي ،الذي أشار إليه النبي :K
(خريكم ،خريكم ألهله ،وأنا خريكم ألهيل)((( واحلديث يرشح قوله تعاىل{ :ﭙ
ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ }(البقرة )١٨٧:فاللباس ُيضفي السرت واجلامل والزينة و ُيضفي
أيض ًا البهجة والرسور واالستقرار النفيس ،لذا نجد الناس يف أعيادهم يلبسون أنواع
الثياب واأللبسة اجلميلة التي ُتضفي البهجة عىل نفوسهم .وهذا ما حيصل بني الزوج
فإن ك ًّ
والزوجةّ ،
ال منهام مصداق لكلمة لباس التي وردت يف الذكر احلكيم ،وهو
أيض ًا مصداق لقوله ( :Kخريكم ،خريكم ألهله ،وأنا خريكم ألهيل)((( فالزوج
كلام استطاع أن ُيعطي لزوجته بال حدود ،وكلام استطاعت هي أن ُتعطي لزوجها بال
جو من البهجة عىل البيت واألرسة وانعكس عىل األطفال وأثر إجياب ًا
حدود كلام حتقق ّ
يف بناء شخصيتهم ،وأسهم يف تكوين جمتمع صالح.

((( وسائل الشيعة (آل البيت) للحر العاميل :ج ،20ص.171
((( نفس املصدر السابق.

الثاين :أمهية األسرة يف الواقع االجتماعي
قال اهلل تعاىل يف القرآن الكريم{ :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ
ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ}(الروم )٢١:صدق اهلل ُّ
العيل العظيم.
استعرضنا  -يف بحث سابق -أنواع وأصناف األرسة ،وبينا ّ
أن األرسة ُتصنف
لدى العلامء بأصناف متعددة ،منها املستبدة والديمقراطية والنابذة والقابلة واملرسفة،
وأوضحنا هذه األقسام بنحو مفصل ،و ُنسلط الضوء عىل املناحي املتعددة التي حتتلها
األرسة يف الواقع االجتامعي.

دور األسرة يف بناء شخصية الفرد:
قال العلامءّ :
إن اإلنسان يتعلم اللغة والعادات والتقاليد واألعراف االجتامعية من
لدُ ن أرسته ،كذلك تترَ َ سخ القيم السلوكية والسعي نحو حتقيق الذات ويرتبط ذلك
وثيق ًا باألرسة ،لذا قد نشاهد يف جمتمعنا شخصني يتساويان يف القدرات غري ّ
أن أحدمها
يتفوق عىل اآلخر دراسي ًا أو وظيفي ًا واجتامعي ًا ،ويعود السبب بنسبة كبرية إىل الدافع
واملحفز الذي يتلقاه الفرد من األرسة .وهذا يعني ّ
أن لألرسة أمهية كبرية يف جماالت
متعددة ،ويبدأ الدور األرسي بتنشئة األرسة لألبناء عىل تعلم العادات واألعراف
االجتامعية احلسنة ،والتوجيه السلوكي واألخالقي السوي ،وترسيخ املبادئ والقيم
الرفيعة ،وينعكس ذلك عىل شخصية الفرد يف سعيه اجلاد نحو حتقيق ذاته والتفوق
الدائم عىل مجيع األصعدة ،ونجد ّ
أن الرشائع الساموية مجعاء أولت األرسة عناية
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فائقةّ ،
وركزت تركيز ًا كبري ًا عىل أمهيتها من خالل التأكيد عىل حماور متعددة:

األول :تشكل األسرة.
إن هذا املحور هام يف بناء كيان األرسة عىل أساس متني ّ
ّ
ألن تشكل األرسة يبدأ من
مرحلة ما قبل الزواج ،ونجد أحاديث وكلامت وردت عن النبي  Kواألئمة إل
تشري إىل هذا املعنى ،قال ( :Kختريوا لنطفكم فإن العرق دساس)((( .فاالختيار
الصحيح للنطفة يكون بالبحث عن الزوجة التي تتوافر فيها الصفات واخلصال
احلميدة ،و ُيسهم هذا يف تكوين أرسة تنتمي إىل جذور طيبة وقوية ،وذلك إحدى
الركائز التي تقوم عليها األرسة الناجحة.

الثاني :دور رب األسرة القيادي.
هناك كلامت ُت َبينِّ الدور الفاعل واملؤثر لرب األرسة يف قيادة السفينة نحو شاطئ
األمان ،ويظهر هذا من خالل الالزم ،قال ( :Kأنا وكافل اليتيم كهاتني ،إذا اتقى
اهلل عز وجل) وأشار بالسبابة((( ،احلديث له مدلول ومعنى يطابق نفس ألفاظ احلديث
وهو اإلشارة إىل الدرجة التي يصل إليها كافل اليتيم وهي مرتبة األنبياء والرسل
لكفالته ورعايته له ،ولكالم النبي  Kمدلول التزامي  -أي من يرافق ويالزم ما يدل
عليه لفظ احلديث وهو من يفقد أباه باملعنى الرشعي لليتيم  -فهو َف ِ
اقد ألم ٍر كبري،
وحيتاج إىل األنبياء والرسل إلعطائه ومنحه ما فقده .وإن كان من الناحية االجتامعية
ُيقصد باليتيم من فقد أحد أبويه.

الثالث :إشباع احلنان والدفء العاطفي.
حتى تتضح لنا النقطة السابقة بعمق نشري إىل ّ
أن األب واألم ال يمثالن الرعاية
الظاهرية فقط ،والتي تستند إىل البعد املادي ،وإنام حيققان للولد جوانب أخرى ُتسهم
((( تربية الطفل يف اإلسالم :مركز الرسالة :ص.28
((( ميزان احلكمة للريشهري :ج ،4ص.3708
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يف بناء شخصيته ،من أمهها إشباع احلنان والدفء العاطفي يف شخصية الولد ،ألنّه
إذا افتقد احلنان والدفء يمكن أن يتحول إىل غري سوي ،باألخص إذا وقع يف ُصحبة
رفقاء السوءّ ،
فإن الفراغ العاطفي يتحول إىل مشكلة تعود عىل األرسة واملجتمع
بالرضر الكبري .أما لو وجد أصدقاء يقومون سلوكه فسوف يكون األثر االجيايب
لصالحه واستقامته عائد ًا بالنفع عىل املجتمع بأرسه .لذا تقع عىل األبوين مسؤولية
كبرية يف إشباع اجلانب العاطفي لألبناء ليكونوا أفراد ًا صاحلني فاعلني.

الرابع :إسداء النصيحة والكلمة اهلادفة.
إن هذه النقطة فــي غـايــة األمهيــة ،إ ْذ ّ
ّ
أن كثــري ًا مـن اآلباء ال ُيو ُلون اهتامم ًا
باجلانب الرتبوي يف شخصية أوالدهم ،ويعتقدون ّ
أن تلبية احلاجات الظاهرية من
الرشد واالستقامة،
املأكل واملرشب وامللبس تكفي يف إيصال الولد أو البنت إىل مرحلة ُ
بينام نرى ّ
أن الروايات الواردة عن النبي  Kواألئمة إل فيها تأكيدات كثرية
ومتعددة ُتبني ّ
أن إسداء النصح والتأديب ليس مسا ٍو لالهتامم باجلانب املادي يف درجته
ورتبته وإنام يتفوق عليه بمراتب ،ونشاهد بعض الناس ُي َل ِّبي كل احتياجات أبنائه يف
مأكلهم ومرشهبم ودراستهم ،حيث يضع ُأستاذ ًا خاص ًا ألبنائه ،ولكنه ال هيتم بتقويم
االعوجاج يف سلوكهم ويدعهم للظروف الزمنية أو للمجتمع ،وهذا من األخطاء
الفادحة ،لذا عىل األب واألم واألقارب مسؤولية النصح والتوجيه ،باألخص إذا
ٍ
فعال يف تقويم
كانت كلمتهم مؤثرة يف شخصية ذلك الشاب حتى ُيسهموا بدو ٍر
االعوجاج ،أما االكتفاء باجلانب السلبي والسكوت وإناطة التوجيه للزمن واملجتمع
فهو فال يكفي يف استقامته ،لذلك نجد الكثري من أبناء ُ
األرس املرفهة ينحرفون،
وذلك ألهنم مل يتلقوا النصيحة والكلمة اهلادفة والتذكرة ،بالطبع هناك بعض الناس
قد ال ُيوفق لالستقامة حتى مع النصيحة كام حدث ذلك مع ابن نوح الذي مل يتأثر
بنصائح النبي نوح ؛ ،فالتأثر بالنصيحة وقبوهلا ليس قاعدة ُكلية ومطردة وإنام كام
قال العلامء :إهنا قاعدة تعم األغلب ،أي األكثرية من الناس ينصاعون ويتأثرون بام
يسمعون ،فالكلمة الطيبة عندما تصدر من شخص سوي يف سلوكه فلها أكرب األثر يف
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شخصية ذلك الشاب ،ونحن رأينا كثري ًا من الشباب الذين اهتدوا بواسطة االستامع
ملحارضة يف مأتم حسيني أو زيارة أحد املؤمنني والتأثر بنصيحتهم.

واجبات األب واألم يف تقويم سلوك األبناء
ّ
إن من الرضوري اإلشارة إىل جمموعة نقاط ذات أمهية لكل من األب واألم فيام
جيب عىل كل منهام يف تقويم سلوك األبناء:

األوىل :إدراك حجم املسؤولية.
ّ
إن الكثري من اآلباء واألمهات يف جمتمعنا ويف كثري من املجتمعات ال يعلم حجم
املسؤولية والدور املناط به ،ويتعامل عفوي ًا مع أبنائه وبناته ،فيرتكهم دون ختصيص
ُج ٍ
زء من وقته وأمواله من أجل استقامة سلوك أبناءه وبناته وأرسته ،وال ينسجم هذا
مع ما يريده اإلسالم من األبوين يف رعاية أبنائهام ،قال النبي ( :Kأال كلكم راع،
ٍوك ٌل َمسؤُ ٌ
ُ
ول عن رعيته)((( ،فاملسؤولية تعني إعطاء االهتامم بتلك األرسة التي يتعاون

األبوان يف توجيهها وتقويمها ،أما إيكال األمور إىل الصدفة والقول من البعض أنه
إذا َكبرُ َ سيهتدي ،فمن ُقدِّ رت له اهلداية سيهتدي ومن مل تقدر له اهلداية فلن هيتدي،
فهذا كالم غري صحيحّ ،
ألن نسبة كبرية من اهلداية ترتبط بتوجيه األبوين ،وقد بينت
الروايات ذلك وأكدت عليه الدراسات العلمية احلديثة التي قام هبا علامء الرتبية
وعلم النفس.

الثانية :التعامل املتوازن مع حاجات األبناء.
ّ
إن اجلهل باملسؤولية وإيكال األمور إىل الظروف الزمنية ُيؤثر يف انحراف شخصية
األبناء ،وكذلك انعدام التوازن يف تلبية احتياجاهتم بالرتكيز عىل اجلانب املادي وإمهال
اجلانب املعنوي ،ولذا نجد بعض املراهقني يعيش يف وسط مادي وثراء فإذا َكبرُ َ قلي ً
ال
طلب من أبيه سيارة ،ومع علم أبيه باعوجاج شخصيته إال أنه يشرتي له ،ويف ذلك
((( ميزان احلكمة للريشهري :ج ،2ص.1212
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رضر كبري عليه وعىل املجتمع لكونه غري ناضج باملقدار املطلوب ،باإلضافة إىل اخلطر
الذي يسببه يف قيادته املتهورة املؤدية إىل إزهاق أرواح بريئة ،لذا فعىل األب أن يعتني
باستقامة شخصية أبنائه وأن يفكر بتوازن جاد يف الطلبات التي تصدر من االبن
ويمنعه عن بعض ما يطمح إىل حتقيقه ،خصوص ًا إذا علم بوجود رضر يعود عليه
وعىل أرسته وجمتمعه ،وعىل هذا األساس البد أن يكون األب واألم عىل دراية وفهم
عميقني باحتياجات أبنائهام التي تعود بالنفع عليهم ،وأن ال يبادرا يف تلبية أي طلب
مقدم من األبناء دون دراسة ٍ
وتأن فيه.

الثالثة :املشاركة يف ُصنع القرار.
وترتتب عىل ما أرشنا إليه يف بحث سابق يف موضوع األرسة ،وهو الغفلة عن
إعطاء االبن الفرصة للمشاركة يف صنع القرار داخل األرسة ،خصوص ًا القرارات
التي يمكن أن يكون له دور فيها ،كاستشارته يف رشاء بعض حاجيات البيت أو تبديل
إن ذلك يشعره بأمهيته ّ
أثاثه أو فرشهّ ،
وأن له دور يف صنع القرار يف حميط األرسة،
ويؤثر إجياب ًا يف بلورة شخصيته ،و ُيشكل أهم الدروس العملية التي تنمو مع الطفل
ليكون هلا أبلغ األثر يف صنع القرارات الكبرية التي يتخذها يف املستقبل ،لذا دأب
العلامء عىل تنشئة أبنائهم منذ الصغر عىل املشاركة يف القرارات املتعددة التي تصقل
شخصيتهم ومتنحهم التجربة الكافية الختاذ القرارات احلكيمة يف املستقبل.

الرابعة :احلرية واحرتام الرأي.
ّ
إن احرتام الرأي الصادر من االبن وإعطائه احلرية يف إبداء آرائه ونظرياته أمر
يف غاية األمهية والبد أن يلتفت إليه كل من األب واألم ،فال يستصغران آراء االبن
أو يقلالن من شأن ما يطرحه من أفكار ،بل يسعيان إلتاحة الفرصة له يف إبداء رأيه
إن علينا أن نؤمن ّ
ويبديان أمهية لقبول آرائهّ .
بأن بعض األبناء قد تصدر منهم آراء
وأفكار حسنة تضاهي آراء الكبار الذين لدهيم ُنضج ،بل وتتفوق أحيان ًا عىل ما يصدر
من آبائهم وأمهاهتمّ ،
ألن اهلل تعاىل َوزّ ع الكامل عىل الناس ،ففقد يلتفت االبن إىل أمر
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يف غاية األمهية ال يلتفت إليه األبوان ،وعىل األرسة التي تريد رفع مستوى أبنائها
وترشيد سلوكهم أن ُتويل أمهي ًة إىل احلرية وسامع الرأي اآلخر الصادر من االبن ّ
ألن
نمي شخصيته ويعطيه ثقة بنفسه وقدراته.
ذلك ُي ِّ

أهمية التوجيه والتشجيع يف منو شخصية الفرد:
إن بعض اآلباء ُيس ِّفه ما يصدر من أبنائه وهذا خطأ فادحّ ،
ّ
ألن ذلك جيعل االبن
يستصغر نفسه ،ويستشعر عقدة احلقارة والنقص يف ذاته ،ألنه جيد ّ
أن كل ما صدر منه
ليس بذي قيمة .بخالف التشجيع التدرجيي ودفعه للمشاركة يف إبداء رأيه حتى ْ
وإن
كانت فكرته غري صائبة إ ّ
ال أنه ستنضج آرائه وتؤدي إىل نتائج باهرة إذا سعى األبوان
ٍ
بجد يف تعليمه القواعد واألسس الصحيحة التي يسلكها فيصل إىل الرأي الصائب،
إن األرسة بالرغم من أهنا صغرية إ ّ
وهبذه الطريقة تنمو شخصيته ،قال علامء الرتبيةّ :
ال
أهنا أشبه باحلكومة التي تقوم عىل مبدأ ديمقراطي أو عىل مبدأ استبدادي ،فاحلكومة
الديمقراطية هي التي ينمو الشعب فيها ،ويتطور يف كل املناحي ،وأما االستبدادية
فهي التي يصدر الرأي فيها من جهة حمددة ولـيس هنــاك سمــاع للرأي اآلخر
ويصبح املجتمع ال يسري نحو التقدم ،وقد أشار النبي  Kإىل ذلك وسماَّ ه احلكمة،
ِ
فقال ( :Kما ِمن ٍ
احلكمة إال كان خراب ًا)((( ،أي ّ
أن البيت
يشء من
بيت ليس فيه ٌ
ال يصل إىل حتقيق أهدافه ،ومن أراد ألبنائه أن يصلوا إىل الرشد والسؤدد واحلكمة
واإلسهام يف بناء الواقع االجتامعي فعليه أن يلتفت إىل النقاط السابقة التي أرشنا إليها
لتكون أرسته حتمل يف سامهتا وصفاهتا الرشد والسؤدد والوعي.

((( تفسري جممع البيان للطربيس :ج ،2ص.194

الثالث :مبادئ بناء األسرة الصاحلة
قال اهلل تعاىل يف القرآن الكريم{ :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ
ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ}(الروم )٢١:صدق اهلل ُّ
العيل العظيم.
استعرضنا يف البحث السابق أمهية بناء األرسة والدور الكبري هلا الذي ُيسهم يف
ٍ
هامة ،البد أن تؤخذ باحلسبان
التقدم االجتامعي ،ونواصل تتمة ما تقدم بذكر أمو ٍر
لتأكيد الروايات عليها ،وهذه األمور إذا توفرت شكلت سياج ًا يمنع دخول اخللل

إىل األرسة ،من أمهها:
األول  :مبدأ احلب.

ّ
إن توافر احلب بني الزوجني وكذلك بني األبناء وأفراد األرسة هو البلسم الشايف

لكل ما حيدث لألرسة من خلل ،فاحلب قادر عىل إزالة اخللل ،والعكس من ذلك ّ
فإن

األرسة إذا ُوجد فيها ما ُينمي البغضاء والشحناء ستكون ُمعرضة للتفكك والتشتت
بنحو تدرجيي ،لقد أشار علامء الرتبية إىل ّ
أن الشخصية السوية هي التي تمُ ثل الرمحة
واالستقامة يف املجتمع وهي نتاج ُألسرَ ٍ سوية يسود احلب بني أفرادها ،والعكس
من ذلك ّ
فإن املجرم وغري السوي هو نتاج ُألرس يسود يف عالقات أفرادها البغضاء
واالنتقام والتسلط وعدم االحرتام للفرد اآلخر ،ولعل ما ورد عن النبي  Kيف
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توكيد مبدأ اخلريية ،بقوله ( :Kخريكم ،خريكم ألهله ،وأنا خريكم ألهيل)
يرتبط ارتباط ًا وثيق ًا بمبدأ احلب.

(((

أثر احلب يف العطاء األسري:
ّ
إن احلب هو القاعدة ملبدأ العطاء دون حدود فمن أحب بذل ملحبوبه دون

حساب ،أما إذا مل يتوافر احلب فالتعامل مع اآلخر عىل ضوء احلسابات واملصالح،

وهو ال ينطلق من قاعدة احلب ،فاملحب يعطي حبيبه دون حساب ،وكذا األمر يف
البناء األرسي فالزوج ُيقدم لزوجه ما يستطيع دون حساب ،والزوجة ُتقدم لزوجها
ما تستطيعه دون حساب ،وكذا األب مع أبنائه وبناته ،واألبناء والبنات مع األبوين،
جو الوئام واملحبة وأعطى تقدم ًا
وكلام كان العطاء كبري ًا من كل فرد األرسة كلام ساد ّ
مطرد ًا وانعكس عىل أفراد األرسة ،أما إذا ساد مبدأ االنتقام والشحناء فمن الطبيعي

أن يتعرض أفراد األرسة لعثرات يف حياهتم الزوج أو الزوجة أو األوالد والبنات،

وينفصل بعضهم عن بعضهم اآلخر ويقف بعضهم مع هذه البنت أو ذلك الولد.
الثاين :مبدأ التعاون.

التعاون األرسي ينبثق من احلب ،واألرسة أشبه بخلية النحل التي يسودها النظام

وكل منها يقوم بوظيفته ليكون لكل نحلة يف اخللية العيش الطبيعي ،واألرسة املثالية
هي التي يتحقق بني أفرادها التعاون والبناء الذي ُيوصل ك ً
ال منهم إىل النمو والرشد
الطبيعي ،وال يمكن للزوج أن يصل إىل رشده وكامله دون تعاون بني أفراد أرسته،

وكذا احلال للزوجة واألبناء والبنات ،وحتى يتضح هذا املبدأ بجالء ننظر إىل عمق

الترشيع اإلسالمي يف واجباته جتاه الزوجة يف البيت ،فهو ال يوجب عليها القيام
بالوظائف التي تؤدهيا بنحو طبيعي ،فال جيب عليها أن تطبخ أو أن تغسل املالبس
((( وسائل الشيعة للحر العاميل :ج ،20ص.171
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أو غري ذلك مما يرتبط بشؤون املنزل بل حتى رضاع طفلها له أجرة ويمكنها أن تأخذ

مقابل عملها أجرة ،وهذا يدلل عىل ّ
أن ما تقوم به الزوجة له احرتام كبري يف الرشيعة
اإلسالمية ،وله قيمة ترتبط بمبدأ التكامل يف حميط األرسة.

دور التعاون يف التكامل والتماسك األسري:
ّ
إن ثقل املسؤولية ال ينبغي أن يلقى عىل كاهل الزوجة فإهنا لن تستطيع أن

ُتربمج واقعها املعييش مع طموحها ،وبالتايل لن تستطيع أن تتقدم عىل أكثر من
صعيد ،فهناك الصعيد العلمي والثقايف والرتبوي واالجتامعي والروحي ،والرشيعة
اإلسالمية مل توجب عىل الزوجة القيام بالوظائف املنزلية حتى جتد متسع ًا من الوقت
لرفع مستواها الثقايف والروحي وتقوم بدورها االجتامعي .ويتطلب ذلك التعاون

األرسي ،والنبي  Kوأئمة الدين والعلامء الربانيني كانوا ُيسهمون يف القيام

ببعض الشؤون املنزلية ،وكلام استطاع أفراد األرسة أن ُيسهموا يف إضفاء التعاون

يف اجلو األرسي كلام ازداد الرتابط وثاقة وصالبة و َب ُعدَ اجلو األرسي عن االنفصام
والترشذم .وقد يتصور بعض ّ
أن التعاون لألب يقترص عىل إسداء النصيحة والتوجيه
فقط ،إال ّ
أن األمر ليس كذلك ،واملطلوب من األب أن ُيسهم بعطائه ومشاركته
يف حميط أرسته ،باإلضافة إىل كونه ُر َّبان ًا للسفينة من خالل إسداء النصح وإعطاء
املوعظة ،وبالتعاون بني أفراد األرسة يزداد التامسك ويشتد ُعرى االرتباط بينها.

الثالث :مبدأ النظام.

نظام األرسة يرتبط بام جاء يف الرشيعة اإلسالمية من مبدأ الطاعة والقيمومة

للرجل أي أنه رأس اهلرم ،أما باقي أفراد األرسة فرتتبط به يف حتمل املسؤولية .وكل

فرد ُيمثل مسؤولية جتاه ما يصدر من األب يف املحيط األرسي ،وله الطاعة املطلقة،

وعىل الزوجة واألوالد والبنات أن ينصاعوا خاضعني لتوجيهاته ونصائحه واألوامر
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والنواهي الصادرة منه ،خصوص ًا إذا كان األب له رشد وثقافة وعلم ،أي ال ينطلق
من التعصب بل ينطلق من خالل التقيد بأوامر الشارع واالنضباط السلوكي عىل

وفق جادة الصواب ،وبذلك تكون الطاعة ُلر ّبان السفينة هلا آثار إجيابية تنعكس عىل

األرسة .أما إذا انفرط َعقد الطاعة وكانت الزوجة ال ترى وجوب طاعة الزوج،

تصدع النظام األرسي وتفككت روابطه ،وقد وردت روايات كثرية تؤكد عىل مبدأ

الطاعة للزوج حتى يف خروج الزوجة لزيارة أقارهبا وصلة رمحها ،والروايات كثرية

أن ذلك من الواجبات الرشعية التي عىل الزوجة التقيد هبا ّ
تفصح ّ
وأن احلفاظ عىل
النظام وحتمل املسؤولية يف إطار األرسة أهم من صلة الرحم .وال يعني هذا ّ
أن النظام
يقوم عىل التعسف باألوامر الصارمة ،بل ينبغي أن يتسم النظام باملرونة التي تحُ قق

التكامل والرقي لألرسة .ونؤكد هنا ّ
أن الزوجة يف جمتمعنا ُتقدم الكثري من العطاء
كالقيام بشؤون البيت ويمثل ذلك ِعبئ ًا كبري ًا عليها ،ويتطلب من الزوج أن ُيعطي
التقدير واحلب واحلنان لتلك اجلهود التي تقوم هبا.

الرابع :مبدأ الكلمة الطيبة.

ّ
إن الكلمة الطيبة من األمهية بمكان بني الزوج والزوجة وأفراد األرسة ،وقد أكد

احلق تعاىل أمهيتها ،قال تعاىل{ :ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ
ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ}(إبراهيم) ،وبني النبي ّ K
أن الكلمة

الطيبة صدقة ،ألمهيتها الفائقة يف اجلو األرسي .ومن املؤسف ّ
أن بعض األزواج ال
يعي دورها خصوص ًا جتاه الزوجة ،كام ّ
أن بعض الزوجات ال تعي أمهية الكلمة الطيبة
مع زوجها أو أبنائها .والروايات وردت مؤكدة عىل أمهية الكلمة الطيبة ،جاء يف
احلديث( :أيام امرأة قالت لزوجها ما رأيت قط من وجهك خري ًا فقد حبط عملها)(((،

أن تلك األعامل التي جاءت هبا تصبح رساب ًاّ ،
أي ّ
إن الزوجة قد تقدم الكثري لزوجها
((( وسائل الشيعة (آل البيت) للحر العاميل :ج ،20ص.162
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وأبنائها لكنها ُتفسد ما قدمته بكلمة واحدة ،والزوج أيض ًا قد ُيقدم الكثري ويبذل

قصارى جهده يف سبيل إسعاد زوجته وأوالده ولكنه يقول كلامت نابية غري منضبطة
لزوجته فيحبط اهلل أعاملهّ ،
إن األعامل كالورد إذا َذ ُبل ال حيس بجامله وال ُتدرك أناقته
فجامله يرتبط بغضاضته ،وأعامل اخلري ال تكون غضة طرية مع الكلامت النابية وغري
املسؤولة ،فإذا صدر من أحد الزوجني جتاه اآلخر أو جتاه األوالد اللفظ اليسء أ ّثر
سلب ًا وأفقد الكثري من اإلجيابيات.
اخلامس :مبدأ املرونة والتسامح.

املرونة والتسامح هلام أمهية كبرية يف َشد أوارص األلفة بني أفراد األرسة ،والكامل

هلل تعاىل ،وكل إنسان معرض للخطأ غري ّ
أن من يستطيع جتاوز اآلثار السلبية لألخطاء
هو اإلنسان الناجح الذي يتعاطى املرونة والتسامح جتاه األخطاء ،خصوص ًا إذا
صدرت من أفراد األرسة ،فيعاجلها بروية وعقالنية ُتسهم يف إبدال اخلطأ إىل صواب،
والروايات ُتؤكد عىل جتاوز األخطاء ،وعىل الصرب وقوة التحمل واالنضباط

السلوكي وعدم ردود الفعل الالمسؤولة من الزوج جتاه زوجه أو أحد أبنائه ،ففي
الرواية( :من صرب عىل ُخلق امرأة سيئة اخللق واحتسب يف ذلك األجر أعطاه اهلل ثواب
ٍ
معان كثرية وعميقة .وكي نفهم هذه
الشاكرين)((( ،والرواية عند التأمل فيها ندرك
الرواية البد أن نعرف معنى ثواب الشاكرين .فالشاكر هو الذي يستخدم مجيع نعم اهلل

تعاىل فيام أمره به ،والشاكر قليل قال تعاىل{ :ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ}(سبأ) أي
أنّه ال يصل إىل مقام الشاكر إ ّ
ال األقلون عدد ًا واألعظمون عند اهلل تعاىل قدر ًاّ .
ألن
املقام ال يمكن أن يصل إليه إ ّ
ال من أتعب نفسه وبذل جهد ًا ومشقة وحتمل الصعاب
ويمكن لإلنسان أن يصل إىل هذا املقام ببعض األعامل التي ُيؤدهيا يف حميط األرسة

بصربه عىل ما يصدر من أخطاء من لدُ ن الزوجة واألبناء ،والرواية تشري إىل ّ
أن الصرب
((( وسائل الشيعة (آل البيت) للحر العاميل :ج ،20ص.174
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عىل ُخلق الزوجة هو املصداق األبرز للشاكر ،لكون كل من الزوج والزوجة قطب

تدور عليه رحى األرسة ،والرواية ال حترص الصرب والثواب الكبري عليه بصرب الزوج

عىل زوجته وبالعكس فقط ،بل يشمل من يصرب عىل سوء خلق أبنائه ّ
فإن اهلل تعاىل
يعطيه ثواب الشاكرين ،فاملِالك واملصلحة موجودة يف الرواية للزوجة واألبناء،
ويسمي العلامء ذلك بتنقيح املناط ،والصابر حيقق اخلري والوئام واستمرار احلب يف

حميط األرسة وينعكس ذلك عىل أفرادها ،فيعيش اجلميع روح املسؤولية ويصبح كل

فرد لبنة يف بناء الواقع االجتامعي.

الرابع :أمهية اجلود والكرم يف استقامة األسرة
قال اهلل تعاىل يف القرآن الكريم{ :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ
ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ}(الروم )٢١:صدق اهلل ُّ
العيل العظيم.
أمهية اجلود والكرم يف البعد املادي

استعرضنا بعض املبادئ اهلامة املوجبة للتقدم والعيش الرغيد يف احلياة األرسية،
ونواصل بحثنا حول املوضوع ملا له من أمهية كبرية حيث ّ
إن بعض املبادئ عوامل
فائقة التأثري ،ولعل من أهم ما أكدنا عليه احلب والتسامح اللذين هلام األثر الكبري
يف تقدم األرسة ونموها املطرد ،كام ّ
أن من العوامل املؤثرة اجلود والكرم يف نطاق
األرسة ،واجلود والكرم هلام جنبتان مادية ومعنوية ،وال نريد استعرضهام معنويا بيشء
من التفصيل واإلسهاب وإنام نريد أن نمحور احلديث حوهلام الناحية املادية يف تعامل
رب األرسة مع زوجته وأفراد أرسته ،وكي يتضح لنا دور اجلود والكرم يف استقامة
األرسة ونموها املطرد البد أن نستعرض مقدمة هلا دخل يف بحثنا.
ّ
إن اهلل تعاىل أوجد اإلنسان فقري ًا حمتاج ًا ال يستغني عن خدمات أبعد الناس
إليه فض ً
ال عن أقرهبم منه من الذين هلم تأثري عىل مسار حياته ،واالحتياج قد يرتبط
باحلاجات الطبيعية نظري حاجة اإلنسان إىل األوكسجني أو الطعام ،وقد يفوت رب
األرسة أن يويل عناية باحلاجات الطبيعية املادية التي هلا األثر البالغ يف استقامة أرسته
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كاحلاجة إىل اللباس والتجمل والزينة ووسيلة النقل املناسبة.

أثر الغفلة عن تأمني احلاجات الطبيعية:
ّ
إن الغفلة عن احلاجات الطبيعية املادية ألفراد األرسة جتعل بعض أفرادها ال
يعيش احلالة الطبيعية التي تؤمن احتياجاته املادية ،فإذا كان حيتاج إىل مالبس تتالءم
مع املحيط الذي يعيش يف كنفه ،وال يؤمن له ذلك فسوف يتأثر سلب ًاّ ،
إن هذه الظاهرة
ليست بمطردة ومسترشية ،وإنام هلا وجود يف كل املجتمعات ومنها جمتمعنا ،وعىل
األب أن يلتفت إىل احلاجات الطبيعية ألبنائهّ ،
إن عدم االلتفات والغفلة قد جير األبناء
إىل مشاكل أخالقية كبرية من ناحيتني:
األوىل :معنوية :فقد يصاب اإلنسان بعقدة احلقارة يف ذاته نتيجة أنه يرى نقص ًا ال
يستطيع أن يسده.

الثانية :مادية :قد توصله إىل االعتداء عىل حقوق اآلخرين وسلب ما لدهيم من
مال ،فيرسق أو خيتلس أو جيري صفقات جتارية ومهية غري قانونية ،وما إىل ذلك من
أمور نتيجة للعوز واحلاجة.

واألمران يف غاية األمهية وينبغي عىل رب األرسة أن ُيركز عليهام ،لئال ُيصاب
بعض أبنائه أو بناته بمشاكل أخالقية ،واألخطر العوز عند الزوجة ،فقد يؤدي إىل
االنحراف إذا كانت ال جتد ما يسد حاجاهتا الرضورية ،وكانت يف ضيق من العيش،
فإهنا قد تؤمن ما حتتاجه بخالف الرشع فتنحرف يف سلوكها ،وعىل رب األرسة
مسؤولية جسيمة يف االلتفات إىل سد النقص ورفع العوز لئال يؤدي ذلك إىل ما ال
حيمد عقباه.

دور التعامل املتوازن يف استقامة األسرة:
ّ
إن بعض اآلباء ال يلتفت إىل أمهية اجللوس مع أبنائه أي أنه قد يغدق عليهم
يف كرم العطاء املادي غري أنه ال يعطيهم من حنانه وعطفه بجلوسه معهم وإسداء
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النصيحة هلم وتعليم األبناء كيفية التعامل مع اآلخرين واألسلوب األمثل يف ختطي
العقبات الكأداء التي تعرتض طريق حياهتم ،وبعض العلامء يرى ّ
أن اجلود والكرم يف
هذا أعظم منه يف اجلانب املادي فاجلود ال ينحرص يف اجلنبة املادية فحسب ،بل يتحقق
بإعطاء األبناء الدروس والتوجيهات النظرية والعملية يف مكارم اخللق والتعامل الفذ
يف وسط املجتمع ،وهذا اجلود أوىل وأفضل من اجلود يف اجلانب املادي ،لكن بعض
الناس يويل اهتامم ًا كبري ًا باجلانب املادي ويهُ مل اجلانب املعنوي ،وبعضهم بالعكس
يركز عىل اجلانب املعنوي ويقرص يف اجلانب املادي .والتوازن يف التعامل مع الزوجة
واألبناء يتحقق باحلفاظ عىل استقامة األرسة والبذل مادي ًا ومعنوي ًا الطراد نموها
ومتاسكها.

أثر البخل والتقتري:
هناك بعض األرس يربز فيها -بنحو واضح  -بخل رب األرسة فهو رغم كونه
يتمتع ببحبوحة الثراء الكبري لكنه ُيقرت تقتري ًا كبري ًا عىل أفراد أرسته بام يؤدي إىل
معاناهتم ووقوعهم يف املشاكل األخالقية املادية واملعنوية ،وإصابتهم بعقد نفسية
يؤدي هبم إىل االعتداء عىل اآلخرين يف اجلانب السلوكي بارتكاب بعض ُ
اجلنحّ .
إن
البخل له آثار سيئة تنعكس سلب ًا عىل أفراد األرسة ،وقد يصاب ٌ
بعض بالذهول إذا
اطلع عىل بعض األرقام املوجودة يف املجتمعات ومنها جمتمعنا ،ومن تلك األمور ّ
أن
بعض األفراد عىل وظيفة كبرية ولديه رصيد ضخم ،غري ّ
أن أبناءه ال يستطيعون أن
حيصلوا عىل ما ُيؤمن حاجاهتم الرضورية ،فض ً
ال عن الرفاه يف األرسة ،بل قد تؤمن
هلم حاجتهم من خالل العطايا والصدقات العامة أو التربعات من بعض أقارهبم،
واألب املسؤول عن أرسته يكدّ س وجيمع املال كرصيد يف حسابه دون أن ينفق منه
عىل أبنائه ويعيش أبناءه الضيق والضنك واألمل الشديد دون أن يلتفت األب ّ
أن مآله
املوت وسيخ ّلف املال ألرسته التي بخل عليها به يف حياته.
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دور اإلنفاق يف استقامة األسرة:
أوضحت الروايات بيشء من التفصيل دور اإلنفاق يف استقامة األرسة ونموها
ونشاطها ،ومشاركتها بفاعلية يف أداء دورها االجتامعي دون اضطراب ،أما إذا مل
يتحقق اإلنفاق و َقترّ وبخل األب عىل أبنائه ّ
فإن املصري السيئ ينتظرهم بإصابتهم
بأمراض أخالقية تسترشي فيهم ،ويصعب عند ذلك عىل رب األرسة أن يعاجلهم
وخيلصهم من حمنتهم ،حتى لو أسدى هلم النصائح والتوجيهات فإهنا إذا مل ترتكز عىل
قاعدة أساسية تفقد تأثريها.

االستطاعة يف اإلنفاق:
ورد عن إمامنا الصادق ؛ عن النبي  Kقال( :إن املؤمن يأخذ بآداب اهلل ،إذا
وسع عليه اتسع ،وإذا أمسك عنه أمسك)((( ّ
إن بعض الناس قد يصاب بظروف مادية
صعبة ،وعليه أن يوازن يف إنفاقه مع واقعه املعييش ،فال يضغط عىل نفسه ويرهقها
وسع اهلل تعاىل عليه فالبد أن
باإلنفاق ،ألنه معذور فيام بينه وبني اهلل تعاىل ،ولكن إذا ّ
ُيوسع عىل عياله.

السعة يف اإلنفاق:

فليوسع
قال اإلمام الباقر ؛( :إن عيال املرء ُأرساؤه ،فمن أنعم اهلل عليه بنعمة
ِّ
عىل أرسائه ،فإن مل يفعل أوشك أن تزول تلك النعمة)((( ،فاألوالد والزوجة بمثابة
األرساء لدى األب فإذا أنعم اهلل تعاىل عىل األب فعليه أن ينفق عىل أبنائه وزوجته
كي يعيشوا الرفاهية ،أما إذا أنعم اهلل عليه و َقترّ عىل أبنائه كام يفعل بعض الناس
فسوف يوصل أرسته إىل اهلاوية والسقوط يف مستنقع الرذيلة ،وعليه أن يلتفت إىل
كلمة ُأرساء التي تشري إىل ّ
أن األبناء والبنات ال دخل هلم يستطيعون من خالله تأمني
حاجاهتم ومصدر دخلهم من األب ،وإذا كان بإمكانه أن يسد العوز و َقترّ عىل أبنائه
((( وسائل الشيعة (آل البيت) للحر العاميل :ج ،21ص.541
((( بحار األنوار للمجليس :ج ،75ص.208
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اإلسباغ واالعتدال يف اإلنفاق:
قال إمامنا زين العابدين ؛( :أرضاكم عند اهلل أسبغكم عىل عياله)((( فمن
أراد أن يصل إىل مرتبة الرضا عند اهلل تعاىل ،ويتحقق له ذلك ويرىض اهلل تعاىل عنه
ويرضيه ،إ ْذ ّ
أن هناك تبادل يف عالقة العبد مع ربه ،فإذا ريض اهلل عنه تكفل بإرضائه،
واملريض عند اهلل تعاىل هو الشخص الذي ُيسبغ عىل عياله مما آتاه اهلل من النعم .وقد
فسرّ األئمة من أهل البيت إل قوله تعاىل{ :ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
ﭧ ﭨ}(اإلنسانّ ،)٨:
بأن األسري ال ينحرص بمن يؤرس يف ُسوح الوغى واحلرب،
بل له مصاديق واألوالد والبنات والزوجة منها ،فهم يعيشون حتت رمحة األب ،فإذا
متكن مالي ًا ومل ُيسبغ عليهم فقد عامل ُأرساءه بسوء املعاملة ،قال اإلمام ؛ يف تفسري
قوله تعاىل{ :ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ}(اإلنسان( )٨:األسري؛
عيال الرجل ،ينبغي للرجل إذا زيد يف النعمة ،أن يزيد أرساءه يف السعة عليهم)(((.

اإلنفاق يف تأمني االحتياج:
وهناك رواية يف غاية األمهية يف مضموهنا لكون الراوي هلا حممد بن مسلم الثقفي
الطائي ،وهو من كبار فقهاء مدرسة أهل البيت إل والرواية عن إمامنا الباقر ؛
«أن رج ً
ال جاء إىل اإلمام الباقر ،فقال له ّ :
قال حممد بن مسلمّ :
إن يل ضيعة -بستان يف
جبلَ -د ْخ ُلها ثالثة آالف درهم ُفأنفق عىل عيايل منها ألفي درهم وأتصدق منها بألف
درهم» قال له اإلمام الباقر ؛( :إن كانت األلفان تكفيهم مجيع ما حيتاجون إليه
لسنتهم فقد نظرت إىل نفسك ،ووفقت لرشدك ،وأجريت نفسك يف حياتك بمنزلة
ما يويص به احلي عند موته)((( أي ّ
أن اإلنفاق يف سبيل اهلل ال يكون إال بعد تأمني
((( بحار األنوار للمجليس :ج ،75ص.136
((( الكايف للكليني :ج  ،4ص.11
((( وسائل الشيعة (آل البيت) للحر العاميل :ج ،21ص .541
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ألن ذلك له مردود إجيايب إ ّ
الرفاه والعيش الرغيد لألرسةّ ،
ال أنه عىل رب األرسة أن
يلتفت إىل ّ
أن إنفاقه ال ُيوصل األرسة إىل درجة الطغيان ،وال جيعلها حتتاج وتفتقر
وتفقد استقامتها .واإلنسان عىل نفسه بصرية بمقدار حاجته وما يكفي أرسته ،وعليه
االلتفات إىل ّ
أن املعاش يف احلياة الدنيا يؤثر عىل عامل اآلخرة الذي ينتظر اإلنسان،
وعليه أن يعيش عىل درجة عالية من االستقامة فيفكر يف انتقاله إىل عامل اآلخرة،
ويضع وصية حيدد فيها ما ينبغي للويص أن يقوم به بعد انتقاله إىل الرفيق األعىل ،وقد
نبه اإلمام ؛ عىل ذلك ،فقال ؛( :وأجريت نفسك يف حياتك بمنزلة ما يويص
به احلي عند موته).

األولوية يف اإلنفاق:
قال اإلمام الصادق ؛( :اليد العليا خري من اليد السفىل ،وابدأ بمن تعول)(((،
واإلمام حيدد مبدأ األولوية بمعنى ّ
أن اإلنسان لديه أجندة وعليه أن يراعي كيفية إنفاق
أمواله وطريقة رصف وقته وحتركه يف مسار حياته ،وقول اإلمام ؛( :وابدأ بمن
تعول) أي اجعل أولويات حياتك ألرستك فهم األقرب من الناس إليك وهم الذين
يمثلون الديمومة واالستمرار لوجودك ،وعندما نتحدث عن شخص مات ولديه
أوالد صاحلون نقول إنه مل يمت ،وذلك ّ
أن استمرار وجود اإلنسان يف عياله فليجعل
مهه وقدراته ترتكز أو ً
ال عليهم فهم أقرب الناس إليه ومن َث ّم يويل اهتاممه باآلخرين.
وتكمن األمهية الفائقة هنا للجود والكرم يف اإلنفاق املادي عىل األرسة واألقربني
وجعل ذلك أولوية هلم عىل غريهم ،كام جاء يف الروايات عن أئمة أهل البيت إل.

((( وسائل الشيعة (آل البيت) للحر العاميل :ج ،21ص.542

اخلامس :أمهية االحترام املتبادل بني أفراد األسرة
قال اهلل تعاىل يف القرآن الكريم{ :ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ}(اإلرساء،)٥٣:
وقال اهلل تبارك وتعاىل{ :ﯦ ﯧ ﯨ}(البقرة ،)٨٣:صدق اهلل ُّ
العيل العظيم.
دور االحرتام يف نمو شخصية الفرد:

الزال الكالم موصو ً
راعى يف النظام األرسي
ال حول املبادئ اهلامة التي جيب أن ُت َ
كي تكون األرسة مثا ً
ال ملا يريده اإلسالم ،وقد استعرضنا بعض املبادئ التي إذا
توافرت حققت نجاح ًا يف متاسك األرسة ،ولعل من أهم العوامل التي ُيؤكد عليها

العلامء االحرتام يف وسط األرسة بني الزوج وزوجته وبني األب وأبنائه ،وبني األم
وأبنائها وبناهتا ،واالحرتام بني أفراد األرسة ينطلق من مبدأ الكرامة الذي أشار إليه
تعاىل{ :ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ}(اإلرساء ،)٧٠:فاهلل تعاىل خلق اإلنسان كري ًام وفطره عىل
الكرامة ،وإذا كان املحيط األرسي قائ ًام عىل مبدأ الكرامة يف التعامل لتنشئة الربعم

الصغري عىل احرتامه من لدُ ن أفراد األرسة فالنتيجة املؤكدة هي تفتح هذا الربعم بشذا

الورد وعبق الندى ،أما إذا كان الطفل ال حيرتم ومتتهن كرامته فالنتيجة الطبيعية التي
حيصدها األبوان أو ً
ال واملجتمع ثاني ًا هي الشوك الذي سيكون عائق ًا يف تقدم املجتمع.
ّ
إن مراعاة القواعد العامة الحرتام أفراد األرسة يف غاية األمهية بل ال خيتص ذلك
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باملحيط األرسي وحده وإنام يشمل تعامل اإلنسان مع أخيه اإلنسان .والنبي K

واألئمة من أهل البيت إل كانوا يف غاية الرعاية والتجسيد الكامل ملبدأ االحرتام

ملن يتعاملون وإياه من خمتلف الناس.

دور االحرتام يف تشكل شخصية اإلنسان:

قال تعاىل{ :ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ}(اإلرساءّ ،)٥٣:
إن اآلية ُتؤكد عىل
مبدأ الكرامة الفطري يف ُك ْن ِه وجود اإلنسان ويف دخيلة نفسه من خالل عدم االكتفاء
بقول احلسن وإنام بتحري األحسن ،وإذا سار الشخص عىل وفق هذه الطريقة املثىل يف

حميطه األرسي ّ
فإن وجدانه يتشكل عىل احرتام الغري ،وسوف يتعامل مع أي فرد من
األفراد حتى مع ألدِّ أعدائه بمبدأ االحرتام والكرامة اإلنسانية ،وبالعكس من ذلك
فإذا ام ُت ِهنَت كرامة اإلنسان ّ
فإن ما يصدر منه من أقوال وأفعال ينم عن دخيلة نفسه
وأهنا بنيت عىل االمتهان وعدم االحرتام للكرامة الذاتية ،ويرتتب عىل ذلك آثار سلبية
ال حد هلا وقد يصبح اإلنسان وحش ًا كارس ًا يف تعامله مع جمتمعه ويف تعامله مع حميطه
األرسي ،وقد أشار العلامء إىل أنه كلام ُروعيت كرامة اإلنسان و ُاحرتمت كلام َقوت
واشتدت جذور اخلري والصالح يف ذاته وانعكست عىل سلوكه.

االحرتام ُخلق النبي  Kواألئمة إل:

ّ
إن مبدأ االحرتام الذي أكدناه ندركه من خالل التقاطع والتالقي بني املجتمع

واألرسة ،إذ ّ
أن األرسة هي الركيزة األوىل لتشكل الواقع االجتامعي ،ويتضح ذلك يف

أقوال النبي  Kواألئمة من أهل البيت إل ويف تعاملهم مع اآلخرين يف اجتاهني:
األول :التعامل مع األرسة.

نقل املحدثون ّ
أن النبي  Kكان يتعامل باالحرتام الفذ مع الصديقة الزهراء D
ومع سبطيه احلسن واحلسني ؛ ،واألمر وإن كان له ربط باجلانب الغيبي يف شخصيات

سألا دارفأ نيب لدابتملا مارتحالا ةيمهأ :سماخلا
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هؤالء العظامء ،لكن النبي ُ Kيريد أن ُيع ّلم أمته الطريقة املثىل يف التعامل مع البنت
واألوالد واالحرتام اجلم والسلوك السوي والتقدير الفائق هلم لينعكس ذلك عليهم.

الثاني  :التعامل مع اجملتمع.
وهو واضح يف تعامل النبي  Kواألئمة إل مع الناس ،ويظهر ضمن أمور:

األول  :سلوك النيب  Kمع الناس.

ّ
إن النبي  Kال حيرتم أبناءه واملقربني إليه فحسب ،بل أنه حيرتم اآلخرين بفائق

االحرتام ،وقد انعكس ذلك بنحو كبري عىل كل فرد من أفراد املجتمع ،وأصبح
االحرتام مصدر ًا للجذب يف شخصيته  ،Kوأكد املحدثون ذلك بذكر مواقف عدة:
األول :إنّه  Kكان ُيكرم الداخل عليه و ُي ْؤثره بالوسادة إذا كان متكئ ًا عليها

ودخل شخص عليه قدَّ م له املتكأ ،وبذلك يعطي الدروس يف احرتام اآلخرين.

الثاين :إنّه  Kدخل عليه شخص يف مسجده وكان املسجد ٍ
خال -فيه متسع-

فتزحزح النبي  Kعن مكانه ،فالتفت الداخل إليه وقال يا رسول اهللّ :
إن يف املكان

ملتسع ،فالتفت النبي  Kإليه وقال ( :Kإن حق املسلم عىل املسلم إذا رآه يريد

اجللوس إليه أن يتزحزح له)((( أي أن يشعره بعناية واحرتام وتقدير لشخصه ،وإذا تم
تبادل االحرتام بني الناس سادت مكارم األخالق عالقات املجتمع.

الثالث :عندما َق ّسم النبي  Kالغنائم عىل زعامء قريش الذين دخلوا اإلسالم
حديث ًا ،ومل ُي ِ
عط األنصار شيئ ًا ،فتأثر بعضهم من ذلك ،لكوهنم قدّ موا الكثري له K
ومل حيصلوا عىل يشء .وقد جتىل يف موقف النبي  Kحقيقة االحرتام لألفراد الذين

شعر بعضهم بعدم االحرتام لشخصياهتم ،ويف ذلك املوقف عربة ودرس عميل ملن
أراد التعامل مع أفراد املجتمع وفئات الناس املتعددة واملختلفة يف طرق تفكريهم،

((( بحار األنوار للمجليس :ج ،16ص.240
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فالنبي  Kأراد أن جيلب ُو َّد زعامء قريش الذين أسلموا حديث ًا ،ورغم ّ
أن األنصار

أن بعضهم رأى ّ
تلقوا عناية وتربية منه  Kإال ّ
أن ذلك السلوك ال يتالءم مع ما
عودهم عليه  ،Kفتصور أنه  Kيامرس عنرصية جتاه األنصار وصدرت منه
ّ

كلامت ال تتناسب مع مقامه  ،Kفوقف  Kوبينّ هلم ما أسداه إليهم من خدمات
كبرية ثم قال ( :Kأما واهلل لو شئتم لقلتم فلصدقتم وصدقتم أتيتنا مكذبا فصدقناك

وخمذوال فنرصناك وطريدا فآويناك وعائال فأغنياك أوجدتم يف أنفسكم) ،والنبي ال
يكتفي ببيان ما أسداه من خدمات هلم ،بل يدافع عن شخصياهتم ويعوضهم بعطاء

غري مادي فيقول  Kهلم( :أفال ترضون يا معرش األنصار أن يذهب الناس بالشاة
والبعري وترجعون برسول اهلل  Kيف رحالكم)((( ،أي جعل جزاءهم وجوده املقدس
 Kحتى همَ ِ َلت عيوهنم وذرفت دموعهم وتأثروا تأثر ًا بالغ ًا ،وينم هذا عن االحرتام
الكبري لشخصيات األنصار من ِق َب ِله .K

الثاني  :سلوك األئمة إل مع الناس.
وهكذا سار األئمة من أهل البيت إل عىل االحرتام الفذ والكبري لشخصيات
الناس انطالق ًا من مبدأ الكرامة الذي رشحناه آنف ًا ،ففي إحد األيام كان اإلمام عيل

؛ مسافر ًا ،ويف الطريق كان برفقته أحد النصارى ،فسأل اإلمام ؛ قائ ً
ال  :أين
تذهب ؟

قال ؛ :أريد أن أذهب إىل الكوفة ،وعندما وصل ؛ مع النرصاين إىل مفرتق

طرق ،رأى النرصاين ّ
أن اإلمام مل يتجه نحو الكوفة بل سار معه ،فالتفت النرصاين
إليه ؛ قائ ً
ال له :أمل تقل إنك تريد الكوفة؟ قال اإلمام ؛( :هذا من متام حسن
الصحبة أن يشيع الرجل صاحبه هنيئة إذا فارقه وكذلك أمرنا نبينا)((( ،وهذا السلوك

((( مسند أمحد ألمحد بن حنبل :ج ،3ص.76
((( الكايف للكليني :ج ،2ص.670
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الكريم من لدُ ن اإلمام ؛ أحدث تأثري ًا كبري ًا يف شخصية النرصاين ،فام كان منه إال

أن دخل اإلسالم.

قواعد االحرتام يف التعامل مع األبناء:
وقد أعطى النبي  Kقواعد يف االحرتام والسلوك السوي عىل مستوى املحيط

األرسي يف تعامل األب واألم مع أبنائهام وأفراد أرسهتام ،وأوضح ص هذه القواعد يف

تعامل األب مع أبنائه بقوله( :وال ُيرهقه وال خيرق به)((( ،وهاتان قاعدتان عظيمتان
حتتاجان للتوضيح:

األوىل( :وال ُيرهقه) ،فاألب يف تعامله مع ابنه ال حياول أن ُيثقل عليه ويرهقه
ويحُ ِّمله عبئ ًا ثقي ً
ال ال يستطيع محله ،بل حياول أن خيفف عليه ليعتاد حتمل األعباء

الكبرية بشكل تدرجيي.

الثانية( :وال يخَرق به) ،أي ال يتهمه باخلرق والسفاهة واجلنون وعدم اإلدراك وعدم

العقل ،وحتى إذا صدرت من االبن بعض األفعال غري الطبيعية وغري املنسجمة مع
السلوك السوي ينبغي أن يتحمل األب ذلك ،و ُيبني لالبن خطأ أفعاله بشكل تدرجيي
ينسجم مع االحرتام والتقدير لشخصه ،أما تسفيه آراؤه يف كل حني ّ
فإن ذلك يركز يف
شخصيته أنه ال كرامة له ،وسوف تكون األعامل التي تصدر منه تتالءم مع ما ّ
ركزه

األب يف شخصه .وعلينا من خالل التعاليم الفذة التي وردت عن النبي  Kواألئمة
من أهل البيت إل أن نتعامل أو ً
ال مع الزوجة باالحرتام الفذ والفائق ألهنا مصدر

ينعكس عىل األبناء يف تربيتها هلم ،فإذا امتهن الزوج كرامة زوجته ّ
فإن تلك الكرامة
املمتهنة تنعكس سلب ًا عىل األبناء ،وكذلك ينبغي أن تتعامل الزوجة مع زوجها ،فإذا
امتهنت الزوجة كرامة زوجها ّ
فإن ذلك ينعكس عىل كرامة األبناء بشكل سلبي،

((( وسائل الشيعة للحر العاميل :ج ،21ص.481

وعلينا أن نتعامل مع األبناء من خالل هاتني القاعدتني اللتني رسمهام املصطفى K
لنغرس يف املجتمع نبتة صاحلة يكون هلا أبلغ األثر يف تقدمه ا ُملطرد.

السادس :إشباع اجلانب اإلنساين طريق الستقامة األسرة
قال اهلل تعاىل يف القرآن الكريم{ :ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ
ﯢ ﯣ ﯤﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ
ﯰ}(األنفال) صدق اهلل ُّ
العيل العظيم.
الفارق بني اإلنسان واحليوان:

استعرضنا بعض العوامل املؤثرة يف السلوك السوي يف تربية األبناء يف البحوث
السابقة ،ونشري إىل عامل آخر مؤثر يف استقامة األرسة وسلوكها السوي ،ويرتبط
بإبراز الفارق األساس بني اإلنسان واحليوان ،وحتى تتضح هذه النقطة بجالء ُنؤكد
أن الكثري من الناس عندما يتحرك يف جماالت احلياة املختلفة ّ
ّ
فإن الدافع حلركته هو
إشباع اجلانب الغريزي يف وجوده ،أي إشباع ظمأ اجلانب احليواين يف شخصيته
ويتناسى الظمأ اآلخر املوجود يف شخصيته وهو اجلانب اإلنساين ،وهنا تقع املسؤولية
عىل رب األرسة يف إلفات نظر الطفل منذ نعومة أظفاره عىل االهتامم هبذا اجلانب.

مسؤولية األب واألم يف إبراز دور العقل:
ّ
إن األب واألم إذا مل يقوما بالرتكيز عىل أمهية اجلانب اإلنساين يف شخصية
األبناء ،فلن يستطيعا أن جيعال السلوك الصادر منهم سلوك ًا سوي ًا ومستقي ًام ينسجم
مع عامل القيم واملثلّ ،
ألن الدافعية واملحركية األوىل لدى اإلنسان هي التي حتركه

98

التكامل التربوي

نحو إشباع اجلانب احليواين يف شخصيته و ُيؤدي ذلك إىل نسيان اجلانب املعنوي.

والذي ُيذكره هبذه اجلنبة املعنوية يف شخصيته هو الفكر الذي يستند إىل العقل،

والعقل حيتاج إىل العلم.

ّ
إن رب األرسة حيتاج أن يؤكد عىل الفكر كمبدأ أويل وعىل األم أيض ًا تأكيد ذلك
دائ ًام وأبد ًا ،وكي يتضح ذلك ينبغي إلفات نظر األبناء إىل الفارق بني احليوان واإلنسان،
فاحليوان ال يتقدم كاإلنسان لعدم العقل لديه ،ويستفيد من الغريزة املودعة فيه من اهلل

تعاىل فأروع ما نشاهده من إبداع يف النحل إنام هو بالغريزة ،قال تعاىل{ :ﮇ ﮈ

ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ}(النحل) ،والتقدم اهلائل

والكبري يف عامل النحل ويف عامل النمل يستند إىل الغريزة فقط ،وليس هناك قدرة عقلية

توجب هلذا احليوان اإلبداع والتقدم إىل األمام ،بينام اإلنسان يف كل ُحقبة زمنية متر
عليه يزداد يف معارفه وقوة إدراكه ويف الطرق التي يستطيع هبا أن ُي ّ
سخر وسائل احلياة

املختلفة لرفاهيته ،وهذه القوة الفائقة ال وجود هلا يف عامل احليوان ،وقد أشار إمامنا

الصادق ؛ يف حديثه إىل املفضل بن عمر إىل الفارق بني احليوان والقرد رغم ّ
أن

القرد كثري الشبه باإلنسان ،ولكنه ال يستطيع التقدم الكبري واهلائل الذي يتحقق

لإلنسان .إ ْذ ّ
أن اإلنسان يستند إىل الفكر ،وهو يستند إىل العقل ،واألبوان مها اللذان
يؤكدان باستمرار عىل أمهية القوة اهلائلة لدى اإلنسان وهي العقل.

دور العقل يف استقامة سلوك اإلنسان:
ّ
إن للعقل أمهية بالغة يف نطاق األرسة عىل خمتلف األصعدة ،وينبغي التأكيد عىل

دوره ومساره اجلوهري يف حياة األبناء أي أن يتحدث األبوان ألبنائهام عن الدور
الكبري للعقل يف كبح مجاح الشهوة وترويض اجلانب احليواين ليستقيم مع ما أمر اهلل

تعاىل به .والتأكيد ّ
أن العقل هو من أهم قوى الردع يف اإلنسان التي حتمي األرسة
من الوقوع يف االنحراف ،وقد أشار بعض اللغويني ّ
أن تسمية العقل ناشئة من َع َق َل

ألا ةماقتسال قيرط يناسنإلا بناجلا عابشإ :سداسلا
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اليشء بمعنى ربطه ،والعقل يستطيع ربط اإلنسان عىل مبدأ االستقامة والثبات كي ال
يقع حتت سيطرة اجلهل واخلمول وينشط العقل بعاملني هامني:

األول :العلم.
إن األب واألم مسؤوالن عن التأكيد عىل أمهية العلم للطفل كي ُيتاح له أن ُي ِ
ّ
نمي

تلك القوة اهلائلة لديه ،والتي بإمكانه االستناد عليها يف مراحل احلياة املختلفة.

الثاني :التفكري.
ّ
إن تفكري اإلنسان وتأمله واملقارنة بينه وبني واحليوان من جهة وبينه وبني أخيه
اإلنسان غري املكتمل عقلي ًا -املصاب بالتخلف العقيل -من جهة أخرى ييشعر

بالفارق الكبري بينه وبني غري املكتمل عقلي ًا ،وسوف يعلم القيمة احلقيقية لنعمة

العقل التي ُمنح إياها ،وكذلك عندما يرى بعض األشخاص الذين تقدم هبم السن
فأصبحوا فاقدي الوعي واإلدراك غري قادرين عىل التفكري والرتكيز بشكل صحيح

ّ
فإن ذلك يشعره بنعمة التفكري التي ترسم شخصية اإلنسان وأسلوب حياته.

دور العقل يف توجيه القدرات اإلنسانية:
من هنا يأيت دور العقل بالتأمل والتفكري الدقيق الستخدام قدرات اإلنسان فيام

يريده اهلل تعاىل ،واجلنوح إىل االنحراف عند بعض األبناء يتأتى من عدم الوعي بأمهية

العقل املؤدي إىل عدم احرتام وتقدير الذات ،والتعامل مع نفسه كحيوان ،وتعطيل
القدرة اهلائلة املودعة فيه من اهلل تعاىل ،والتي هبا يتميز عن احليوان الذي ال يعي وال
يتقدم وال يمكنه تسخري ُقدراته يف رقيه ،وهنا نقطتان هامتان نركز عليهام:
األوىل :الربط بني عاملي املادة واملعنى بواسطة العقل ،أي ّ
أن عىل األب واألم أن

ُيوضحا ألبنائهام الفارق بني العامل املرئي املحسوس الذي ُي َتعا َمل معه وبني العامل غري
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املرئي وغري املحسوس أي عامل املجردات ،و ُيؤكدان عىل اجلنبة غري املرئية يف وجود
اإلنسان بواسطة العقل شيئ ًا فشيئ ًا ،وهبذه الطريقة جيعالن الولد والبنت أكثر إدراك ًا

ألمهية العامل غري املرئي من خالل االستناد إىل قوة وقدرة العقل لدهيام.

الثانية :الربط الوثيق بني عاملي الدنيا واآلخرة ،الذي يتأتى من خالل قيام

األب واألم باملقارنة ألبنائهام بني اإلنسان الذي استطاع أن يستفيد من احلياة

يف حتقيق أهدافه وطموحاته قبل أن ينتقل إىل عامل اآلخرة وبني اإلنسان الذي

يسع فيها لتحقيق أهدافه وطموحاته قبل أن يرحل
مل يستفد من احلياة الدنيا ومل َ
عنها ،وهذا النوع من املقارنة ُيعطي درس ًا عظي ًام يف ّ
أن اإلنسان الذي ُيشاركك
يف الوجود والقدرات ويف الكثري من املواهب والصفات قد انتهى دوره يف هذه

احلياة الدنيا ،وله ما حقق فيها من انجاز يف عامل املعنى ،قال تعاىل { :ﭠ ﭡ

ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ}(الطور) وعىل رب األرسة أن ُيؤكد أمهية اإلنجاز يف للحياة
األخروية التي هي احلياة احلقيقية ،قال تعاىل{ :ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝﭞ

ﭟ ﭠ ﭡﭢ}(العنكبوت) ،أي ّ
أن احلياة الدنيا التي نعيشها ليست
هي احلياة احلقيقية إ ْذ مهام حصل لإلنسان من مكاسب يف عامل الدنيا فهو مشوب

بالكدر واألمل ،وال يستطيع اإلنسان مهام أويت من قوة وقدرة يف كل جوانب احلياة

أن يعيش من دون أمل أو تعب ،وال يمكن ألي إنسان أن يعيش الرغد الكامل
الذي أشار إليه تعاىل يف اآلية اآلنفة ،وقد جاء عن إمامنا زين العابدين ؛ بيان

هذه املعنى قال ؛( :وأنك ال تنال نعمة إال بفراق أخرى)((( أي أنه لن يستطيع
شخص يف هذا العامل املادي أن حيقق مجيع ما يصبو إليه من لذات دون أن يفقد لذة

أخرى يف قباهلا ،فإذا أراد اإلنسان أن يصل إىل مراتب عالية من العلم احتاج أن
يستفرغ الوسع ويبذل اجلهد الكبري ،وإذا أراد أن يتقدم اقتصادي ًا احتاج إىل بذل
اجلهد والعمل الدؤوب كي حيقق طموحه ،والتقدم يف أي ٍ
جمال يسلب اإلنسان

((( بحار األنوار للمجليس :ج  ،46ص.231
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الكثري من الراحة ،فال ُتوجد لذة من اللذات يف عامل املادة دون فقد أخرى يف
قباهلا ،أما عامل اآلخرة فال وجود للنصب والتعب فيه ،ولذته دائمة ال يفقد معها

اإلنسان لذة أخرى.

أهمية املقارنة يف إحداث التفكري املتوازن:
من خالل هذه املقارنات الدقيقة التي تعتمد عىل أمهية العقل واإلدراك السليم

يف وجود اإلنسان ،يستطيع األب أن يبني الولد والبنت منذ البدايات األوىل عىل

االرتباط بعامل القيم ،ويدفع أبنائه إىل التفكري املتوازن ،فال ينجرف االبن يف الشهوة،

وال ينجر إىل عامل احليوانية كام حيصل لبعض األبناء ،وذلك لعلمه الطريقة الصحيحة
للتفكري وتأصل اجلانب العقيل يف شخصه ،ف ُيثمر و ُيعطي عطا ًء مبارك ًا يف سلوكه من
لقدرته عىل تقييد ولجَ م زمام شهواته بام ينسجم مع املبدأ اإلهلي ،وهذا األسلوب
هو الذي يضمن تقويم السلوك واالستقامة يف السري التكاميل نحو اهلل تعاىل ،وقد
أكدت الروايات الواردة عن أهل البيت إل عىل التفكري عرب العقل تارة وعرب

تنميته تارة أخرى ،قال اإلمام الصادق ؛( :أفضل العبادة إدمان التفكر يف اهلل

ويف قدرته)((( ،برشط أن يكون التفكر هلدف وغاية ،وهي وصول اإلنسان به هلل عز
وجل ،وقال ؛( :ال عبادة كالتفكر يف صنعة اهلل عز وجل)

(((

أي يف عامل امللك

وامللكوت اللذين خلقهام اهلل ،وهذا النوع من التفكري هيدي اإلنسان إىل طريق اخلري

ويأخذ به إىل الرشد والسداد.

((( الكايف للكليني :ج ،2ص.55
((( بحار األنوار للمجليس :ج ،68ص.324

السابع :أمهية العلم يف استقامة األسرة
قال اهلل تعاىل يف القرآن الكريم{ :ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ
ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ}(الزمر) صدق اهلل ُّ
العيل العظيم.
دور العلم يف استقامة الفرد:

من املهام الرئيسة التي جيب أن ُيوليها األبوان عناي ًة كبري ًة ملستقبل أبنائهام التعليم،
فله أمهية كبرية يف حياة الفرد بمقدار ما حيصل عليه الفرد من علم نافع يستطيع تأمني
مستقبلٍ باه ٍر يقوم عىل دعامة قوية ومتينة ،وكلام أوىل األبوان العناية الفائقة بالعلم

يف تنشئة وتربية األبناء استقام األبناء يف طريق الصواب ويتطلب ذلك من األبوين
التشجيع الدائم واملستمر عىل حتصيل العلم ،وحتى يتضح دور العلم يف حياة الفرد
واملجتمع ُنقدم مقدمة هامة يتجىل فيها ذلك.
دور العلم يف بناء شخصية الفرد:

من الطبيعي ّ
أن األبوين هيتامن باحلاجات املادية لألبناء ،ومن أمهها إشباعه غذائي ًا،
وتأمني الغذاء هلم ُيسهم يف اكتفائهم مادي ًا وعدم حاجتهم لآلخرين ،وينعكس إجياب ًا
عىل اجلانب املعنوي والروحيّ ،
إن الغذاء له دور يف بناء الوجود املادي واملعنوي من
الشخصية ،وهناك دعائم لبنائه ،من أمهها ،االستقامة والسلوك السوي ،وتقوى اهلل
تعاىل واملعرفة العقدية ركيزتان رئيسيتان يستند إليهام االبن يف أحلك الظروف التي متر
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الصديق يوسف ؛ يف غيابت
به ،وهذا ما نجده يف القصص القرآين عند ذكر إلقاء ِّ
اجلب ،الذي ُيعترب بال ًء عظي ًام لو حدث لغريه ؛ ُألصيب بحالة من اهلسترييا قد
ُتؤدي إىل فقدان عقله ،خصوص ًا إذا كان االبن يف املراحل األوىل من طفولته ،أما إذا
كان االبن مرتبط ًا باهلل تعاىل وتربى تربية صاحل ًة ُتعمق فيه التقوى واالرتباط اإلهلي،
واالستناد إىل القوة املطلقة هلل تعاىل ّ
فإن ذلك جيعله قوي ًا صامد ًا ال يتأثر بأي يشء
دعم االرتباط باهلل تعاىل ،وجيعل املسار املادي يف الطريق السوي،
ُيصاب به .والعلم ُي ِّ
وجيعل شخصيته تسري يف االجتاه الصحيح .وهبذا تتضح أمهية العلم يف حياة اإلنسان،
وقد أفصح األئمة من أهل البيت إل عن دور العلم حياة اإلنسان املادية واملعنوية،
قال اإلمام عيل ؛( :اكتسبوا العلم يكسبكم احلياة)((( فاكتساب العلم يكسب
اإلنسان احلياة السليمة والسعيدة من ناحيتني:

األوىل :املعنوية ،وتعتمد عىل ثالث دعائم رئيسية هي :البناء العقدي والبناء
الفقهي الذي يرتبط بالسلوك السوي من ناحية القانون ،والبناء األخالقي الذي
حيتاج إليه اإلنسان يف التعرف عىل ُأسس ومبادئ األخالق يف شخصيته ،وهذه
األنحاء الثالثة تعتمد عىل العلم.
الثانية :املادية ،ويعتمد عليها الفرد يف العيش سوي ًا مستقي ًام مطمئن ًا حمقق ًا لذاته
وحلاجاته املادية ،وذلك يرتبط بالعلم ارتباط ًا وثيق ًا.

دوافع حتصيل العلم عند علامء النفس:

ّ
إن رب األرسة بحاجة ماسة إىل العلم ،أكان رب األرسة أب ًا أو أم ًا  -يف بعض
األحايني النادرة -بالتأكيد ّ
أن دور األم قد يكون أكرب من دور األب ،وذلك الهتامم
األم باجلوانب الرتبوية التي ُتشكل شخصية الولد أو البنت من خالل احتضاهنا
الطفل يف املراحل األوىل ،والذي يتطلب الكثري من احلنان والرعاية اخلاصة التي ُتؤثر
يف شخصية الطفلّ ،
إن رب األرسة بحاجة للتأكيد عىل أمهية العلم يف بناء شخصية
((( ميزان احلكمة للريشهري :ج ،1ص.710
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األبناء .وجتذير ذلك من خالل الدوافع واملحفزات التي ّأكد عليها علامء النفس جلعل
الولد يسري سري ًا حثيث ًا نحو حتصيل العلم:

األول :املثري واالستجابة.
يؤكد علامء النفس عىل ّ
أن اإلشباع الذي تتلوه استجابة ُيؤدي إىل تعلم االستجابة
وتقويتها ،ومن أهم ما يرتبط هبذا املبدأ احلاجة فينبغي لألبوين تعليم األبناء باحلاجة
املاسة لتحقيق ذواهتم ووجودهم واستمرارهم يف احلياة ،والعلم له أمهية كبرية يف
حتقيق احلاجة التي يصبو إليها الولد.

الثاني :املعرفة.
ّ
إن املعرفة ترتبط بوجود إرادة لدى اإلنسان ،واإلرادة تنطلق من العقل ،واإلرادة
والعقل هلام الدور الفاعل يف شخصية اإلنسان ،وهذه النظرية تعتمد عىل تركيز ظاهرة
حب االطالع التي تدفع اإلنسان للمعرفة والعلم ،وكلام اطلع عىل يشء وجد نفسه
بحاجة إىل اطالع أكرب ومعرفة أعمق ّ
ألن العلم ال ينتهي.

عني بغرس ُح ّب االطالع وتركيز هذه الغريزة الفطرية يف شخصية
ورب األرسة َم ٌ
األبناء وجتذير ُح ّب العلم لدهيم أي بجعله كبعض اهلوايات لدى بعض ُ
األرس،
فاهلواية إذا ُوجدت لدى بعض أفراد األرسة انترشت للجميع ،وكذا احلال إذا ركز
األبوان ُح ّب االطالع واملعرفة يف شخصية بعض األبناء أ ّثر ذلك تأثري ًا كبري ًا يف بناء
شخصيته وانتقل لبعضهم اآلخر.

الثالث :البعد اإلنساني.
وهذا الدافع من األمهية بمكان ،ويرتبط بالنظرية اإلنسانية ،وكيفية حتقيق اإلنسان
إلنسانيته كفرد وكيفية حتقيق استقامة املجتمع باملطالبة بحقوقه واحلفاظ عىل كرامته،
ويرتبط ذلك ارتباط ًا وثيق ًا بالعلم .فاملجتمعات التي متتلك العلم واملعرفة تحُ قق لنفسها
قوة ومنعة ،والتقدم يف العرص احلديث ُيقاس بام متتلكه املجتمعات من املعلومات،
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أي ّ
أن العلم يحُ قق التقدم والرفاه للمجتمع ليس يف الناحية املادية فحسب ،وإنام يف
الناحية املعنوية بالكرامة والعزة ،ومن أراد للفرد الكرامة والعزة وتأمني ما حيتاجه
فعليه تأكيد أمهية العلم.
العقبات الكبرية التي تقف أمام حب العلم:

األول :عدم احرتام العلم.
ّ
إن األبناء الذين يعيشون حميط ال حيرتم العلم سوف يتأثرون بذلك كام حيصل
لدى بعض الشباب عندما يقال لهّ :
إن األيام هي أيام قطف الثامر للسنة الدراسية،
ف ُيبدي الالمباالة وعدم االكرتاث وينسى العواقب الوخيمة التي ترتتب عىل إخفاقه
يف االمتحان بنحو متكرر كضياع مستقبله وتدهور حياته ،ويردد عبارات تنم عن
عدم اهتاممه بالعلم كقوله ما عسى أن أكون وماذا سيتحقق إ ّيل؟.

الثاني :تأثري اإلعالم املضاد.
إن بعض الناس ُيردد املقوالت اخلاطئة فيقول ّ
ّ
إن بعض من خترج من اجلامعة
وحصل عىل الشهادة مل يستفد منها ومل حيقق املستقبل الذي طمح إليه ،وهذا خطأ
كبري وجيب عىل األبوين معاجلتهّ ،
ألن العلم ال يرتبط بالوظيفة فحسب ،وإنام يرتبط
بنواح متعددة كثقافة اإلنسان وكرامته وتقدمه معنوي ًا ،والوظيفة هي مفردة خاصة ال
ٍ
متثل كل وجوده ،واملقوالت اخلاطئة هي إعالم مضاد ُيؤثر سلب ًا عىل طموح الشباب
والطالب ،وينفرهم من العلم ،ويقتل آماهلم ،لذا عىل األبوين أن يزيال آثار ذلك
اإلعالم السيئ.

الثالث :اجلهل بآليات رفع املستوى الدراسي.
هناك آباء يقعون يف أخطاء وبسببهم يقع الكثري من األبناء يف تلكم األخطاء،
فاألب الذي مل يتعرف عىل الوسائل واآلليات التي ترفع مستواه العلمي وال يعلم
بأمهية تكرار املعلومة وتأثري ذلك يف رفع املستو إىل درجة االمتياز ،وكذلك ال يعلم
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بأمهية املناقشة يف الدرس ودور الكتابة له وتلخيصه يف تركيز املعلومة ،وكذلك ال
يعلم بتأثري اجلد والصرب يف رفع املستوى العلمي والدرايس لن يتمكن أبناؤه من معرفة
ذلك منذ البدايات وخيرسون الكثري بسبب عدم اطالع األب عىل ما تقدمّ ،
إن كل هذه
األمور بحاجة ماسة إىل التأكيد عليها من األبوين من أجل بناء شخصية الطفل عىل
ُح ّب العلم كأفضل يشء لديه وأنه كالغذاء املفضل الذي يتعلق به بعض األطفال
بنحو خاص ويحُ بونه حب ًا كبري ًاّ ،
إن دور األب هو يف إزالة العقبات التي ُت َب ِّغض األبناء
يف حب العلم واملعرفة.
أمهية رضب األمثلة يف جتذير حب العلم:

ولعل من األمور اهلامة التي جتذر حب العلم يف شخصية األبناء وحتريكهم
وحتفيزهم رضب األمثلة املتعددة ،فلذلك أبلغ األثر الفاعل ،وقد مارس القرآن
الكريم هذا األسلوب يف إيصال اإلنسان إىل القيم وجتذيرها يف شخصيته ،وتركيز
حب اإلطالع من خالل إعطاء نامذج من حياة العلامء واملصلحني والشخصيات
األكاديمية الكبرية التي مل تكن يف بداية حتصيلها العلمي متتلك القدرات الكبرية غري
ّ
أن املثابرة والصرب واالستمرار أوصلتهم إىل مراتب عالية ،ولعل السيد الطباطبائي

(صاحب امليزان) خري مثال لذلك ،فقد كان يرمحه اهلل يف بداية حتصيله الدرايس
عادي ًا ،وأصبح نج ًام متألق ًا بعد ذلك عندما ثابر وصرب ،فوصل إىل املستوى الراقي،
والكثري من العلامء يف حقول العلم املختلفة كانوا يف البدايات األوىل بمستوى عادي،
فآينشتاين (صاحب النظرية النسبية) كان حتصيله العلمي أقل من اجليد ،وعندما ثابر
وصرب وأراد ٍ
بجد دون تردد وصل إىل مستوى مرموق وأ ّثرت نظريته النسبية يف كثري
من العلوم التي أوجبت تقدم ًا للبرشيةّ ،
إن إعطاء هذه األمثلة وتكرار ذلك َجي ِّذر حب
العلم يف شخصية األبناء.

ماذا حنقق من هذا التجذير؟
أو ًالّ :
إن حتذير األبناء وأمرهم بتأمني مستقبلهم والتذكري هلم بأمهية دور العلم يف
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بنائهم عىل مجيع األصعدةّ ،
وأن ُح ّب العلم يهُ يأ األرضية هلم يف تأمني املستقبل املادي
واملعنوي.

ثاني ًا :التجذير يسهم يف بناء وتقدم املجتمع ،واملجتمعات تقدمها يرتبط ارتباط ًا
وثيق ًا بالعلم ،وكلام حتققت التخصصات العلمية املؤثرة -كالطب واهلندسة
والرياضيات والفيزياء وعلوم اللغة وعلوم اإلنسانيات وغري ذلك -كان مستقبل
املجتمع أفضل وكلام أصبح املجتمع يمتلك الوسائل التي هبا يستطيع أن يؤمن لنفسه
ما حيتاجه ويسهم يف تقدم نفسه فاز وظفر ،قال تعاىل{ :ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ
ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ}(الزمر).
وختام ًا ّ
فإن مسؤولية األبوين بذل قصارى جهدمها يف اآلونة األخرية لقطف
الثامر اليانعة ألبنائهم.

الثامن :أسس وقواعد يف تربية األبناء
قال اهلل تعاىل يف القرآن الكريم{ :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ
ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ}(الروم )٢١:صدق اهلل ُّ
العيل العظيم.
الزال الكالم موصو ً
ال حول األسس والقواعد التي أوالها اإلسالم عناية فائقة،
ملا هلا من تأثري عىل األبناء يف السلوك الرتبوي ،والوالدان إذا مل يتوجها ألمهية هذه
القواعد ّ
فإن الرتبية قد ُتصاب بإخفاق كبري ،وقد ال يستطيعان أن حيصدا الثامر الطيبة
من اجلهد من هذه القواعد:
األوىل :حب الذات.

ّ
إن حب الذات أمر فطري لإلنسان ،وينبثق منه االعتامد عىل النفس ،وهو غرس
الباري تعاىل بيد قدرته يف كنه وجود اإلنسان ،وله جنبتان:
األوىل إجيابية :تعود عىل اإلنسان بالنفع واخلري العميمني.

والثانية سلبيةُ :تؤثر يف سلوك اإلنسان نحو الكامل.

وعىل املريب الناجح أن يراعي اجلانب اإلجيايب من حب الذات باعتبار ّ
أن خصال
اخلري احلميدة ،ومنها االعتامد عىل النفس تنبثق من حب اإلنسان لذاته ،وكي ندرك
أمهية حبه لذاته نزيد هذا املطلب إيضاح ًا ،وذلك ّ
أن اإلنسان يرى بوجدانه احلب
واملودة ملن أحسن إليه ،كام أنّه يعترب من ييسء إليه عدو ًا له فيبغضه ،وهذا مبدأ عام،
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وتنبثق منه قاعدة أخرى يشري إليها الفالسفة والعلامء من املسلمني وغريهم ،قال
(جون ديوي) ّ
«إن مسألة احليازة عىل االهتامم هي أهم حمرك ودافع يدفع اإلنسان إىل
التألق والوصول إىل الكامل» وهو يشري إىل ّ
أن اإلنسان عامل عظيم ينطوي عىل األمهية
من خالل مسألة احليازة التي تساوي حب الذات.
الثانية :أمهية مبدأ اإلحسان إىل اآلخرين .

اإلحسان قانون عام يتمثل يف العطاء والتشجيع لإليصال إىل الكامل من غري أن
يشاب باملن واألذى ،وقد أبان النبي  Kوأهل البيت إل أمهية اإلحسان غري
املشوب باملن واألذى ،قال ( :Kجبلت القلوب عىل حب من أحسن إليها ،وبغض
من أساء إليها)((( ،وقال اإلمام الصادق ؛ُ :
القلوب عىل ُحب من أحسن
(طبعت
ُ
وفصل األئمة من أهل البيت إل يف األحاديث
إليها و ُبغض من أساء إليها)(((ّ ،
أمهية التعامل اإلجيايب الذي حيصل من خالل العطاء وإضفاء االحرتام والتقدير
عىل الغري ،باعتباره يولد احلب وبه تتبادل املشاعر واألحاسيس والعواطف وبذلك
يكون الولد أرض ًا صاحلة قابلة إلنبات البذور الطيبة ،وعىل العكس متام ًا اإلساءة إىل
الغري خصوص ًا الولد والبنتّ ،
فإن ذلك يسمهام يف ذاتيهام ويتولد منه اإليذاء وهو
امتهان لكرامتهام ،وهناك عالقة تبادلية تتحقق يف األعم األغلب فمن أساء إىل ولده
سوف جيد عدم االحرتام من ِق َبله ،وينعكس هذا األمر بنسبة أقل بني االبن وأبويه،
من هنا يواجه اآلباء مشكلة كبرية خصوص ًا عند تعدد األبناء واختالفهم يف املواهب
والقدرات والتفكري ،ووجود عالقة تبادلية جتعل احلب املتدفق من األبوين لالبن
البار ا ُمل ْحسن بنحو أكرب وأعظم ،وإذا ظهر ذلك و ّلد مزيد ًا من التعنت لالبن اآلخر
الذي ال يرى املشاعر واألحاسيس املبذولة ألخيه .والقلوب ُجبِلت عىل ُحب من
أحسن إليها ،كام جاء يف الروايات والدراسات احلديثة يف علمي الرتبية والنفس وهي
تدعو املريب أن يتأمل ملي ًا لوضع الدواء يف املكان املناسب.
((( ميزان احلكمة للريشهري :ج ،1ص.641
((( وسائل الشيعة (آل البيت) للحر العاميل :ج ،16ص.184
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الثالثة :مبدأ التسوية والعدل بني األوالد.

ّ
إن مبدأ العدل واإلحسان بشكل متسا ٍو بني األوالد له أمهية كبرية ،وينبغي عىل
الوالد احلكيم أن يخُ في ما يدعوه أن يحُ سن كثري ًا ألحد أبنائه دون اآلخر حتى إذا كان
ذلك لبعض امليزات كالبرِّ منه وعليه أن يساوي يف تعامله بني أبنائه حتى ال يعود
بالرضر عليه أو عليهم ،وأكد القرآن الكريم عىل ّ
أن تعامل اإلنسان مع أخيه اإلنسان
يتم عىل أساس العدل واإلحسان ،بغض النظر عن االنتامء الديني ،قال تعاىل{:ﭻ
ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ}(النحل ،)٩٠:والنبي ّ K
ركز هذا املبدأ يف مواقف
متعددة ،فعندما رأى رج ً
ال ّقبل أحد أوالده وترك اآلخر مل يرضه الترصف ،وقال
َ (: Kفهلاّ َ ساويت بينهام؟!)((( ،وقال  Kأيض ًا( :اعدلوا بني أوالدكم وكام تحُ بون
أن يعدلوا بينكم)((( ،ومن أهم طرق التعامل اإلجيايب بني األوالد التسوية بينهم يف
احلنان وتوزيع النظرات واالبتسامات ،قد أبان األئمة من أهل البيت إل ّ
بأن سورة
يوسف ما جاءت إ ّ
ال لتقويم السلوك الرتبوي والسري يف املسار الصحيح.
والنتيجة التي نصل إليها هي ّ
أن األرضار التي ترتتب عىل عدم التسوية بني األوالد
ال تقترص عىل البغضاء فقط ،بل ُتؤدي إىل ُعقدة احلقارة والنقص فاالبن إذا مل ُيبغض
أبويه فإنه مع ذلك لن يصل إىل ما يصبو إليه األب أو تطمح إليه األم من وصول الولد
إىل الدرجة املثىل واملرتبة العالية.

طرق عالج سلوك األبناء يف مدرسة األئمة إل.

والروايات الواردة عن أئمة أهل البيت إل عاجلت املوضوع بأساليب ناجعة
وسليمة:

األول :املصانعة واملدارة .

جل ُس ُه عىل فخذيُ ،
بعض ولديُ ،
وأ ِ
قال الباقر ؛( :واهلل إين ُألصانع َ
وأكثر له

((( مكارم األخالق للطربيس :ص.220
((( بحار األنوار للمجليس :ج ،101ص.92
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املحبةُ ،
احلق لغريه من ولدي ،ولكن خماف ًة عليه ِمنه ِ
وأكثر له الشكر ،وأنّ َ
ومن غريه،
لئال يصنع به ما َفعلوا بيوسف إخو ُته)((( فبعض األوالد ال يستحق املصانعة نتيج ًة
العوجاج سلوكه ولكن املريب الناجح يضطر ملصانعته ،وإعطائه مزيد ًا من احلنان
واملحبة ،لئال تتكرر يف قصة يوسف له فيكيدونه إخو َته ،قال اإلمام ؛ُ :
(وأكثر له
الشكر وإنّ َ
احلق لغريه من ولدي ،ولكن خماف ًة عليه منه) أي من نفسه؛ واإلمام ؛
ُيؤكد خوفه من حسد غريه من األوالد الذي هم أوىل منه ،مع كوهنم أكثر استحقاق ًا
للعناية واالهتامم منه ،لكنه يحُ سن له كي ال ُييسء إلخوانه الذين يستحقون اإلحسان.
(خمافة عليه منه ومن غريه لئال يصنع به ما فعل بيوسف إخوته) ،ثم قال ؛( :وما
ً
َ
بيوسف إخو ُته،
أمثاال لكي ال حيسد بعضنا بعض ًا ،كام حسد
ُأنزل اهلل سورة يوسف إال
وبغوا عليه)((( ،واحلديث يرشح كيفية التعامل بشكل حكيم ومدروس من األب
واألم ومن املريب الذي يتوىل أطفا ً
ال يريد أن ُيسبغ عليهم حنان ًا وعاطف ًة أو عطا ًء مادي ًا،
وحياول أن يعدل يف إسباغه بالنعم املادية واملعنوية ملن يتوىل رعايتهم.

الثاني :التصابي ومراعاة مستوى االبن.
التصايب من القواعد املهمة التي أوالها األئمة إل عناية كبرية ،ألمهيتها يف
السلوك الرتبوي وانعكاس أثرها الطيب عىل نفسية االبن ،واملقصود منه ّ
أن الصبي
ليس بمستوى إدراك األبوين يف العلم والثقافة والفهم ،وال ينبغي هلام أن يتعامال
وإياه كام يتعامالن مع الكبار الذين طورهتم التجارب وأنمت خرباهتم ،والطفل ليس
كذلك فيحتاج إىل النزول إىل مستواه كي ُيتاح له الرقي بنحو تدرجيي إىل املستوى
الذي ُيؤهله لتعلم ما لدى الكبري ،وقاعدة التصايب تتحقق بخفض مستوى األب
ثقافي ًا وعلمي ًا ليكون بمستوى أبنائه حتى ينفتح االبن عليه وشيئ ًا فشيئ ًا يرتفع مستواه،
صبي فليتصابى له)((( أي إذا كان عندك ولد اجعل
قال النبي ( :Kمن كان عنده ٌ
((( وسائل الشيعة (آل البيت) للحر العاميل :ج ،19ص.246
((( نفس املصدر.
((( وسائل الشيعة (آل البيت) للحر العاميل :ج ،21ص.486
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نفسك بمستواه ،وقد تصور بعض العلامء كلمة (فليتصابى له) بمعنى اللعب معه
فقط ،واملسألة ليست كذلك ،وإنام ترتبط بتنزيل مستوى القدرات لألب واملريب إىل
مستوى الولد ،كي ُيتاح له أن يوصل أفكاره وأخالقه إىل الولد ،وهذا أسلوب رائع
له أمهيته الفائقة يف رفع مستوى االبن اإلدراكي والعلمي والثقايف ،قال اإلمام أمري
املؤمنني ؛( :من كان له ولدٌ َص َبا)((( أي كان يف مستواه وأصبح صبي ًا كابنه.

الثالث :التآلف والتأديب.
إن الولد يف  -األعم األغلب  -ال ينسجم إ ّ
ّ
ال مع من يامثله ومن هو عىل شاكلته،
ٍ
جذب إىل أبيه ،ويتحقق ذلك
خصوص ًا إذا تف َّتحت مداركه ،فيحتاج إىل أسلوب
بإثارة وممارسة دور ًا إعالمي ًا جتاهه من خالل التودد إليه وتقديم اهلدايا وإعطائه بعض
املعلومات املؤثرة والتي حيبها ،كي تبدأ عملية تالحم وتالقي بني فكره وفكر األب
وهذا ما تشري إليه كلمة تآلف الواردة يف حديث النبي  Kعندما قال( :رحم اهلل
عبد ًا أعان ولده عىل ِّبره باإلحسان إليه ،والتآلف له ،وتعليمه وتأديبه)((( والتأديب
يف احلديث ال يراد به أن جتعله مؤدب ًا بإسداء النصيحة إليه ،إ ْذ ّ
أن التأديب يف اللغة
كالرتويض وممارسة الرياضة ،واإلنسان إذا أراد أن يتعلم فن ًا من فنون الرياضة حيتاج
إىل املامرسة املتكررة ،والتأديب له نفس املعنى أي حياول األب أن يغرس ما يريد
إيصاله إىل الولد والبنت من خالل التكرار ،والنبي  Kال يريد منا أن ُنعلمه فقط بل
يريد أن ُنؤدبه أي أن ُنروض الولد كي يصل إىل الدرجة التي نطمح أن يصل إليها.

الرابع :إدخال السرور والفرح إىل األبناء.
ّ
إن االرتياح النفيس واطمئنان البال هلام األثر الفاعل يف الوصول إىل الكامل وال
يستطيع األبناء حتقيق االرتياح والطمأنينة دون مساعدة من األبوين ،وقد أشار النبي
 Kإىل هذا املعنى لدقته وأمهيته للمريب كي يصل األبناء إىل درجات الكامل العلمي
((( نفس املصدر السابق.
((( مستدرك الوسائل للنوري :ج ،15ص.169
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أقر
فرح ابنته فكأنام أعتق رقبة من ولد إسامعيل ،ومن َّ
والسلوكي ،قال ( :Kمن َّ
بعني ٍ
ابن له فكأنام بكى من خشية اهلل)((( والرواية تشري إىل نقطتني هامتني تتعلقان
بالبنت واالبن:

األوىلّ :
إن إدخال الفرح عىل البنت باعتبارها كتلة من املشاعر وجمموعة من
األحاسيس وقد ُتصاب بضغوط طبيعية يف احلياة ،فتحتاج إىل من يامرس عملية
التنفيس عنها كي ال ترتد عكسي ًا عىل شخصيتها ،واألبوان هلام الدور األكرب يف ذلك،
والنبي  Kيرشح عظمة هذا الدور و َيقر ُن ُه بثواب عتق شخص من ولد إسامعيل أي
عندما ُتدخل الفرح والبهجة عىل قلب الفتاة فكأنام أعتقت أحد أوالد األنبياء.

الثانيةّ :
إن جعل االبن قرير العني مرتاح البال ،هادئ النفس ،مطمئن ًا يف خطواته
لديه استقرار نفساين ،هذا العمل جتاه االبن له األثر الكبري يف قرب األبوين من اهلل
تعاىل والنبي  Kيبني أنه ُيوصل إىل قمة العبودية وأعىل مراتب السلوك العرفاين ،إ ْذ
ّ
أن البكاء من خشية اهلل تعاىل يوصل الباكي إىل أعىل درجات الكامل العبودي وكذلك
إقرار عني االبن له نفس األثر.

هذه القواعد السلوكية التي أفصح عنها النبي  Kواألئمة من أهل البيت إل
ترشح لألبوين االجتاه الصحيح املوصل لألبناء إىل الرقي والتقدم واملستقبل الباهر.

((( وسائل الشيعة (آل البيت) للحر العاميل :ج ،21ص.514

التاسع :دور العبادة يف بناء شخصية األبناء
قال اهلل تعاىل يف القرآن الكريم{ :ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ
ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ}(السجدة) صدق اهلل ُّ
العيل العظيم.
أمهية االرتباط بالعبادة منذ الصغر

من الدعائم الرتبوية واألسس اهلامة يف شخصية االبن االرتباط بالعبادة فلها

أثرها يف حياة االبن يف ريعان الصبا ،وهلا غاية األمهية ،إ ْذ أهنا متثل الغذاء الروحاين

لإلنسان ،وكام ّ
أن اجلسد حيتاج إىل غذاء ،كذلك الروح -اجلنبة املعنوية لإلنسان-
حتتاج إىل غذاء ،وإذا مل يتناول الشاب الغذاء الروحاين فالنتيجة ضعف شخصيته،

وعدم استقامة سلوكه ،والروايات الواردة عن النبي  Kواألئمــة مــن أهـل

البيت إل أوضحت أمهية إرشاب روح العبودية يف االبن بعد أن يتم له مخس
سنوات ،ف ُيع َّلم االرتباط باهلل تعاىل عرب الركوع والسجود والذكر والطهارة واألمور
األخرى ،ونجد تفكيك ًا ألجزاء العبادة لبيان التدرج يف األسلوب الرتبوي لربطه مع

بارئه تعاىل منذ صغره ،والروايات ُتؤكد عىل األبوين إذا أرادا ربط أبنائهام باهلل تعاىل

فعليهام أن يعلام األبناء السجود هلل تعاىل.
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دور العبادة يف شخصية الطفل

وحتى يتضح دور االرتباط بالعبادة يف شخصية الطفل نستعرض مقدمة نبني من
خالهلا ذلك ،قال إمامنا أمري املؤمنني ؛( :إن اإليامنَ ليبدو ملع ًة بيضاء فإذا َع ِمل

العبدُ الصاحلات نام وزاد حتى َي ْب َي ّ
ض القلب كله)

(((

والرواية تشري إىل معنيني هامني:

األول :اجلنبة التكاملية يف شخصية اإلنسان املعنوية ،إ ْذ أنه ال يصل إىل الكامل إ ّ
ال
عرب طريق طويل يتدرج فيه إىل أن يتسلق ُذرى املجد ويصل إىل قمة الكامل .فالكامل
بذور حتتاج أن تسقى لتنمو شيئ ًا فشيئ ًا حتى ترتعرع وتصبح وارفة باسقة مثمرة وال

يتأتى لإلنسان ذلك يف ُبرهة زمنية حمدودة بل حيتاج إىل مدة طويلة ،واإلمام ؛
يوضح ّ
قوى بشكل
أن اإليامن يبدأ صغري ًا كاللمعة البيضاء أشبه بالنور اخلافت ثم َي َ

يبيض القلب كله فيصبح نور ًا ُمتأللئ ًا ُييضء وجود اإلنسان املعنوي
تدرجيي إىل أن ّ
واملادي مع ًا.
الثاينّ :
إن اإلنسان ومنذ صغره يرتكب بعض األخطاء التي ال ُتكتب عليه قبل
بلوغه لكنها ُتؤثر يف وجدانه ُ
اخل ُلقي ،ويف اجلانب املعنوي من شخصيته ،فالكذب
ومساوئ اخللق ُيؤثران تأثري ًا كبري ًا عىل اإلنسان البالغ املكلف وحياسب عليهام أما
غري البالغ إذا اقرتف معصي ًة ف ُتؤثر فيه تأثري ًا حمدود ًا ،يشتمل عىل نح ٍو من الضاللة وال
جيري عليه قلم التكليف وال حياسب عليها ما دام مل يبلغ ُ
احللم ،والروايات الواردة
ٍ
بينت ذلك وقد أفتى به الفقهاء ،والعمل اليسء حيتاج إىل تدارك بعملٍ
وعبادة
صالح
ٍ
متحو السوء ،فإذا اقرتف الصبي خطئ ًا كالكذب ينبغي أن يتعود أن جيد امللجأ لتغيري
السلوك غري احلميد إىل حسن ،فيستشعر غفران اهلل تعاىل لكل ما ألمَ َّ به من خطأ،

وما صدر منه من سوء وأنه إذا التجأ إىل اهلل تعاىل بالدعاء ،والسجود والذكر ،فإنه
بيضاء فإذا َع ِمل العبدُ
يبيض قلبه وتزكو نفسه ،واحلديث يشري إىل ذلك( :ليبدو ملع ًة
َ
((( الطفل بني الوراثة والرتبية للشيح حممد تقي فلسفي :ج ،2ص.147

انبألا ةيصخش ءانب يف ةدابعلا رود :عساتلا

117

ِ
الصاحلات نام) فالصغري إذا صدر منه ما يتناىف مع األوامر اإلهلية سعى إىل إنامء اجلانب

العبودي يف شخصيته حتى ُييضء وجوده.

أمهية اجلانب العبادي يف شخصية اإلنسان

هناك روايات كثرية تبني تأثري العبادة يف شخصية اإلنسان سوا ًء كان صغري ًا
أم كبري ًا ،ولدينا طائفة من الروايات ُتؤكد عىل أمهية اجلانب العبودي يف شخصية

اإلنسان منذ صغر سنه ،وتأثري ذلك الكبري والعظيم عىل سريه التكاميل ،ورد عن
اإلمام الصادق ؛ عندما ُسئِل يف كم ُيؤاخذ الصبي بالصالة؟ فقال ؛( :فيام
بني سبع وست سنني)((( أي ُيعلم و ُيمرن عىل العبادة منذ السنوات األوىل ،و ُيتدرج

معه إىل أن يصل إىل عرش سنوات وعندها حياسب عىل تركه الصالة ،قال :K
(مروا صبيانكم بالصالة إذا بلغوا سبع ًا)((( أي إذا بلغ الصبي سبع سنني البد أن
يؤمر بالصالة ،قال الفقهاء ّ
إن هذه العبادة مترينية يرتتب عليها الثواب وال ترجع إىل
الصبي ،وإنام ترجع إىل أبويه ،وهناك نظرية أخرى تقول ّ
إن عبادات الصبي يرجع
ثواهبا له وهذا الرأي هو األصح ،والصبي إذا مل يبلغ ُ
احللم ال ُيؤاخذ بام صدر منه من

ذنب يف ِص َغر ِسنه ،لكنه ُيعامل بمزيد من الكرم اإلهلي إذا أتى بالطاعات وحيصل عىل
نتيجة العبادات الصادرة منه ،قال تعاىل{ :ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ ﰏ

ﰐﰑ ﰒ ﰓ ﰔ}(الرعد) ،واآلية تطرح أمرين:
األول :اإليامن.

الثاين :تقوية اإليامن عرب االرتباط بذكر اهلل تعاىل الذي ُينمي اإليامن ويجُ ِّذره يف

شخصية الولد والبنت.

((( وسائل الشيعة (آل البيت) للحر العاميل :ج ،4ص.18
((( مستدرك وسائل الشيعة للنوري :ج ،3ص.19
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تأثري املعارف املعنوية يف شخصية الطفل:

ّ
إن الروايات الواردة تبني نقاط ًا هامة ترتبط باجلانب املعنوي يف شخصية االبن

ضمن أمور:

األول :التدرج يف إعطاء املعارف املعنوية.
قال اإلمام ؛( :إذا بلغ الغالم ثالث سنني يقال له سبع مرات :قل :ال إله إال

اهلل)((( ،أي تبدأ معه رشح مفردات التوحيد منذ بلوغه ثالث سنوات ،ثم قال ؛:

(ثم يرتك حتى يتم له مخس سنني ثم يقال له :أهيام يمينك وأهيام شاملك ،فإذا عرف

ذلك حول وجهه إىل القبلة ،ويقال له :اسجد)((( أي يؤمر بالسجود هلل كي يرتبط به
تعاىل ويتعلم كيفية اخلضوع للمبدأ املتعال ،والروايات تشري إىل ما أوضحناه فيام تقدم
وهو أننا ال ُن َع ِّلم الولد والبنت بشكل مفاجئ ،بل نبدأ معه التعليم اجلاد عندما يبلغ

عرش سنوات وقبلها كنا قد علمناه بشكل تدرجيي ،واإلمام ؛ يف قوله( :فإذا عرف

ذلك حول وجهه إىل القبلة ،ويقال له :اسجد) أي يطلب منه أن يسجد هلل ،ويبني له

أمهية السجود له تعاىل.

الثاني :بيان احلكمة من التشريع.
هناك مطلب آخر فائق األمهية ننوه به وننبه عليه ،هو ّ
أن التعامل مع األبناء ال

ينبغي أن يكون عرب األوامر فقط دون تبيان احلكمة وما يرتتب عليها ،واملريب قد ال
يستطيع رشح فلسفة الترشيع ألبنائه غري ّ
أن بإمكانه أن يرشح احلكمة املرتتبة عىل

الترشيع ،فإذا أراد ترغيب البنت أو الولد ملأكوالت معينة ذكر ما يرتتب عليها من
فوائد ،وإذا أراد منعه من بعض املأكوالت ذكر األرضار الصحية املرتتبة عىل تناوهلا.

((( وسائل الشيعة (آل البيت) للحر العاميل :ج  ،21ص.474
((( نفس املصدر السابق.
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وكذلك األمر يف العبادات التي يأيت هبا األبناء ،فإذا أراد األب أمر ًا بعبادة رشح

ما يرتتب عليها من فوائد كالسجود والدعاء وقراءة القرآن ،وأكد عىل اجلانب
املعنوي الذي تحُ دثه العبادة وذكر اهلل تعاىل يف حياة اإلنسان ،وأبان الفارق الكبري
بني الفوائد اجلمة املرتتبة عىل اجلانب املعنوي من العبادة والذكر وأوضح الفوائد

املحدودة التي جينيها اإلنسان من اجلانب املادي املرتبط باألكل والرشب وعند
ذلك سوف جيعل األبناء يرتبطون ارتباط ًا كبري ًا باجلانب املعنوي ،وعىل األبوين
تبيان تأثري كلمة التوحيد يف نفس اإلنسان ويف صقل روحه ،وما يرتتب عىل تكرار
كلمة التوحيد «ال إله إال اهلل» من آثار عظيمة يف الدنيا واآلخرة أبانتها بينت يف

روايات النبي  Kوأهل بيته إل ،وأمهها:

 -1األمن من العذاب اإلهلي ،فكلمة التوحيد حصانة لإلنسان إذا أدرك معناها
فال ينزلق يف مهاوي الرذيلة ،وهناك أيض ًا أذكار هلا آثار كنفي الفقر ليتاح لالبن أن

يعيش حياة هانئة ال حيتاج أن يمد يده إىل الناس ،ويوسع اهلل تعاىل رزقهّ ،
إن بعض
األذكار ُتبني كيف يحُ قق اإلنسان االكتفاء يف رزقه إذا داوم عليها وإذا أراد الولد أن
ُيصبح ُم ٍ
كتف ،فعليه أن ُيداوم عىل قراءهتا ،واألبوان إذا بينا ألبنائهام فوائد األذكار
وذكر ما يرتتب عىل قراءة بعض سور القرآن واألدعية من آثار إذا داوم عليها اإلنسان
كدعاء كميل الذي ُيشكل حافز ًا ودافع ًا لربط اإلنسان ربط ًا وثيق ًا باهلل تعاىل واملهم
هو الرتبية العملية عىل تلك األذكار لتصبح جز ًء من شخصيته الذاكر ال يستطيع أن

مفارقتها ،ومتتزج بوجدانه ،وحلمه ودمه وعظامه.

الثالث :املداومة على األعمال.
إن قطف الثامر املرتتبة عىل األعامل باملداومة عليها ورد يف بعض الروايات ّ
ّ
أن

اإلنسان ال حيصل عىل الفوائد الكبرية هلذه األعامل إذا مل ُيداوم عليها ملدة سنة عىل

األقل.

العاشر :أمهية الوقت يف حياة اإلنسان
قال اهلل تعاىل يف القرآن الكريم{ :ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ}(الفرقان) صدق اهلل ُّ
العيل العظيم.
الوقت واإلنسان يف القرآن

ّ
إن املفاهيم العامة التي هلا التأثري اإلجيايب لبناء األرسة بنا ًء سلي ًام لرتتقي درجات
سامية يف الفضيلة والكامل الوقت.

وال شك ّ
أن تثقيف األبناء مهمة يقوم هبا األبوان لبلورة مفاهيم تتجذر يف نفوس
األبناء من خالل اإليضاح والتكرار لتلكم املفاهيم ،وقد ورد يف القرآن الكريم
التأكيد املتكرر عىل أمهية التذكرة ،وذلك يشري إىل أمهية ما ذكرناه ،ويف مقدمة املفاهيم
التي حتتاج إىل إيضاح وفهم سليم وصحيح من قبل األبناء الوقت والزمن يف حياة
اإلنسان .فإذا مل ُيدرك االبن دور الوقت يف حياته فلن يستطيع أن يتقدم إىل األمام
ويتخطى العقبات ،وقد بينّ القرآن الكريم أمهية الوقت ،قال تعاىل{ :ﮣ ﮤﮥ
ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ }(الفرقان) واآلية تشري إىل
ال من الوقتني َخي ُلف اآلخر ،ليستطيع اإلنسان أن يتالىف ما أضاعه لي ً
أن ُك ً
ّ
ال يف النهار،
وأن يعوض ما أضاعه هنار ًا يف الليل ،وقد أكد القرآن الكريم عىل دور الوقت يف

سياق جمموعة من اآليات الكريمة ف أقسم به يف سور عديدة ،كقوله تعاىل{ :ﭑ
ﭒ ﭓ ﭔﭕ }(الفجر){ ،ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ}(العرص)،
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{ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ}(الضحى) ،وآيات أخر ُتبني أمهية الوقت لإلنسان.
الوقت واإلنسان يف الروايات

وكذلك أكدت الروايات أمهية اغتنام الوقت ،اللفات نظر اإلنسان خصوص ًا
الشباب إىل أمهية اغتنامه ،قال ( :Kال تزول َق َد َما َع ٍ
بد يوم القيامة حتى ُيسأل
عن أربع خصال ،عن ُعم ِره فيام أفناه)((( والوقت هو عمر اإلنسان الذي يسأل عنه
يوم القيامة ،وجاء يف الروايات التأكيد عىل ذلك من خالل اإلشارة إىل ّ
أن ساعات
اإلنسان يف يومه صناديق مقفلة ُتفتح له يف يوم القيامة ،وكل ساعة صندوق ،فإذا
رأى اإلنسان أنه َمأل الصندوق بالعمل الصالح واخلري استبرش ،وإذا رآه ٍ
خال اغتم
ورأى نفسه مغبون ًا ،وإذا رأى أنه مأل الصندوق بالعمل اليسء -والعياذ باهلل -أصبح
يف حالة ُيرثى هلا من الندم واألسف دون جدوى ،والرواية السابقة ورد فيها (وشبابه
إن هذا من عطف اخلاص عىل العامّ ،
فيام أباله)((( ،قال علامء النحو ّ
إن فرتة الشباب
رغم أهنا ُبرهة زمنية من العمر لكن احلديث ّأكد عليها غاية التوكيد ،باعتبارها مليئة
بالزخم واحليوية والنشاط والفاعلية وال تتوافر لإلنسان يف بقية أزمنة عمره ،فقوله
ولكن فرتة الشباب برهة زمنية
( :Kوشبابه فيام أباله)((( ،سؤال عن العمر بأكمله
ّ
حمددة ُيسأل عنها من ِق َبلِ اهلل تعاىل باخلصوص ،وخيتلف السؤال عنها عن السؤال
الذي يوجه بشكل عام لعمر اإلنسان كله ،ثم تتابع الرواية( :وشبابه فيام أباله ،وعن
ماله من أين اكسبه وفيام أنفقه ،وعن حبنا أهل البيت)((( وهناك روايات بلورت هذا
املفهوم وأكدته.
خصائص الوقت:

ّ
إن األبوين إذا أوضحا ألبنائهام خصائص الوقت وأدركاها استطاع األبناء اغتنام

((( بحار األنوار للمجليس :ج ،7ص.258
((( نفس املصدر السابق.
((( نفس املصدر السابق.
((( نفس املصدر السابق.
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الوقت ،وينبغي لإلنسان أن ُيبلور ذلك ألحبائه وذويه وأبنائه وبناته بخصائص:

األوىل :سرعة انقضاء الوقت.
ّ
إن الوقت يمر برسعة هائلة وينقيض ،قال تعاىل{ :ﰎﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ
ﰔ ﰕﰖ ﰗ}(النازعات) ،وإذا َع ّل َم اإلنسان أبنائه برسعة انقضاء الوقت
وألفت انتباههم إىل ذلك وأدرك األبناء أمهية الوقت ،ورضورة املبادرة والعمل يف
نفس اللحظة دون تسويف أو تأجيلّ ،
إن تركيز األبوين عىل هذه النقطة اهلامة التي
أفصحت عنها آي الذكر احلكيم ،كقوله تعاىل{ :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ}(آل عمران) ،وبينّ القرآن الكريم
ّ
أن من سامت وخصائص األنبياء والرسل املبادرة واالغتنام الرسيع للوقت ،قال

تعاىل{ :ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ
ﯰ ﯱ ﯲ}(األنبياء) ،وأبان القرآن الكريم ّ
أن الصاحلني السائرين عىل هنج
الرسل يغتنمون الوقت ،ويسارعون إىل ذلك قال تعاىل{ :ﯝ ﯞ ﯟ
ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ
ﯫ ﯬ}(آل عمران).

الثانية :صعوبة تاليف الوقت املنصرم.
ّ
إن الوقت املنقيض ال يستطيع اإلنسان أن يتالفاه إال بجهد كبري وتعب شديد،
وال يتاح لكل إنسان حتقيق ذلك بسهولة ويرس ،بل حيتاج إىل دأب يف العمل وجهد يف
بذل قدراته لتاليف ما انقىض من الوقت ،ويف كثري من األحيان ال يستطيع اإلنسان أن
يعوض ما فاته من الوقت ويندم عىل إضاعته له ،قال الشاعر:
ُ
َ
ال��ش��ب��اب ي��ع��و ُد ي��وم�� ًا
ل��ي��ت
أال
المشيب
��ع��ل
خ���ب���ر ُه ب��م��ا َف
ف���أ
َ
َ
ُ
َ
واإلنسان الذي متر عليه األوقات ويتمتع فيها بكامل قدراته ثم تنقيض ،ويرى
نفسه ال يستطيع أن يعوض ُ
الفرص النادرة يف زمن شيبته وهرم جسده يتأمل ويتمنى
أنه استفاد من وقته غاية االستفادة.
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الثالثة :الوقت هو احلياة.
الوقت هو احلياة ،وينبغي أن ننبه أبناءنا لذلك ،باعتبار ّ
أن الزمن الذي يعيشه
اإلنسان هو حياته إ ْذ ّ
أن احلياة هي احلس واحلركة ،وكلام ازدادت قو ًة بشكل أكرب
استمتع اإلنسان بحياته أفضل ،وإذا كان الظرف الذي يستوعب احلياة حقيقته حس
وحركة فإذا انقىض زمنه انقضت حياته حيث ال يستطيع أن ُيدرك ما ُيريد ،وأن حيقق
ما يصبو إليه ،ولن يستطيع أن يصل إىل مراده ،إذن الوقت هو حياتنا ،وال ينبغي
لإلنسان أن يفرط يف حياته ،وقد أكد القرآن الكريم هذه احلقيقة ،قال تعاىل{ :ﯧ
ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ}(املنافقون) ،ووردت الروايات
وأقوال العلامء الصاحلني تؤكد املساواة بني الوقت واحلياة.
كيفية االستفادة من الوقت:

ّ
إن األبوين إذا بينا ألبنائهام وبناهتام كيفية االستفادة من الوقت خصوص ًا أيام
العطل التي هي من األمهية بمكان ،وبعض الناس يظن ّ
أن الوقت الذي يمر يف أيام
العطلة ال ينبغي أن ُيستفاد منه ،ألنه وقت للعب فحسب ،وهذا خطأ ،إ ْذ ّ
أن اللعب
له وقت حمدد وللعمل وقته اآلخر ،وال ينبغي لإلنسان أن يميض كل وقته يف اللعب
واللهوّ ،
ألن هذا غري سائغ من الناحية الرشعية والعقالئية ،وعىل اإلنسان أن يستثمر
وقته يف أيام العطل بام يعود عليه باإلجيابية ،نعم قد حيتاج أن يستجم قواه ويلعب
ويمرح بنحو يعود عليه بالفاعلية والنشاط دون أن يقيض ُج ّل وقته دون نفعّ ،
فإن هذا
غري حممود يف الثقافة اإلسالمية ،واألحاديث ُتندد بضياع الوقت يف اللعب واللهو،
ونشري إىل بعض النقاط الرئيسة واهلامة يف كيفية استفادة األبناء من الوقت:

ً
أوال :تدوين األهداف املراد حتقيقها.
ّ
إن تدوين األهداف التي يريد أن حيققها االبن أو البنت مع األب يف العطلة يعود
بالنفع واخلري عىل ذلك االبن كتاليف الضعف الذي مر عليه يف بعض املواد الدراسية
أو رفع ثقافته الدينية أو التغلب عىل بعض املشكالت ،وعندما يدون ذلك بوضوح
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و ُيسعى لتحقيقه منذ بداية العطلةّ ،
فإن املراجعة املتكررة لذلك اهلدف حيقق لإلنسان
فاعلية ونشاط ًا للتقدم بخطوات رسيعة لتحقيق هدفه.

ً
ثانيا :تقسيم األهداف حسب األولوية.
ّ
إن عىل اإلنسان أن ال يضع أهداف ًا كثري ًة فيقع يف إرباك للوصول إليها ،خصوص ًا
األب الذي يطلب من أبنائه وبناته أن حيققوا كل تلك األهداف ،فينبغي أن ُتقسم
األهداف الكبرية إىل بسيطة وصغرية كي يستطيع االبن والبنت أن يجَ ِدَ ا سهولة يف
التقدم نحو حتقيق اهلدف ،وال يشعرا ّ
أن اهلدف شبح كبري ومرعب ال يمكن التقدم
نحوه لتحقيق ما ُيريده ،فتقسيم األهداف من الثقافة اهلامة التي عىل األبوين أن
ُيبلوراها لألبناء.

ً
ثالثا :الرتفيه.
ّ
شجع عىل الرتفيه ألمهيته القصوى ،غري أنه نبذ إشغال الوقت بأكمله
إن اإلسالم ّ
فيه ،ألنه غري سائغ يف الثقافة اإلسالمية ،وأما الرتفيه فقد وردت الروايات وكلامت
القلوب
(ر ُّوحوا
َ
أئمة أهل البيت ُتبني أمهيته لإلنسان ،قال إمامنا أمري املؤمنني ؛َ :
ساع ًة فساعة)((( والساعة ُيراد هبا الفرتة الزمنية التي ملئت بالعمل ،واحتاج اإلنسان
إىل ُمتسع من الوقت ليرُ ّوح قلبه ،ويمرح ساعة ليستجم نشاطه مرة أخرى ،قال أمري
القلب إذا أكره َع ِم َي)((( واإلنسان الذي يعمل بنحو مستمر ال
املؤمنني ؛( :فإنّ
َ
يستطيع أن ُحيقق إنجاز ًا ،واملسألة البد من توضيحها لألبناء.

ً
رابعا :حقيقة الوقت.
لقد أرشنا إىل هذه النقطة ،ونكررها ألمهيتها ألبنائنا وبناتنا ،وهي ّ
أن الوقت هو
احلياة ،وإذا مل يستفد اإلنسان من وقته فإنه لن يستفد من حياته.
((( كنز العامل للهندي :ج ،3ص.37
((( هنج البالغة –خطب اإلمام عيل ؛:ج ،4ص 44رقم اخلطبة .193
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ً
خامسا :القراءة اجلادة للزمن املاضي.
ّ
إن العودة مرة تلو األخرى والنظر فيام حتقق من أهداف يف الزمن املايض وحماولة
تلمس األخطاء كي ال يقع فيها مستقب ً
ال بتدوينها لتستقر لديه ،قال الصادق ؛:
(أما أنكم لن حتفظوا حتى تكتبوا)((( وأثر عن السلف قوله (ما ُكتِ َب َق ٌر وما ُح ِف َظ
َف ٌر)((( ،فالذي يعتمد عىل ذاكرته فقط دون أن ُيدون أخطاءه التي مرت عليه وال حياول
أن يستفيد منها يف مستقبله ّ
فإن إنجازاته بسيطة ،بينام الذي يدون مالحظاته ويستفيد
منها بجدية ونشاط دائبني سوف يستفيد االستفادة الكاملة يف مستقبله ،ولعل اآلية
التي بدأنا هبا تشري إىل النقاط.

((( ميزان احلكمة للريشهري :ج ،3ص.2663
((( تدوين السنة الرشيفة للسيد حممد رضا اجلاليل :ص.381

القسم الثاني:
 الرتبية اإلسالمية 
الفصل األول:
التعاليم اإلسالمية يف تربية األبناء

التعاليم اإلسالمية يف تربية األبناء
َ
قال رسول اهلل ( :Kما َن ِح َل والدٌ َ
أفضل من ٍ
أدب حسن)(((.
ولد ُه

يشكل األبناء الوجود املستمر لإلنسان ،ويبقى اإلنسان ببقاء أبنائه وذريته،
جادا أن خيلد ،وأن يبقى ذكره احلسن املحمود بني الناس ،ومن
وكل إنسان حياول ً
أن البقاء والدوام هلل تعاىل غري ّ
الواضح ّ
أن اهلل تعاىل منح اإلنسان نع ًام هبا يبقى
خالد ًا ،من أمهها أمران:

األول :العمل الصاحل.
قال تعاىل{ :ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ}(الكهف.)٤٦:

الثاني :الذرية.
ّ
إن ذرية اإلنسان توجب له البقاء واخللود ،وقد منحه اهلل تعاىل غريزة حب
البقاء من ناحية ،واحلب ألوالده من ناحية أخرى إال ّ
أن كثري ًا من الناس ال يفقه
هذه ال ّنعمة العظيمة ،وال يحُ سن العناية بأوالده كي يوصلهم إىل الكامل املنشود الذي
يهُ يئهم للرقي بمجتمعهم إىل مستوى ٍ
عال من الرفاه واألمن والسالمة ،و ُيؤهلهم لنيل
السعادة الدنيوية واألخروية ،وقد ّ
ركزت األحاديث الكثرية عىل أمهية إعطاء األبناء
عناية فائقة تعود عىل األرسة واملجتمع باخلري الوفري.
((( ميزان احلكمة للريشهري :ج ،4ص.3680
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وصالح األبناء:
جوانب ت ََف ُّوق َ

هنالك ُأسس ذات أمهية فائقة ،يمكن من خالهلا أن يصبح االبن َلبِنَة صاحلة يف

املجتمع ،وقد ركزت األحاديث الواردة عن النبي  Kواألئمة من أهل البيت إل

عىل أمرين:

األول :األدب.
وقبل الدخول يف ُلب املوضوع البد من الوقوف عند كلمة األدب والتأديب

لألبناء ،فاملراد من األدب لغة الرياضة أي جعل الولد يرتاض ،ومعنى ذلك أن
يامرس عم ً
ال يستمر عليه ل ُيحرز إِنجاز ًا وحيقق ُمكتسب ًا ،واإلنسان ال يستطيع أن

يصل إىل اكتساب املهارة أو التفوق إال من خالل االرتياض أكان ذلك يف املجال

أروضها
املعنوي أو يف املجال املادي ،قال إمامنا أمري املؤمنني ؛( :وإنام هي نفيس ّ
بالتقوى)((( ّ
إن اإلمام ؛ يرسم لنا طريق ًا يف بناء النفس من الناحية املعنوية يرتبط
ارتباط ًا وثيق ًا باالرتياض الذي يوصل املرتاض إىل مرتبة الكامل من خالل التأديب
املستمر لنفسه –التزكية -وإذا غفل عن هذا النحو من التأديب سوف يعود إىل
حالته األوىل ،ولن يستطيع احلفاظ عىل ما كان عليه ،بل سوف يرجع متقهقر ًا إىل

الوراء ،قال املصطفى ( :Kما نحل والدٌ ولده أفضل من ٍ
أدب حسن)((( ،يركز
احلديث عىل مسألة هامة ترتبط باجلانب الرتبوي يف حياة األبناء ،إ ْذ ّ
أن بعض الناس

ُيكرم أبناءه ،فيشرتي هلم اهلدايا املتعددة ويسعى يف حتقيق رغباهتم ،وذلك أمر
شجع عليه من الناحية الرشعية .ولكن كلمة أدب يف احلديث هلا إطالق
وم َ
حسن ُ

ال يقترص عىل اجلانب املادي ،بل يشمل كل الوسائل املتاحة التي من شأهنا بناء
شخصية الولد وتطويره ورفع مستواه عىل كل األصعدة ،وهذا أهم من العطاء

((( هنج البالغة –خطب اإلمام عيل ؛ :ج ،3ص.71
((( ميزان احلكمة للريشهري :ج ،4ص.3680
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املادي ،ويمكن أن يحُ ّول األب العطية املادية إىل أدب من خالل جعلها وسيلة
مقربة إىل األدب باختاذ مربي ًا لالبن أو برشاء كتاب له أو بإحلاقه بإحدى الدورات
التدريبية التي تشحذ عقله وتعلمه كيف يرسم اخلطط للتفوق العلمي وحتقيق

النجاح يف كل املجاالت أو أن يفسح لالبن املجال كي يسافر إلتقان مادة علمية
معينة تنعكس إجياب ًا عىل شخصيته وتطور قدراته ،وقد ّ
حضت الرشيعة اإلسالمية

أن الكرامة ال تتحقق لألبناء إ ّ
عىل ذلك وبينت ّ
ال باألدب احلسن ،قال النبي :K

بحسن األدب.
(أكرموا أوالدكم وأحسنوا آداهبم)((( واإلكرام يتحقق ُ

إذن االرتياض أو الرياضة بتلقني األبناء االستمرار يف إتقان مهارات تؤدي هبم

إىل الرقي والكامل والفاعلية التي تعود عليهم باخلري وعىل أهليهم وجمتمعهم أمر

حض عليه الشارع ّ
ّ
وأكده.

الثاني :طلب العلم.
ّ
إن طلب العلم وردت فيه أحاديث كثرية خصوص ًا يف جمال حض األوالد عىل

طلب العلم ،وال يراد به العلم الرشعي فحسب ،وإن كان العلم الرشعي له أمهية
كربى أي ّ
أن عىل اإلنسان أن ُيع ِّلم أبناءه ما حيتاجونه يف أمور دينهم ،وذلك واجب،
وكذلك عليه أن ينصحهم بالتخصص يف علوم الرشيعة بأن يكونوا من العلامء أو من
طلبة العلم ،فهذا غاية يف احلسنّ ،
إن أمر األبناء باالهتامم بتحصيل العلم حتى ْ
وإن
كانوا كبار ًا أو موظفني ،له أمهية كبرية فعليهم أن حيصلوا عىل بعض املعارف الدينية
بالدراسة غري ّ
أن األمر بطلب العلم لألبناء ال خيتص باجلانب الديني فقط بل يشمل

كل املجاالت التي ُتسهم يف التقدم العلمي واملعريف للبرشية مجعاء ،قال ( :Kمروا
يورث أهل بيته
أوالدكم بطلب العلم)((( وقال اإلمام الصادق ؛( :ال يزال املؤمن ِّ
((( وسائل الشيعة (آل البيت) للحر العاميل :ج 21ص.476
((( ميزان احلكمة للريشهري :ج ،4ص.3680
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العمل واألدب الصالح حتى يدخلهم اجلنة)((( واإلمام ؛ ّأكد عىل األمرين مع ًا،
االهتامم باألوالد من ناحية اآلداب العامة بكيفية تعاملهم مع آبائهم وإخوهتم وسائر
الناس أي مع اآلخر الذي خيتلفون معه يف الرأي ،وذلك يرتبط باآلداب واألخالق،
واجلانب اآلخر يرتبط بإتقان املعرفة يف كل يشء ،وحتويلها إىل واقع عميل وسلوكي

لإلنسان ،إ ْذ قد يكون لإلنسان معرفة بيشء لكنه ال يستطيع أن يطبقه ،لذا نجد بعض
الناس عندما تسأله عن أحسن األمور وعن أفضلها يجُ يبك إجابة صحيحة إنه التقوى
واألدب ،ولكنه ال يرشدك إىل التطبيق األمثل الذي تسلكه كي تصل إىل األدب.

واألحاديث حتث عىل التطبيق العميل وتؤكد عىل اآلداب -أي االرتياض -برتويض

النفس عىل التعامل بمحاسن األخالق مع اآلخرين ،والسيطرة عىل الغضب وكبح
مجاح النفس ،واإلمام الصادق ؛ أوىص يف احلديث املتقدم بربنامج مستمر يف تربية

األوالد عىل وفق العلم واألدب .وال يمكن فصل العلم عن األدب وال األدب عن
العلم ،فهام جناحان يطري هبام اإلنسان إىل درجات الكامل املادي واملعنوي.

التطبيق العميل لرتبية األبناء

قال املصطفى ( :Kأدبوا أوالدكم عىل ثالث خصال ،حب نبيكم ،وحب أهل

بيته ،وقراءة القرآن)((( ومعنى حب النبي  Kهو التأيس به ،قال تعاىل{ :ﯯ ﯰ

فحبه K
ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ }(األحزابُ ،)٢١:

ُيراد به البدء بامليل العاطفي له  ،Kومن ثم التأثر واالقتداء به ،والرتقي يف درجات

االقتداء واإلتباع حتى الوصول إىل أعىل درجاته ومراتبه ،ثم قال ( :Kوحب أهل
بيته)ّ ،
إن حب أهل البيت األطهار إل له أمهيته الفائقة ،وقد بينّ القرآن ذلك ،قال

تعاىل{ :ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ}(الشورى ،)٢٣:ثم قال ( :Kوقراءة
((( مستدرك الوسائل للنوري :ج ،21ص.201
((( ميزان احلكمة للريشهري :ج ،4ص.3680
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القرآن) إذ القرآن دستور احلياة ،واحلبل املتصل بني احلق واخللق ،واخلصال الثالث
من اآلداب ،كل منها له األمهية الكبرية عىل حياة األبناء ،والبداية برتويضهم عىل

االقتداء باملصطفى  Kمن خالل امليل العاطفي القلبي له  ،Kوامليل إىل أهل

البيت ؛ والتأثر هبم يف التضحية واإليثار والشهامة والكرم واالنضباط عىل

وفق مبادئ اإلسالم ،واالهتامم بقراءة القرآن احلقيقية ،وال ُيراد بقراءة القرآن
هاهنا القراءة أللفاظه فقط دون التأثر بمعانيه ،وقد وردت أحاديث توضح
معنى قراءة القرآن وتزكن عىل أمهية تطبيقه عملي ًا ،جاء يف الرواية( :رب ٍ
تال

للقرآن ،والقرآن يلعنه)((( .وقد جسد النبي  Kالقرآن الكريم جاء يف احلديث
ّ
بأن خلقه القرآن .وعند تعليم األبناء قراءة القرآن البد من دعوهتم للتخلق به،
قال إمامنا أمري املؤمنني ؛( :علموا صبيانكم من علمنا)((( ّ
إن اإلنسان حيتاج
إىل القدوة احلسنة يف حياته ،وقد كان الناس يف السابق يقومون بالتذكري املتكرر

برضورة االقتداء بالنبي وأهل بيته يف املجالس العامة والبيوت التي نذهب إليها
السن فإنه ُيؤكد عىل
يف شهر رمضان ،وعندما يأيت بعض ُق َّراء القرآن من كبار ِّ
ذلك ،وال تزال كلامت أولئك القراء ترن يف مسامع السامعني ملا هلا من تأثري إجيايب

عىل من سمعها( ،علموا صبيانكم من علمنا ما ينفعهم اهلل به)((( .إننا عندما نريد
غرس الفضائل واألخالق التي يتصف هبا أهل البيت إل -اإليثار أو مساعدة
اآلخرين أو اإلسهام يف البناء االجتامعي -يف أوالدنا البد من تعليمهم ذلك من
خالل القصص اهلـادف الوارد عن األئمة من أهل البيت إل ،فهو يمثل سلوك ًا

عملي ًا يف شخصياهتم ،وإذا استمع االبن إىل هذا القصص ترسخت معامل الفضيلة
يف نفسه ،ومل ينزلق يمين ًا أو شام ً
ال.
((( مستدرك الوسائل للنوري :ج ،4ص.249
((( وسائل الشيعة (آل البيت) للحر العاميل  :ج ،21ص.478
((( نفس املصدر السابق.
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الرتبية يف أحاديث األئمة إل.

لقد بينت األحاديث الكثرية عن أهل البيت إل رضورة االلتفات إىل غرس

املفاهيم الصحيحة يف فكر األبناء يف بداية سني عمرهم ،وسنستعرض حديثني غاية
يف األمهية ،يشكالن َم ْع َلماَ ن من املعامل الفكرية يف اجلانب الرتبوي لإلنسان.
البناء العقدي لالبن يف طفولته

األول :ما ورد عن اإلمام الصادق ؛ قال( :بادروا أحداثكم باحلديث قبل
أن يسبقكم إليه املرجئة)((( .إننا نحتاج كثري ًا يف عرصنا الراهن إىل ذلك ،وذلك
لوجود نظريات وأفكار تصلنا كالسيل املنهمر ،وتستهدف عقولنا وأذهان شبابنا،

واإلمام الصادق ؛ كانت املرجئة يف عرصه هي الفرقة املنحرفة التي تسعى
للتأثري يف البناء العقدي عىل الشباب وحديثي السن ،وقد ّ
حذر اإلمام املجتمع

اإلسالمي من أفكارهم ،ودفع اآلباء إىل غرس املفاهيم العقدية يف نفوس أبنائهم
كي تتغلغل يف ذواهتم ،وتصبح حصن ًا منيع ًا يمنع دخول الشبهات ،وتؤهل الولد

أن جييب عنها وعليها مطمئن ًا يف نفسه ،ثابت ا ِ
جلنَان .وقوله ؛( :بادروا) توكيد
عىل رضورة املسارعة كي ال يسبق الغري بطرح الشبهات ،فتأخذ جماهلا يف أذهان
األبناء ،وهذا أدب تربوي رائع .والبد من التأكيد عىل مسألة هامة ُيغفل عنها كثري ًا
ترتبط باألبناء الصغار حيث يسمح هلم باالستامع واملشاهدة للربامج احلوارية يف
الفضائيات أو النت ،والتي متس العقيدة بنحو مبارش مع أنه ليس لدهيم احلصانة

الكافية ويمكن أن ينزلقوا أو يتأثروا بتلك الشبهات .من هنا البد من إرشاد األبناء
ووضع اخلطط الكفيلة بتحصينهم عقدي ًا وأخالقي ًا ،وانتقاء الدروس واملحارضات
املناسبة ملستواهم العقيل ،وعىل املريب مسؤولية كبرية جتاههم بغرس املفاهيم احلقة

من خالل الطرح املتكرر يف املناسبات املختلفة لتتأكد تلكم املفاهيم لدهيم وختلق
((( وسائل الشيعة (آل البيت) للحر العاميل :ج ،17ص.331
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يف شخصيتهم اإليامن ُ
واخللق ،كيال تتأثر بام ُيلقى عليها من شبهاتّ .
إن الشبهات
التي طرحت يف عرص اإلمام ؛ حمصورة باملجال العقدي بينام أصبحت يف

عرصنا احلارض تشمل كل املجاالت الفكرية والثقافية واالجتامعية واألخالقية
واالقتصادية .ولعل اجلانب األخالقي ُيستهدف إعالمي ًا أكثر من غريه ،ومن
الرضوري أن هتتم األرسة باحلفاظ عىل أبنائها من أي فساد أخالقي ،وأن تغرس
الفضائل يف نفوسهم مهتمة باجلانب الرتبوي الروحي بتنميتهم بالعبادة واملواظبة
عىل قراءة األدعية واألذكار الواردة عن أهل البيت إل ،فالغذاء الروحي يصقل
شخصياهتم املعنوية ،وجيعلهم حمصنني ال يستمعون الغناء وال الكلامت البذيئة غري

املؤدبة ،ولن يتأثروا بام َيستمعون وال يقصد اإلمام ؛ بقوله( :بادروا أحداثكم

باحلديث) القرآن الكريم وحديث أهل البيت إل فحسب ،بل كل كالم حسن
يعود بالفائدة عليهم ويحُ صن شخصياهتم.

السن عند الطفل
استثامر حداثة ِّ

احلديث الثاين :قال اإلمام أمري املؤمنني ؛( :إنام قلب احلدث كاألرض اخلالية،

ما ُألقي فيها من يشء قبلته)((( يشري ؛ إىل االستعداد للتلقي عند الولد يف سنواته
األوىل من السابعة فام فوق ،فهذا العمر يف غاية األمهية باعتبار التأثر األكرب لشخصيته

يف هذا السن ،ثم قال اإلمام ؛( :فبادرتك باألدب قبل أن يقسو قلبك ويشتغل

لبك)((( فاإلنسان إذا تقدم يف العمر صعب عليه التأثر والتغيري يف املرحلة العمرية
املتقدمة إ ْذ تزدحم املفاهيم يف ذهنه فتسبب له تشويش ًا بخالف من كان يف ريعان الصبا

فإن تأثره أرسع ّ
ّ
ألن كل ما يتلقاه يف ذلك الوقت هو بمثابة أوتاد األرض كاجلبال
الروايس يف ثباهتا.

((( وسائل الشيعة (آل البيت) للحر العاميل :ج ،21ص.478
((( نفس املصدر السابق.
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وندعو كل مؤمن ومؤمنة يريد أن ينطلق من فكر أهل البيت إل بتطبيق

األحاديث الواردة عن النبي  Kواألئمة من أهل بيته أن يكتب بعض آي القرآن
واألحاديث املؤثرة عىل لوحات فنية بخط حسن ويزين هبا منزله لتذكره بقيم األخالق

اجلميلة.

اجلوانب التطبيقية يف تربية األبناء
قال رسول اهلل ( :Kما نحل والدٌ ولده أفضل من ٍ
أدب حسن)(((.

استعرضنا فيام تقدم أهم ما يعطيه األبوان ألبنائهام .وهو األدب والعلم ،فهام
اجلناحان اللذان يطري هبام األبناء إىل اآلفاق العالية ،وحيلقون هبام يف سامء املجد
والفضيلة ،ويستطيعون هبام اجتياز العقبات التي تواجههم ،وهناك جمال تطبيقي البد
من التفات األبوين إليه ،ملا يمتاز به من أمهية كربى ،يستطيع به األبناء أن يتكيفوا
بإجيابية مع حميطهم االجتامعي .وقد أشارت بعض الروايات إىل اجلانب التطبيقي ،بل
ّ
أن بعضها ذكر ذلك بتفصيل ،وسوف نوضح ذلك يف نقاط:

ً
أوال :النظافة.
ّ
وح ّ
ض عليها يف الروايات
إن من اجلوانب التطبيقية التي أوليت عناية يف التأديبُ ،
النظافة يف البدن واللباس ،فهناك أحاديث كثرية عن النبي  Kواألئمة من أهل
البيت إل تؤكد عىل ذلك ،منها احلديث املشهور( :النظافة من اإليامن)((( ومنها:
احلديث الوارد عن النبي ( :Kلوال أن أشق عىل أمتي ألمرهتم بالسواك عند وضوء
كل صالة)((( غري ّ
أن الكثري من الناس يتعاطى مع هذه األحاديث نظري ًا فقط وال
((( ميزان احلكمة للريشهري :ج ،4ص.368
((( النظام السيايس يف اإلسالم للقريش :ص. 295
((( وسائل الشيعة (آل البيت) للحر العاميل :ج ،2ص.17
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جيسدها عملي ًا يف املجال التطبيقي والرتبوي لألبناء ،فالنظافة حتتل أمهية فائقة يف
إعطاء اإلنسان الشعور بتكيف شخصيته مع الواقع االجتامعي ،وذلك ّ
أن اآلخرين
ال يشعرون باشمئزاز منه لعدم اعتنائه بنظافة بدنه أو لباسه ،وقد ورد احلث واحلض
األكيدان عىل أمهية العناية بالنظافة يف البدن واللباس ،واحلديث اآلنف الذكر ـ
(النظافة من اإليامن) ٍ -
كاف فهو يشري إىل ّ
أن النظافة بمثابة العمل الصالح يف بعض
ُمفرداته ،فهي إما أن يتحقق هبا اإليامن فتكون جزء ًا ُيتكئ عليه اإليامن ،وإما أهنا ُتن َِّمي
درجة اإليامن يف شخصية املؤمن ،من هنا ّ
فإن عىل األبوين أن هيتام برعاية األبناء يف
نظافة الثياب وحسن املظهر خصوص ًا يف فرتة املراهقة.

مراحل الطفولة يف حياة اإلنسان:
والبد من تأكيد االهتامم باألبناء يف فرتة الطفولة التي متر بمرحلتني:

األوىل :الطفولة املبكرة :وهي من الثالثة إىل اخلامسة.

الثانية :الطفولة املتوسطة :وهي من السادسة إىل احلادية عرش.

وباإلضافة إىل هاتني املرحلتني ،فهناك مرحلة املراهقة والشباب التي ال تقل أمهي ًة
عنهام ،وتبدأ من احلادية عرش إىل السادسة عرش أو السابعة عرش .و ُيعرب بعضهم عن
هذه املرحلة بالطفولة املتأخرة.

ّ
إن عىل األبوين يف هذه املراحل الثالث أن ُيركزا عىل األطفال والشباب باالهتامم
عىل مسألة النظافة يف ُبعدها الشمويل ،وذلك ّ
أن بعض الناس رغم ُحسن مظهره ،إال
أنه ال هيتم بنظافة فمه ،مما يوجب تقزز اآلخرون منه أثناء حديثه معهم و ُينظر إليه
بنظرة ال تليق به ،وكي حيصل التكيف والتالؤم معه ويستطيع أن ينطلق يف جماالت
احلياة بإجيابيةّ ،
فإن عىل األبوين أن يعطياه دروس ًا عملية وتطبيقية يف النظافة.

ثانياَّ :
ً
الطعام.
وهو جانب تطبيقي يف الرتبية ،وقد أشارت الروايات إىل أمهيته من ناحيتني:
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األوىلِ :ح ِل َّية الطعام.
فاألبناء  -منذ املراحل األوىل لطفولتهم املبكرة  -يف أمس احلاجة إىل توجيه
األبوين يف أمهية االنتباه إىل حلية الطعام الذي ُيتناول بأن يكون عىل وفق الضوابط
الرشعية ،خصوص ًا عندما يذهب األوالد إىل املدرسة ،ومن املؤسف أن بعض اآلباء ال
هيتم بمسألة حلية الطعام بحجة ّ
أن األوالد غري مكلفني ،والولد وإن كان غري مكلف
من ناحية عدم حرمة تناول الطعام غري احلالل ،فهو غري بالغ إ ّ
ال ّ
أن التكليف مناط
باألب وجيب عليه أن جينب أبنائه أكل احلرام هذا من ناحية ،ومن ناحية أخرى هناك
آثار وضعية سلبية للطعام احلرام عىل األبناء ّ
ألن الطعام ال ينظر إليه فقط من جانب
احللية واحلرمة ،بل ينبغي أن ينظر إىل آثاره السيئة التي تعود بالرضر عىل من يأكله
حتى لو مل يعلم بحرمته .وعىل اآلباء أن ُيعلموا األبناء باآلثار السلبية لهّ ،
إن اهلل تعاىل
ال يحُ ِّرم شيئ ًا إال لوجود أرضار كبرية عىل اإلنسان بتناوله ،إ ّما من الناحية الظاهرية
(اخلارجية) التي تؤثر عىل جسم اإلنسان ،وإما من الناحية النفسية واملعنوية ،نعم؛
هناك بعض األطعمة ال نعلم السبب يف حرمتها ،ولكننا ندرك ّ
أن اهلل تعاىل ال حيرم
شيئ ًا إ ّ
ال لوجود مفسدة فيه وأثر سلبي يعود عىل اإلنسان.

الثانية :الغذاء الصحي.
وهو من األمهية بمكان ،وعىل األبوين أن يتعرفا عىل الغذاء الصحي الذي يبني
شخصية االبن من الناحية الذهنية والعقلية واجلسمية ،وهناك عرشات الروايات
الواردة عن النبي  Kواألئمة إل تشري إىل الغذاء الصحي لألطفال ،وما ينبغي أن
تتناوله األم من األطعمة يف فرتة الرضاعة لتحقق التغذية السليمة ّ
ألن حليبها يتكون
من الطعام الذي تأكله ،إذن هناك أمهية للطعام يف فرتة الطفولة والشباب واملراهقة،
وعلينا أن ُنعلم أبناءنا باإلضافة إىل حلية الطعام نوعية الطعام الذي يبني اجلسم
والعقل والنفس بنا ًء سلي ًام ،وكي تتضح الفكرة أستعرض بعض األمثلةّ ،
إن بعض
األطفال يتناول أطعمة ال تعود عليه بالنفع بل تعود عليه بالرضر كاألطعمة املحتوية
عىل مواد حافظة مرضة ،وقد يترضر الطفل بأمراض معضلة (خبيثة) ال ُيشفى منها،

140

التكامل التربوي

ومن الرضوري أن ُي َفهم الطفل ذلك وأنه ال يتاح له ممارسة حريته بتناول كل طعام
يريده دون مسؤولية ،بل البد أن ُيعلم االبن األطعمة املفيدة التي تنفعه يف بناء
جسمه ،وقد قرأت يف بعض الكتب الرتبوية وسمعت أيض ًا بعض األخصائيني من
علامء التغذية يقول ّ
إن وجبة اإلفطار صباح ًا قبل الذهاب إىل املدرسة هلا أمهية كبرية
من ناحيتني :األوىل الناحية اجلسمية ،والثانية الناحية الذهنية املرتبطة بالتعلم ،فهم
يتلقون دروس ًا وحيتاجون إىل حتريك العقل وبذل جهد فكري ،واألغذية اخلفيفة التي
قد ُتشبع اإلنسان ال تعود بالنفع عليه يف تغذية املخ وعمل الذهن والعقل ،إذن عىل
األبناء تناول األغذية التي ُأشري إليها يف الروايات ،وأكدها العلم احلديث كالزبيب
الحتوائه عىل سكر اجللوكوز وهو غذاء الذهنّ ،
إن عمل الذهن حيتاج إىل غذاء خاص
خيتلف عن الغذاء الذي حيتاجه اجلسم ،ومسؤولية األبوين أن ُيفهام األبناء أمهية تناول
الغذاء الذي يفيدهم لذهنهم وعقلهم ليشتغل بفاعلية خصوص ًا يف احلصص األوىل
من الدراسة وأيام االمتحانات ،فتناول العنب والتفاح والزبيب واألغذية التي تعود
بفائدة كبرية ،وتكون غذاء للذهن هلا أمهيتها ،والروايات أشارت إىل ذلك ،وإذا أردنا
ألبنائنا أن يتفوقوا دراسي ًا وأن حيافظوا عىل صحتهم الذهنية ،فعلينا أن نركز عىل أمهية
بعض األغذية اخلاصة يف وجبة اإلفطار ،وقد سمعت أيض ًا من أحد طلبة العلم حديث ًا
ال ،قال إنه ليس من العبث وجود بعض الفنادق الراقية  -مخس نجوم مث ً
رائع ًا ومجي ً
ال-
التي ُتقدم الفاكهة وجتعلها يف متناول اجلميع يف فرتة الصباح قبل وضع وجبة اإلفطار،
فذلك يرجع إىل ّ
أن تناول الفواكه غذاء لدماغ اإلنسان ،ونضيف هنا أمر ًا هام ًا يتعلق
ببعض األفراد -الشباب واملراهقني -الذين هيتمون بالرشاقة يف أجسامهم مما يؤدي
ببعضهم إىل ترك بعض األغذية اهلامة ،ويف ذلك رضر يعود عليهم حلاجة أجسامهم
املاسة هلذه األغذية ،فهم حيتاجون إىل تنبيه من ِقبل األبوين وإفهام ّ
أن الرشاقة ليست
عىل حساب بناء اجلسم بنا ًء سلي ًام وصحي ًا ،والروايات اهتمت بجنبتني :األوىل :الغذاء
احلالل ،والثانية :نوعية الغذاء الذي يبني اجلسم والعقل والنفس بنا ًء سلي ًام.

انبألا ةيبرت يف ةيقيبطتلا بناوجلا

141

ً
ثالثا :النوم.
وهو جانب تطبيقي هام أشارت إليه طائفة من آي القرآن الكريم والروايات ،قال
تعاىل{ :ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ}(النبأ)،
فالنوم ال تقل أمهيته عن الغذاء الذي يتناوله اإلنسان ،وله تعلق بالصحة وباإلبداع
للشخصية ،والنوم الكايف يؤثر إجيابي ًا عىل شخصية اإلنسان ويتيح له أن يبذل جهد ًا
كبري ًا لكونه اسرتجع قواه بنومه ،وقد ركزت الروايات عىل فرتتني هامتني للنوم؛
األوىل :نوم القيلولة وهي النوم قبل الظهر بساعة ،والثانية :النوم املبكر ،وأشارت
الروايات إىل وجود فرتات يكره النوم فيها كالنوم قبل غروب الشمس وقبل طلوع
الفجر ،وحيسن بنا أن ننبه عىل أمهية النوم املبكر لألوالد ملن أراد هلم موفور الصحة
واالستقرار النفيس والتفوق العلمي.

أهمية النوم املبكر
إن النوم املبكر ال يقل عن التغذية السليمة يف جنبتيها اللتني أرشنا إليهام ،مع ّ
ّ
أن
الوضع احلايل ال يساعد عليه ،بل يساعد عىل النوم املتأخر مما جيعل االبن يذهب إىل
املدرسة وهو يف غاية التعب والعنت ،وال يتاح له أن يتلقى دروسه بحالة من الوئام مع
نفسه ،بل يرى نفسه حتت ضغط التعب واإلرهاق والسهر ،وقد ُي َغ ِّفي يف أثناء دراسته
ألنه مل ينم النوم الكايفّ ،
إن عىل األب أن يعلم أبناءه أمهية النوم املبكر بشكل تطبيقي
وأن يبني أثره اإلجيايب عىل حياة االبن كتعليمه أمهية الغذاء الصحي واحلالل ،نعم؛ يف
بعض األحيان قد تضطره الظروف إىل السهر كام حيدث ذلك يف شهر رمضان ،وال
يتاح لبعض الناس أن ينام يف الليل إال أنّه من الرضوري مع ذلك أن ينام قسط ًا ولو
بسيط ًا من الليلّ ،
إن بعض الناس ال يعطي أمهية للنوم ،ويرتك األبناء وشأهنم ،وذلك
خطأ فادح.
ّ
إن تنظيم النوم ال تقترص أمهيته لألبناء فحسب ،بل يشمل اجلميع ،ومن أراد أن
يتفوق فعليه أن ينام النوم الكايف ،وكي يتضح الدور اهلام للنوم لننظر ّ
أن أحد أنواع
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التعذيب املؤثر هو التسهري وسلب النوم من اإلنسان إليذائهّ .
إن منع اإلنسان من
الغذاء أسهل من منعه من النوم فهو يستطيع أن يقاوم اجلوع ،ولكنه ال يستطيع أن
يقاوم ترك النوم لتأثري ذلك عىل عقلهّ ،
إن تربية األبناء عىل النظام واالنتظام والتعليم
التطبيقي للنوم بأخذ ٍ
قسط من الراحة يف فرتة غري متأخرة من الليل ،وحضهم عىل أن
ال يتأخروا يف نومهم يعود عليهم بالنفع الكبري.
العوامل املؤثرة يف سلوك اإلنسان

لقد ذكر العلامء ثالثة عوامل ُتؤثر عىل سلوك اإلنسان:
األول :املحيط الذي يعيش يف كنفه.

الثاين :الوراثة ،فلها أمهية كبرية أشارت إليها الروايات.

الثالث :الرتبية ،خصوص ًا ما يتعلق باجلانب التطبيقي ،والرتبية أهم عامل مؤثر
عىل حياة اإلنسان يف أبعادها املختلفة ،قال تعاىل{ :ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ
ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹ ﯺ
ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ
ﰍ ﰎﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ} (لقامن) ،واآليات تشري إىل اجلانب
الرتبوي التطبيقي الذي مارسه لقامن احلكيم ؛ مع ابنه ،بتوجيهه املبارش بأن يفعل
كذا وأن ال يفعل كذا ،وهذا درس عظيم نستفيده يف الرتبية العملية التطبيقية ألبنائنا،
وذلك ّ
أن االبن ال يتجاوب مع األب يف أمره وهنيه إذا كانا نظريني فحسب ،فإذا
حتدث األب عن أمهية النوم املبكر ،وهو يسهر إىل الصباح ،فمن الصعوبة أن يطبق
االبن كالم أبيهّ ،
إن من يسهر عليه أن ال جيعل ابنه يسهر ،وليعلم أنه يترضر بسهره وال
ينبغي له أن جيعل ابنه يتحمل ذلك الرضر اجلسمي والنفيس والعقيل.

الفصل الثاني:
 مرحلة املراهقة يف تأثريها االجتماعي والنفسي 

خصائص مرحلة املراهقة وطرق التأثري على املراهق
قال اهلل تعاىل يف القرآن الكريم{ :ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ}(الروم)
صدق اهلل العيل العظيم.
تستعرض اآلية املباركة املراحل التي يمر هبا اإلنسان يف تطوره ،وسنستعرض
مرحلة هامة من تلكم املراحل التي تؤثر يف حياة اإلنسان ،ويف حميطه األرسي
واالجتامعي أيض ًا ،وهي مرحلة املراهقة؛ فهذه املرحلة يشتكي فيها اآلباء واألمهات
من ترصفات املراهق واملراهقة ،وقبل بدء البحث نبني معنى املراهقة.

املراهقة يف مدلوهلا ومعناها

املراهقة يف اللغة بمعنى النمو؛ فراهق الفتى وراهقت الفتاة ،أي نمى نمو ًا مطرد ًا؛
والنمو عىل قسمني:
األول :النمو العادي الذي يرافق مرحلة الطفولة.

الثاين :النمو غري العادي ،الذي ينمو الفتى فيه نمو ًا رسيع ًا.

فاملراهقة هي مرحلة النمو الرسيع ،التي ُتدلل عىل ّ
أن الفتى النامي والفتاة النامية
سوف يصالن إىل مرحلة الرشد ُ
واحل ُلم بشكل رسيع؛ وسيبلغان مرحلة االكتامل يف
وقت قريب ،وهذه املرحلة تعد من أخطر املراحل التي متر عىل اإلنسان يف فرتة شبابه،
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بنواح متعددة:
وترتبط
ٍ

األوىل :مرحلة الطفولة.

الثانية :املحيط األرسي.

الثالثة :املحيط االجتامعي الذي يعيش يف كنفه الفتى والفتاة.
خصائص مرحلة املراهقة:

ّ
إن مرحلة املراهقة هلا جمموعة من الصفات واخلصائص جتعلها خمتلفة عن سائر
املراحل ،وقد ّأكد علامء النفس ذلك عندما قالواّ :
إن مرحلة املراهقة هلا خصائص
خمتلفة ،وسوف نستعرض أمهها:

األوىل :ظهور التغريات اجلسمية.
ّ
إن أول ما ُيدلل عىل دخول الفتى والفتاة هذه املرحلة ظهور التغريات اجلسمية
البارزة ،فالشاب يكتمل يف قواه اجلسمية ،والفتاة يظهر ما يدلل عىل بدئها هذه املرحلة
من خالل التغريات التي تبدو عليها.

الثانية :اجلمع بني خصائص الطفولة ومسات الرجولة.
هذه املرحلة جتمع بني املوروث الذي حصل عليه الشاب يف مرحلة الطفولة وبني
التأسيس ملرحلة جديدة ،باعتبار النضج الذي حيصل للمراهق ملرحلة الرشد ،فتتسم
هذه املرحلة باجلمع بني مرحلتني ،مما جيعل الفتى املراهق والفتاة املراهقة يشعران
بأهنام قد ختلصا من مرحلة ودخال مرحلة أخرى ،تتسم بتحمل املسؤولية واملشاركة
يف األمور ،فريى املراهق أنه كسائر األفراد الكبار له مسؤولية ملا يتصف به من نضج.

الثالثة :اجلمع بني املتناقضات.
ّ
إن الترصفات التي يقوم هبا املراهق تتصف يف هذه املرحلة باجلمع بني املتناقضات،
باعتبار ما لديه من ِفكر و ّثاب ،فيحاول الوصول إىل كل ما يبتغيه ،بالطرق التي يرى
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أهنا حتقق ما يروم ،فله مطامح كبرية تشغل اهتاممه بمجرد دخوله يف مرحلة املراهقة.

الرابعة :قلة اخلربة والتجربة.
ّ
إن مرحلة املراهقة تبدأ بالبلوغ وتنتهي بالرشد وقد اختلف علامء النفس يف السن
الذي تبدأ فيه مرحلة املراهقة فذكر بعضهم أنهّ ا تبدأ من سن الرابعة عرش وتنتهي
بسن العرشين ،وذكر بعضهم اآلخر أهنا تبدأ من السادسة عرش وتنتهي باخلامسة
والعرشين ،وعىل كل حال فاملراهق يف هذا السن قليل اخلربة والتجربة ،ورصيده
ضئيل منهام؛ فهو ال يمتلك معلومات كافية ملا يتخذه من قرارات ،وال حييط بتجارب
الراشدين وال يفهم املحيط االجتامعي الذي يعيش يف وسطه غري أنه يتمتع بحيوية
كبرية ونشاط فائق من ناحية الطاقات اجلسمية الكبرية.

اخلامسة :حتمل املسؤولية.
ّأكد علامء النفس ّ
أن هذه املرحلة هي والدة لإلنسان ،فكام أنّه يولد فتبدأ مرحلة
طفولته املبكرة ،كذلك يولد والدة جديدة تبدأ من مرحلة الشباب ،وهذه الوالدة
تتلخص بتحمل املراهق لعبئ وثقل املسؤولية التي مل يكن حتملها قبل ذلك.

السادسة :وجود بعض الدوافع القوية لديه.
ّ
إن املراهق يمتلك جمموعة من الدوافع القوية ،لعل أعظمها الدافع اجلنيس الذي
يضغط عليه بقوة ،وتظهر عنده قوة اخليال ،فخياله يكون جاحم ًا يتحرك يف مساحة
واسعة ويف أنحاء متعددة ،وتتنامى لدى املراهق ملكة االستدالل واملقارنة الناضجة
بني األشياء ،ويزدحم فكره بالرغبات الكبرية ويتوق إىل حتقيق ما ترغب إليه نفسه؛
ويطمح يف حتقيق انجازات كثرية بأقرص األوقات وأخزل الطرق ،كي يصل إىل ما
يروم مع أنه ال يمتلك النضج املوصل إىل ما يطمح لقلة جتربته وعلمه ،غري أنه يسبح
يف عامل من اخليال ،يدفعه الختاذ قرارات ال تتسم باحلكمة والروية مما يؤثر سلب ًا عىل
نفسه وعىل حميطه األرسي واالجتامعي.
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السابعة :الالمباالة جتاه نصائح اآلخرين.
ّ
إن من خصائص املراهق عدم اهتاممه بام ُيقدم إليه من نصائح ،ترشده إىل ما حيقق
له اخلري ،وقد يرى ّ
أن ما ُيقدم إليه من نصائح وإرشادات يمثل موروث ًا اجتامعي ًا ليس
إ ّ
ال ،ويعتقد أنه قادر بام فيه من قوة فائقة أن يتعدى بعض احلدود ويتجاوز اخلطوط
احلمراء التي يرى األبوان واملجتمع عدم إمكانية اجتيازها ،ويعترب بعض الباحثني ّ
أن
املراهق يف خياله الكبري أشبه بمن يريد أن يربط عربة بإحدى نجوم السامء ،وال بد
من التأكيد ّ
أن هذه اخلصائص ال تنطبق عىل كل مراهق؛ وإنام تنطبق عىل كث ٍ
ري منهم،
ّ
ألن قس ًام من املراهقني قد استفاد من عوامل متعددة يف مرحلة شبابه ،فكان هلا التأثري
الكبري عليه يف مرحلة املراهقة ،ومل تأخذ أبعاد ًا عكسية تؤثر سلب ًا عىل شخصيته .أما
من مل يتح له أن يأخذ قسط ًا من الرتبية والتجربة والثقافة املتعددة يف مرحلة الشباب
ّ
فإن مرحلة املراهقة تؤثر سلب ًا عليه.

الثامنة :ضعف االستدالل املنطقي لديه.
من خصائص املراهق واملراهقة الضعف يف االستدالل ،ومناقشة اآلراء األخرى،
وإن كانت منطقية إ ّ
لكونه يعتقد ّ
أن األفكار املطروحةْ ،
ال أهنا متثل موروث ًا اجتامعي ًا
قدي ًام ،فيحاول بنحو ما اخلروج عىل ما هو متفق عليه لدى العرف بسبب ازدحام
التخيالت عنده واخليال الكبري لديه الذي حيدث اضطراب ًا يف مشاعره.
طرق التأثري عىل املراهق

هذا هو واقع املراهق؛ وما ذكرناه من سامت وصفات حيكي طبيعته ،وال ينبغي
لألبوين أن يتأملا كثري ًا ملا يشاهدانه من ترصفاته ،بل ينبغي لكل منهام أن يتكيف مع
واقعه ،وليس معنى التكيف أن ينصاع األبوان لرغباته.
ّ
إن وصول املراهق إىل هذه املرحلة حيتاج من األبوين أن يلتزما بنقطتني هامتني:
األوىل :تتألف من أمور ال بد من قيام األبوين هبا:
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األول :أن يتحمل األبوان املراهق بص ٍ
رب إىل أن يتكيف عىل الرتبية الراشدة والسديدة.

الثاين :أن ُيوضحا ُسبل اخلري ومناهج الرشاد من خالل التكرار فيام ُيعطى له من معلومة.

الثالث :إظهار املحبة له؛ وذلك من أهم الطرق الرتبوية املؤثرة عليه فهي تؤثر يف
إسداء النصيحة واملوعظة وغرس مبادئ اخلري والفضيلة يف الشاب والشابة؛ وذلك
أمر فطري وبدهي لألبوين ،خصوص ًا لألب ّ
فإن عليه أن يظهر حمبته البنه ،ليس
بمقدار ما حيب نفسه ،بل أكثر من ذلك ،قال اإلمام أمري املؤمنني ؛( :وجدتك
بعيض بل وجدتك كيل)(((.
ّ
إن استمرار وجود األبوين يتحقق عرب األبناء ،لذا يريد األب البنه التفوق،
واجلدية والوعي ملسؤوليته يف احلياة.

الرابع :تذكري املراهق بأن ال يمل من تكرار املوعظة وإسداء النصيحةّ ،
فإن ذلك
منهج القرآن ،قال تعاىل{ :ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ }(البقرة )٢٧٨:وقد جاء يف
آية واحدة األمر بتقوى اهلل تعاىل مرتني ،قال تعاىل{ :ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ}(احلرش) ،وفيها
إشارة إىل أمهية تكرار املعلومة.
الثانية :عدم اللوم.

ّ
إن عىل األبوين أن يتوجها إىل ما أشار إليه إمامنا أمري املؤمنني ؛ يف كلمته
الرائعة( :جهل الشاب معذور ،وعلمه حمقور)((( يؤكد اإلمام ؛ يف الشطر األول
من هذه الكلمة عىل ّ
أن ما يصدر من الفتى املراهق والفتاة املراهقة من أخطاء يشء
طبيعي يعذران فيه ،ويف الشطر الثاين ُيعلل ذلك اإلمام ؛ ّ
بأن علم الشاب حمقور
أي ّ
أن علمه قليل ،ومن الطبيعي أن يقع يف أخطاء مكررة ،وعىل األبوين أن يتحمال
كثري ًا يف سبيل إيصاله إىل رشده ،خصوص ًا إذا صدر اخلطأ منه يف التعامل مع األب
((( بحار األنوار للمجليس :ج ،74ص.199
((( ميزان احلكمة للريشهري ج 2ص.1400
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واألم أو مع أخوته أو مع حميطه االجتامعي ،ولعل اآلية الكريمة التي استهللنا احلديث
هبا تبني جانب الضعف الذي يتصف به اإلنسان للوصول إىل مرحلة االكتامل ،قال
تعاىل{ :ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ}(الروم) ،فاإلنسان يسري يف مراحل
الضعف حتى يصل إىل مراحل القوة واالكتامل.
وأنوه هنا إىل ّ
أن مجلة من اخلصائص ذكرها العلامء واألخصائيون يف كتبهم ،وقد
اعتمدت عىل كثري من املصادر وركزت عىل اثنني أساسيني مها :حمارضات الشيخ
الفلسفي  يف كتابه (الشباب والشيوخ والكهول) ،وكتاب (سيكولوجية الطفولة
واملراهقة) لعبد العيل اجلسامين ،وهو من الكتب اجليدة التي تعتمد الدراسة امليدانية؛
فإذا ذكر معلومة دعمها باستبانات متعددةُ ،أجريت من قبل األخصائيني والعلامء مما
جيعل الفكرة شبه مربهنة.

وعي األسرة حلاجات املراهق اخلاصة
قال اهلل تعاىل يف القرآن الكريم{ :ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ}(الروم)
صدق اهلل العيل العظيم.
منحنى خطري ًا يف مصريه
استعرضنا سابق ًا مرحلة هامة يف حياة اإلنسان متثل
ً
وحياته ،وأوضحنا ّ
أن لألبوين واملحيط االجتامعي واألصدقاء دور ًا بارز ًا يف إيصال
املراهق إىل رشده ،واإلسهام يف استقامة شخصيته ،وذكرنا بحث ًا يتصل بخصائص
مرحلة املراهقة ،وهنا نشري ّ
أن اإلنسان له أبعاد خمتلفة يعبرّ عنها بعض الباحثني
بالذوات املتعددة ،باعتبار ّ
واقع من هذه الذوات يتطلب التفات ًا جاد ًا إليه.
أن كل ٍ

املراهق بني ثالث قوى تتجاذبه

قال بعض الباحثنيّ :
أن هناك ذات واقعية يمتلكها املراهق ،يتعامل من خالهلا
بواقعية ،وعىل ضوء ما هو املطلوب منه قانون ًا واجتامع ًا ،ويف قبال ما تتطلبه ذاته
الواقعية تواجهه مشكلة الذات االنتقالية التي جتعله يعيش منعطف ًا آخر باالنتقال
من مرحلة إىل مرحلة أخرى هي مرحلة القدرات الكبرية نفسي ًا وعاطفي ًا وجسامني ًا،
لكن هذه القدرات التي أرشنا إليها يف بحثنا السابق ال متتلك رصيد ًا من العلم
واخلربة ،وعليه ّ
فإن انتقال شخصية املراهق إىل االستقامة والسؤدد من الصعوبة
بمكان باعتبار عدم التوازن يف مرحلة االنتقال – ما يسمى بالذات االنتقالية -كام ّ
أن
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للمحيط االجتامعي التأثري الكبري ـ وقد عبرّ عنه بعض الباحثني بالذات االجتامعية
ـ يف متطلبات القيم واملثل؛ وذلك ّ
أن املراهق يروم الوصول يف هذه املرحلة اخلطرة
إىل القمة يف نواحي متعددة ،منها عامل ا ُملثل  -عامل القيم -فهو يريد أن يكون شخصي ًة
مرموق ًة متتاز باملستوى الرفيع من الناحية الروحية واألخالقية واملعنوية.
حاجات املراهق املؤثرة يف شخصيته

باإلضافة إىل الذوات التي تتجاذب املراهق ال يزال حيتاج حاجات متعددة ويمكننا
أن نلخص تلك احلاجات يف اآليت:

األوىل :حاجة االنتماء.
ّ
إن املراهق يف هذه املرحلة بمسيس احلاجة إىل أن ينتمي إىل أقرانه الذين يامثلونه يف
السن والتوجه ،ويعيشون معه يف نفس املحيط ،كام أنه حيتاج أيض ًا لالنتامء إىل املؤسسة
الرتبوية التي يدرس فيها وإىل املجتمع بشكل عام بينام قد ال يفكر يف االنتامء إىل
األرسة ،ويرى ّ
أن ذلك من األمور البدهيية التي ال حتتاج إىل إثبات ،لذا ال هيتم بانتامئه
األرسي رغم تأثريه الكبري عىل شخصيته.

الثانية :احلاجة إىل اخلالص من اخلوف.
واملراهق رغم ما يتوافر لديه من قدرات كبرية من الناحية اجلسمية والعاطفية إ ّ
ال
أنه خياف أن خيفق يف مستقبله ،وال يتاح له أن يستثمر ما لديه من قدرات فيام يتوق أن
يصل إليه.

الثالثة :احلاجة إىل احملبة واحلنان والعطف.
احلاجة إىل احلنان والعطف ترافق اإلنسان يف مراحل حياته املختلفة غري ّ
أن حاجة
املراهق إىل املحبة والعطف يف هذه املرحلة أكثر من بقية مراحل حياته األخرى؛ بسبب
التأثري الكبري يف استقامة شخصيته وإخراجه عن التأرجح إىل التوازن يف شخصيته،
فهو بحاجة إىل دفء العاطفة وعمق املحبة أن تظهر بنحو دائم من أبويه واملحيطني به.
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الرابعة :احلاجة إىل اخلالص من الشعور باإلثم.
من احلاجات التي توازي يف أمهيتها احلاجات السابقة التحرر من الشعور باإلثم
والذنب ،وذلك أنه قد يصدر من املراهق ذنب أو يقرتف إث ًام يؤثر عىل مسار شخصيته،
ويظهر ذلك بوضوح يف مرحلة املراهقة ،فاإلثم والذنب يؤثران تأثري ًا بالغ ًا خصوص ًا
إذا كان يعيش يف حميط صالح ويف ج ٍو ُأرسي متدينّ ،
فإن اقرتاف الذنب يؤجج يف
مشاعره اإلحساس بانجرافه إىل جادة الضاللة وخروجه إىل عامل الغواية وأنه من
الصعوبة عليه أن يعود إىل عامل الرشد واالستقامة ،لذا عىل األبوين واألصدقاء تبيان
ّ
أن بإمكانه أن يعود إىل حالته الطبيعية باالستغفار واإلتيان ببعض احلسنات ،قال
رسول « :Kاتبع السيئة احلسنة متحها»(((.

اخلامسة :احلاجة للمشاركة يف احمليط االجتماعي.
من احلاجات املاسة التي حيتاجها املراهق املشاركة والتعاون مع حميطه األرسي
واالجتامعي ،واحلاجة يف املحيط األرسي أهم ،والبد أن ُيسهم األبوان بتكليفه
ببعض املسؤوليات؛ كي حيس بدوره يف حميطه األرسي ،وبذلك ينمو نمو ًا طبيعي ًا،
ويدرك دوره االجتامعي من خالل املشاركة والتعاون يف حميطه.

السادسة :احلاجة إىل اعرتاف اآلخرين به.
إن من احلاجات املاسة للمراهق اعرتاف اآلخرين باستقالل شخصيته ّ
ّ
وأن
باستطاعته أن يعتمد عىل نفسه وخيطو خطوات إىل األمام مستق ً
ال عن غريه ،وقد أرشنا
سابق ًا إىل أمهية مسألة االستقالل يف شخصية املراهق وتذكريه ّ
أن بإمكانه االعتامد
عىل ما لديه من إمكانات ،ولذلك يتجىل الدور البارز واملؤثر لألبوين واألصدقاء يف
تشجيعه دون إفراط باعتامده عىل شخصيته.

((( بحار األنوار للمجليس :ج ،68ص.393
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دور املحبة والعاطفة يف نظر أهل البيت إل.

الروايات واألحاديث الواردة عن املصطفى  Kوكلامت أهل البيت إل من
األمهية بمكان ،فهي نرباس هيتدي به املربون واآلباء واألمهات يف التعامل السليم مع
املراهق ،وقد ّ
ركزت عىل جمموعة من األمور:

األول :إظهار احملبة للمراهق.
جاء يف احلديث النبوي ما يشري إىل دور احلنان واملحبة بالنسبة للمراهق ،قال :K
(((
(إذا نظر الوالد إىل ولده فرسه) أي نظر إليه بعطف وحنان (كان للوالد عتق نسمة)
واحلديث من األحاديث اجلميلة التي تبني أمهية إظهار العاطفة لالبن والبنت وذلك
وإن واجهه األبوان بقسوة يف بعض األحيان إ ّ
ّ
أن الولد ْ
ال أنّه ال يرتسخ يف نفسه من

تلك القسوة يشء؛ بل ،تزول بشكلٍ رسيع بسبب الوئام واملحبة من والديه.

الثاني :احرتام املراهق.
ركز املصطفى  Kعىل أمهية إكرام االبن ،فقال( :أكرموا أوالدكم ،وأحسنوا
آداهبم يغفر لكم)((( ،وهنا مسألتان متتازان باألمهية الفائقة ،مها :اإلكرام واإلحسان؛
واإلكرام رائع يف معناه ،وقد ّأكده القرآن الكريم ،قال تعاىل{ :ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ}
(اإلرساءّ ،)٧٠:
إن اإلكرام والتكريم هو التعامل بتقدي ٍر للمراهق بإظهار احرتامه
واستقالل شخصيته ملا لذلك من أمهية كبرية يف استقامة شخصيته.

الثالث :اإلحسان للمراهق.
ويرافق اإلكرام والتكريم من األبوين واألصدقاء اإلحسان فهو يعادل اإلكرام
يف أمهيته ،واإلحسان أن يعطي األبوان البنهام عطا ًء غري ممنون -غري مقطوع -بل
متواص ً
ال بإسداء النصيحة وتبيان ما يعود باخلري والنفع عليه باعتباره يعيش مرحلة
((( مستدرك الوسائل للنوري :ج ،15ص. 169
((( وسائل الشيعة (آل البيت) للحر العاميل :ج ،21ص .476
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الفطام النفيس؛ أي االنتقال من مرحلة إىل أخرى ،بل من مرحلتني يف احلقيقة؛ أي من
مرحلة الطفولة إىل مرحلة املراهقة ،وتبقى لديه آثار الترصفات الطفولية ،واالنتقال
من مرحلة املراهقة إىل مرحلة الرشد واالستقالل يف شخصيته.
إضفاء حمبة األبوين يف تطوير مسار املراهق

إن األبوين إذا مل يدركا احلاجات األساسية التي أومأنا إليهاّ ،
ّ
فإن مصري املراهق
هو االضطراب ،وسيؤثر ذلك عىل مستقبله الراشد وعىل نمو شخصيته من الناحية
املعنوية ،ومشاركة األبوين يف تربيته إذا جتردت عن تلك احلاجات تصبح غري مهمة
لديه ،نعم ربام تكون بالنسبة لبعض املراهقني مؤثرة يف تطوره ووصوله إىل الشخصية
املستقلةّ ،
إن عىل األبوين أن يدركا الدور الفاعل هلام بإظهار املشاركة املمزوجة باملحبة
واإلكرام واإلحسان ،ومن هنا ّ
فإن إسداء النصيحة واإلسهام يف استقامة شخصية
املراهق واملراهقة أمر طبيعي لدى االبن؛ ويتقبله بقبول حسن ،و ُيسهم يف توافق
شخصيته املضطربة واملتأججة عاطفي ًا ،ويؤدي ذلك إىل االنسجام والتوافق بني
قدراته الكبرية وما يروم أن يصل إليه من مستقبل.
املراحل التي يمر هبا اإلنسان يف القرآن

ّ
إن هذه احليثيات التي أرشنا إليها ،وذكرها القرآن الكريم يف االنتقاالت املختلفة
من الضعف -كقرارات اإلنسان يف مرحلة الطفولة  -إىل القوة ومن القوة إىل الضعف،
غري أننا ندرك ّ
أن ما يصل إليه الشاب يف مرحلة املراهقة يمثل نضج ًا كبري ًا يتيح له أن
يصل إىل رشده بنحو طبيعي إذا أسهم األبوان بام يتوافق مع حاجاته النفسية.

العوامل املؤثرة يف إمناء شخصية املراهق
قال اهلل تعاىل يف القرآن الكريم:
صدق اهلل العيل العظيم.

{ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭕ}(األحقاف)١٥:

العوامل املؤثرة يف استقامة املراهق

استعرضنا يف بحثنا السابق املراهقة ،وما ينبغي لألبوين أن يؤدياه جتاه االبن،
وسنواصل البحث يف هذا الدور الكبري الذي يضطلع به األبوان يف الرقي بشخصية
االبن خصوص ًا يف فرتة املراهقة ،وحيسن أن نؤكد عىل بعض العوامل اهلامة التي
أظهرت الدراسات واالستبانات أمهيتها ،ونلخصها يف العوامل اآلتية:

األول :القيم اليت يتصف بها األبوان.
ّ
إن من األمور املؤثرة يف استقامة شخصية االبن املراهق والبنت املراهقة القيم
واملثل التي يتصف هبا األبوان؛ فلها أبلغ األثر يف االنعكاس اإلجيايب عىل شخصية
املراهق واملراهقة؛ وذلك أهنام مهام حاوال أن يخَ ُ ّطا لنفسيهام طريق ًا خيتلف عام عليه
األبوان إ ّ
أن ك ً
ال ّ
ال منهام يرى التألق والنجاح يكمن يف االتصاف بنح ٍو ما يف السري
عىل وفق شخصية األبوين ،ويعني هذا أهنام حياوالن بنسبة معينة إظهار االنسجام
والتكيف مع ما عليه األبوان ،لذا من األمهية بمكان أن يلتفت األبوان إىل التأثري
الصامت لشخصية كل منهام عىل الفتى املراهق والفتاة املراهقة ،من خالل جتسيد
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واقع بينِّ ٍ وواضح؛ فعندما يأمران االبن
القيم وإظهار املثل التي يؤمن كل منهام هبا يف ٍ
بالصدق وال يعكسان ذلك يف واقعهام عملي ًا بل يامرسان الكذب أو يقومان بتوجيه
االبن من خالل أم ٍر أو هني ،وال يلتزمان بام أمرا ابنهام املراهق به ،كي يعطياه درس ًا
عملي ًا يف القدوةّ ،
فإن ذلك سيؤثر عليه بشكل غري مبارش ،والدراسات أبانت التأثري
الكبري واإلجيايب يف استقامة شخصية املراهق بذلك وبعض الدراسات أكدت ّ
بأن
الكثري من السلبيات التي يتصف هبا املراهق يمكن تقليلها بشكل كبري بتطبيق األبوين
ملا يأمران به ،فإذا أمرا بيشء البد أن يبينا بشكل واضح ّ
أن ما أمرا به يمثل الواقعية
والسلوك احلسن ،قال الشاعر يف القديم:
��ق و ْ ِ
ِ
(((
���ي ِم ْث َله
��ي��م
ع��ار عليك إذا
َ
ال ت��ن�� َه َع��ن ُخ�� ُل ِ َ
ت���أت َ
فعلت َع��ظ ُ
ٌ

الثاني:حرية املراهق املقننة.
ّ
إن احلرية للمراهق ينبغي أن تكون بنسبة معينة؛ فال يشدد األبوان الرقابة بشكل
كبري ،بحيث يصبح االبن وكأنه يعيش يف السجنّ ،
إن األبناء الذين ُتشدد الرقابة عليهم
مستوى من التألق والرشد ،فهم بني أمرين؛ إما أن ينفلتوا كلي ًا
ال تصل شخصياهتم إىل
ً
عن مراقبة األبوين وتشديدمها ،وإما أن ُيطبقا ما يقواله بشكل كيل وحريف ،ويتخليان
عن التفكري واالعتامد عىل شخصياهتم ،قال العلامءّ :
إن عىل األبوين أن ينظرا نظرة
إجيابية؛ من خالل مراقبة االبن بنح ٍو ما ،وأن يغضا الطرف عنه بنح ٍو آخر ،ويعني هذا
إعطاء نسبة من احلرية له فال تكون نظرهتام مستولية بشكل كامل عىل ترصف االبن؛
ّ
ألن االستيالء يف النظرة بشكل كامل جترده عن االعتامد عىل شخصيته ،وال يتمكن
من التعرف عىل األشياء بذاته.

الثالث :عدم التمييز بني أفراد األسرة.
ّأكد األخصائيون يف دراساهتم عىل عدم التمييز بني أفراد األرسة يف كل مراحل
العمر خصوص ًا يف مرحلة املراهقة ،فال ينبغي التمييز بني البنت والولد ،والتفضيل
((( الصحاح للجوهري :ج ،3ص.1174
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للبنت تار ًة وللولد تار ًة أخرى بإظهار الولد كمالك أو إظهار البنت أهنا ال ختطئ،
وأن اخلطأ إذا صدر فهو من االبن ،والبد أن يعاقب عليه ،وأن ُي َق ّرع بنحو مستمرّ ،
ّ
إن
ذلك له تأثريه السلبي عىل شخصية االبن ،ويؤدي إىل انفالته وإتباعه لرفقاء السوء،
واالقتداء بالسلوك غري السوي لألبوينّ ،
إن التمييز له مردود غري محيد ويسء جد ًا،
وينبغي لآلباء واألمهات أن يلتفتوا إىل اآلثار السلبية املرتتبة عليه أكان ذلك بني األبناء
والبنات أو بني األبناء بتفضيل بعضهم عىل بعضهم اآلخر.
وحيسن هنا الفات االنتباه إىل نقطة غاية يف األمهية ،وهي ّ
أن بعض األبناء يفرض
بج ِ
احرتامه عىل األرسة ِ
ده واستقامته وإطاعته لألبوين ،بل ومبادرته يف التألق
واالنسجام والتكيف االجيايب مع اجلو األرسي ،ومع ذلك ال ينبغي لألبوين أن ُيظهرا
حبهام وميلهام بشكل أكرب له دون غريه من األبناء ،وال ُيظهران متيزه دون بقية األرسة،
أو يظهران حبهام له دون بقية أفراد األرسة؛ ّ
إن ذلك يعود عىل االبن املتفوق بالسوء،
ويؤثر سلب ًا عىل بقية أفراد األرسة ،والدراسات املتعددة بينت ذلك ،ولعل ما أورده
القرآن الكريم يف قصة يوسف ؛ مع إخوته مثال حيتذى به لعدم إظهار األب حلبه
وحنانه أو إظهار اجلانب اإلجيايب يف شخصية بعض أبنائه دون بعضهم اآلخرّ ،
إن عىل
كل من األبوين أن حياول قدر ما يستطيع عدم إظهار التميز بني األبناء.

الرابع :ختصيص األبوين ً
وقتا للحوار مع األبناء.
هذا األمر من األمهية بمكان وقد أكد العلامء واألخصائيون يف دراسة فرتة املراهقة
ّ
أن األبوين مطالبان بتخصيص الوقت الكايف لألبناء يف احلوار اجلاد واهلادف بينهم
وبني أبنائهمّ ،
وأن املشاكل التي متر عىل األبناء يف فرتة املراهقة تستدعي من األبوين أن
خيصصا قدر ًا أكرب من الوقت ،يتاح فيه احلوار بينهام وبني االبن املراهق كي تتم مناقشة
املشاكل التي يواجهها ووضع احللول اإلجيابية يف َج ٍو من احلوار اهلادف ،وال يتأتى
ذلك إ ّ
ال من خالل منح الوقت الكايف والفهم والثقافة والدراسة املتأنية لكل ما يمر به
وسبرْ املشكلة بنحو من املوضوعية؛ فال متر دون دراسة ووضع حللول إجيابية
املراهقَ ،
للجانب السلبي من املشكلة.
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ماذا يريد املراهقون من آبائهم؟

لقد بينت الدراسات القائمة عىل استبانات ملجموعة من املراهقني ما حيتاجه
املراهق واملراهقة من األبوين؛ وأبانت أمور ًا متعددة حيتاجها املراهق ،وركزت
االستبانات عىل ست نقاط:

األوىل :الثقة باملراهق.
ّ
إن املراهق يريد من أبويه أن يثقا به ،وعىل األبوين أن يظهرا ثقتهام ليس من الناحية
السلوكية فقط ،بل أن يبديا ثقتهام به من ناحية التعبري باإلفصاح والتكرار عىل أنه
مورد لثقتهام ،والشاب املراهق والفتاة املراهقة يطمحان يف هذا السن إىل ذلك ،ويؤثر
ذلك إجياب ًا يف استقامتهام ،ونمو شخصيتهام.

الثانية :منح احلرية النسبية.
لقد أرشنا آنف ًا إىل أمهية إتاحة احلرية للمراهق بنسبة ما ،كي يصل إىل إدراك األمور
بنفسه وتكون ترصفاته منبثقة عنه ونابعة من شخصيته.

الثالثة :عدم التدخل يف شؤون املراهق.
عىل األبوين أن ال يتدخال بشكل مستمر يف صغائر األمور لدى املراهق واملراهقة،
ّ
ألن التدخل املكرر واملستمر يؤثر سلب ًا ،وقد يريد األب البنه أن يلتفت إىل أم ٍر صغري
وجزئي فيكرره عليه ،وعند ذلك يتربم الشاب والفتاة من التكرار املستمر واألوامر
إن الدراسات بينت ّ
الكثرية (افعل وال تفعل) (وقم بكذا واترك ذاك)ّ ،
أن األبناء
والبنات يف املراهقة أكثر تربم ًا باألوامر الكثرية واملتعددة الصادرة من األبوين.

الرابعة :االنسجام يف أسلوب الرتبية بني األبوين.
لقد أرشنا سابق ًا إىل التناسق واالنسجام يف األسلوب الرتبوي بني األبوين فال
ينبغي أن يكون األسلوب الرتبوي لألب ومن األم متناقضني يف األوامر والتوجيهات
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حتى مع االختالف والفوارق بني األب واألم يف الثقافة ،فبعض اآلباء يفرتق عن األم
يف املستوى الثقايف أو اإليامين ،غري ّ
أن العلامء واألخصائيني أكدوا عىل أمهية التالؤم
واالنسجام بني األبوين للتأثري اإلجيايب عىل األبناء والبنات يف دور املراهقة؛ ّ
وأن عىل
األب إذا صدرت ترصفات حسنة وطيبة بتوجيه من األم ال ترقى إىل ما يريد وختتلف
عن التوجيه الصادر منه أن يشجع ذلك وال يزدريه ّ
فإن االستخفاف به يؤثر سلب ًا عىل
األبناءّ ،
إن عىل كلٍ من األبوين أن يراعي االنسجام التام فيام يقوم به اآلخر من أجل
تربية االبن املراهق باستقامة وسداد.

اخلامسة :حسن الظن يف تصرفات املراهق.
لقد تبني يف مطاوي كلامتنا السابقة ّ
أن عىل األبوين أال تكون نظرهتام إىل املراهق

نظرة شك وريبة ،فاألبناء والبنات يف املراهقة يريدان من األبوين أن حيضيا بنظرة

ملؤها الثقة ،وقد خيطئ بعض اآلباء واألمهات يف نظرهتام السلبية لالبن ،بنا ًء عىل
ترصفات سابقة غري سوية صدرت من االبن ،وعندما يصدر من االبن ترصف خاطئ

يرتبان نظرهتام السلبية بنا ًء عىل املواقف املسبقة الصادرة من االبن ،لقد عالج العلامء

هذه املشكلة بالتأكيد عىل األبوين أن ال يتصفا هبذه الصفة غري السوية جتاه األبناء يف

فرتة املراهقة ،وأن يسعى كل منهام يف تغيري سلوكه جتاه األبناء؛ ألن املردود السلبي هلذه
النظرة السلبية كبري جد ًا بل عىل األبوين حتى ْ
وإن وجدت بعض الدالئل والعالمات
عىل ّ
أن الترصف غري سوي ،وموضع شك أن يركزا عىل اجلانب اإلجيايب إذا أمكن

بزرع الثقة يف ذهن االبن املراهق والبنت املراهقة وأهنام موضع احرتام وتقدير من لدُ ن
األبوين ،ليتأثرا إجيابي ًا بالسلوك السوي ،مما يؤدي إىل نمو وصقل الشخصية؛ فاملراهق
يرى األب حيرتمه ويقدر شخصيته ،وينظر إىل أفعاله بأهنا سائرة عىل الرصاط السوي،

ويبدأ يف التقليل من ترصفاته اهلوجاء وغري املستقيمة ،وينجذب املراهق واملراهقة
نحو ِقيم اخلري والفضيلة.

162

التكامل التربوي

ّ
إن هذه النقاط التي استعرضناها ناشئة من دراسات متعددة واستبانات ُوزعت

عىل كثري من املراهقني ،ولعل اآلية الكريمة التي استهللنا حديثنا هبا _ {ﭑ
ﭒ ﭓ ﭔﭕ}(األحقاف _ )١٥:تؤكد هذه التوصية اإلهلية ،التي هلا أبلغ األثر،
فغرس مبادئ اخلري يف شخصية الشاب منذ نعومة أظفاره له مردود إجيايب عليه،
ملعرفته بحقوق والديه ،ووجوب اإلحسان إليهام واحرتام كل ما يصدر منهام ،وإذا
ترسخ اجلانب القيمي أصبحت مرحلة املراهقة متفقة مع ما يريده األبوان.

األبعاد املحورية ملسؤولية األبوين
قال اهلل تعاىل يف القرآن الكريم{ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ}(العرص) صدق اهلل العيل العظيم.

مازال البحث موصو ً
ال حول مرحلة املراهقة ،وسوف نستعرض املسؤولية امللقاة
عىل عاتق األبوين من خالل إلفات نظر الشاب والفتاة يف هذه الفرتة بالذات إىل
حمورين أساسيني ،واملحور الثاين يندرج يف األول باعتباره ظرفه.
األول :أمهية الوقت.

هناك مسؤولية عىل األبوين يف التأكيد املكرر عىل أمهية االستفادة من الوقت،
باعتبار ّ
أن الشاب يف مرحلة املراهقة تتنازعه عوامل متعددة ،فيتغلب بعضها عليه،
ويؤدي هذا بدوره إىل أن يرصف املراهق ّ
جل وقته أو كله بام ال يعود عليه بالنفع،
وقد استعرضنا مسألة الوقت يف أبحاث متعددة ،لكننا ُنبني أمهية الوقت يف مرحلة
ألن الروايات أفصحت عن أمهيته القصوى يف هذه املرحلة بالذاتّ ،
الشباب؛ ّ
إن
الوقت ْ
وإن كان يف كل مراحل العمر هام ًا لكنه يف مرحلة الشباب والطاقة املتجددة
واحليوية الدافقة له أمهيته اخلاصة ،والروايات أكدت ذلك ،قال ( :Kال تزول
قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربعة :عن عمره فيام أفناه ،وعن شبابه فيام أباله،
وعن ماله من أين اكتسبه وفيام أنفقه ،وعن حبنا أهل البيت)((( فالروايات نظرت إىل
((( بحار األنوار للمجليس :ج  ،27ص.311
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مراحل العمر املختلفة يف زاوية ،وجعلت مرحلة الشباب يف زاوية أخرى خاصة هبا
ّ
ألن مرحلة الشباب هلا -كام أرشت  -أمهيتها اخلاصة ،ولذا ،قال ( :Kعن عمره
فيام أفناه ،وعن شبابه فيام أباله) أي كيف رصف تلك املرحلة اخلاصة من شبابه؟
وأين صرُ فت؟ ويعني هذا ّ
أن مرحلة الشباب هلا أمهيتها اخلاصة ،ويف نص آخر،
قال ( :Kالتوبة حسن ولكن من الشباب أحسن)((( واملفهوم من هذه النصوص
ّ
أن أعامل اخلري الصادرة من لدُ ن اإلنسان حسنة ،وهلا قبول من اهلل تعاىل ،لكنها يف
مرحلة الشباب هلا األفضلية؛ ّ
ألن هذه املرحلة ترتسخ فيها جذور اإليامن يف اجلانب
املعنوي من شخصية اإلنسان بقوة وثبات حليوية ونشاط الشاب فيها ،فإذا صرُ فت
تلك احليوية والنشاط يف أي جمال حقق املردود اإلجيايب بشكل أعمق وآكد ،والكثري
من الناجحني يعود سبب نجاحه إىل مرحلة شبابه ،وحتى الدول واألحزاب هتتم
بمرحلة الشباب باعتبارها حتظى بأمهية بالغة كام أرشنا.

دور األبوين يف إيضاح أهمية الوقت
وإذا كان الوقت له األمهية الفائقة؛ فالبد لكل من األبوين أن ُيويل عناية خاصة
هلذه املرحلة يف رصف وقت الشاب إىل ما ينبغي عليه أن يرصف وقته فيه ألنه قد ال
يلتفت إىل ذلك ،فيقيض جز ًء كبري ًا من وقته فيام ال يعود عليه باملردود اإلجيايبّ ،
إن دور
األبوين يتعدى هذه األمور ويشمل وضع أجندة وترتيب أولويات للوقت كي يتسنى
للشاب االستفادة من الوقت بشكل كامل وصحيح.
الثاين :البناء العقدي واألخالقي.

البد من إلفات نظر الشاب إىل عامل اآلخرة وأمهية العبادة يف بناء شخصيته ،وأمهية
معرفة اهلل تعاىل ،وذلك ّ
ألن البناء العقدي الصحيح له أثر كبري يف جتذر املعرفة العقدية
ِ
والص ْبية،
يف عمق شخصيته ،وقد أشارت الروايات إىل رعاية الشاب أو الناشئة
وأكدت عىل مرحلة الشباب بشكلٍ أعظم؛ ملا هلذه املرحلة من أمهية ،وأولت الروايات
((( ميزان احلكمة للريشهري :ج ،1ص.804
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عناية خاصة للبناء العقدي والعبادي يف شخصية اإلنسان؛ باعتباره القاعدة للبناء
األخالقي والروحي واملؤثر يف صقل اجلانب املعنوي.

أهمية البناء العقدي للشاب
قال اإلمام الصادق ؛( :بادروا أحداثكم باحلديث قبل أن تسبقكم إليهم
املرجئة)((( فاالبن يف سن املراهقة والشباب بحاجة إىل تركيز اجلانب العقدي يف
فعال يف ترسيخ املبادئ احلقة ،وإذا ترسخت صعب اقتالعها
شخصيته؛ ملا له من أثر ّ
وإزالتها من نفس الشاب .إذن الدور التعليمي له أمهية خاصة للشباب ،وإذا قام كل
من األبوين بمسؤوليته يف تركيز جهده يف البناء العقدي أثمر ذلك السلوك احلسن.

دور األبوين يف البناء العقدي
نحمد اهلل تعاىل عىل توافر طرق متعددة يف عرصنا ملعرفة املعلومة العقدية عرب
املحارضة ،والدرس ،واالشرتاك يف الربامج الصيفية ،بل ،والربامج األخرى املتعددة
التي يستطيع األبوان إلفات نظر الشاب والفتاة إليهاّ ،
إن االشرتاك يف هذه الربامج
لرتسيخ اجلانب العقدي يف شخصية الشاب ،وبالذات ما يتعلق بمعرفة اهلل تعاىل من
ٍ
األولويات ،قال إمامنا أمري املؤمنني ؛( :أول الدين معرفته)((( أي ّ
يشء
أن أول
ُيؤكد عليه األبوان يف اجلانب الديني من شخصية الشاب مسألة معرفة اهلل تعاىل ،ثم
ما يتعلق باملعاد واآلخرة ،فلذلك أمهية خاصة وكبرية ،وإذا مل َي ِ
بن اإلنسان شخصيته
منذ شبابه عىل االلتفات للجانب األخروي يف حياته ،وبنى كل ما يتعلق بشخصيته
عىل األمور املادية مل يرتسخ يف ذاته يشء من اجلانب املعنوي؛ ّ
ألن اجلانب األخروي
هو الذي يلفت اإلنسان إىل مسؤوليته ،والروايات أكدت ذلك ،ذكر الشهيد املطهري
(يرمحه اهلل) يف إحدى اللفتات الرائعة له؛ ّ
أن القرآن الكريم مل هيتم بيشء كاهتاممه
بعامل اآلخرة ،فهناك ما يربو عىل ألف وسبعامئة آية تؤكد عىل عامل اآلخرة ،من هنا
((( وسائل الشيعة (آل البيت) للحر العاميل :ج ،17ص.331
((( هنج البالغة –خطب اإلمام عيل ؛ :ج ،1ص.14
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عىل األبوين أن يركزا يف شخصية الشاب املراهق والفتاة أمهية عامل اآلخرة ،وإلفات
الس ِعي والكبري الذي ُيشكل مستقبل اإلنسان ،فإذا رصف حياته
نظرمها إىل هذا العامل َ
هلل تعاىل فاز به ،قال تعاىل{ :ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ
ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ}(القصص).
أمهية البناء األخالقي للشاب

ّ
إن الروايات كام أكدت عىل البناء العقدي أكدت أيض ًا عىل البناء األخالقي
واملعنوي يف شخصية الشاب ،وبالذات يف مرحلة الشباب ،واألبوان بحاجة أن يؤكدا
عىل اجلانب ِ
الق َي ِمي منذ نعومة أظفار الولد ،أي من املرحلة األوىل املبكرة ،ولكن
التأكيد عىل اجلانب ِ
الق َي ِمي واملعنوي يف شخصية اإلنسان يف فرتة املراهقة بالذات
أكرب وأعظم؛ باعتبار عدم االستقرار والثبات يف شخصيته؛ ورسعان ما تراه ينشد يف
فرتة ما انشداد ًا كبري ًا إىل املسجد أو إىل العبادة ،ورسعان ما يتأثر بكلمة تصدر من هنا
أو فكرة يستمع إليها من هناك ،ف َي ِق ُّل ذلك االندفاع ويضعف ،لذاّ ،
فإن الرتكيز عىل
البناء األخالقي واملعنوي يف شخصية الشاب يف مرحلة الشباب هو تلقيح وحتديث
للمعلومة ،وال بد لألبوين من االعتناء بهّ ،
إن األخالق الفاضلة ركيزة تبنى عليها
شخصية االبن فيحرتم اآلخرين ويتعاون عىل عمل الرب ويتسم بالصدق والفضيلة،
ويراعي كل ما يرتبط بشخصيته الفذة ،ومما يسهل لألبوين البناء األخالقي تقاطعه مع
البناء العقدي ،فإذا ّ
ركز اإلنسان جهده عىل البناء العقدي َس ُهل عليه البناء األخالقي،
كام ّ
أن البناء األخالقي يف شخصية اإلنسان ُيسهم يف تقبل املعلومة من الناحية العقدية،
باعتبار ّ
أن إلفات نظر اإلنسان إىل عامل اآلخرة وعامل الغيب جيعله هيتم باجلانب املعنوي
يف شخصيته اهتامم ًا كبري ًا ،و ُيوليه عناية خاصة.
والنتيجة التي نصل إليها هي ّ
أن عىل األبوين أن يلفتا نظر الشاب إىل هذين
املحورين ،البناء العقدي يف شخصيته والبناء األخالقي ،وإذا مل يلتفت األبوان إىل
ٍ
وحينئذ لن يصل إىل
يفرط الشاب يف وقته وكذلك يف معرفته العقدية،
ذلك فقد ّ
اهلدف ا ُملبتغى.

املحافظة على التوازن النفسي يف شخصية املراهق
قال اهلل تبارك وتعاىل{ :ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ
ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ}(الشمس) صدق اهلل العيل العظيم.

استعرضنا عاملني ُمهمني ينبغي لألبوين أن يؤكدا عليهام لنجاح الرتبية السليمة
والصحيحة ،وتأكيد عرى اإليامن بثبات يف شخصية املراهق ونواصل استعراض
بعض العوامل املساعدة واهلامة التي ينبغي لألبوين أن ُيلفتا انتباه املراهق واملراهقة
إليها؛ ملا لذلك من أمهية يف ترسيخ اخلري والفضيلة ،وجتنب العثرات يف شخصية
املراهق واملراهقة.

دور األبوين يف تغلب املراهق عىل أزماته النفسية

مما ينبغي التأكيد املكرر عليه هو خطورة ما يمر به املراهق من أزمات نفسية تدعوه
إىل التفكري ّ
بأن مصريه سوف ينتهي إىل الفشل ،ولن تتغري حياته إىل األحسن؛ وهنا
يأيت دور األبوين يف إلفات نظره إىل إمكانية تبدل حالته إىل حالة أخرىّ ،
وأن الفشل
ليس هناية املطافّ ،
وأن اإلنسان يمكنه أن يتغري بني الفينة واألخرى ،وقد قيل( :إنّ
دوام احلال من املحال) ،وال يمكن أن تكون العوامل املوجبة للضعف دائمة إىل األبد،
بل سيعقب تلك العوامل عوامل أخرى ،تدعوه إىل النجاح والتغلب عىل مشاكله،
وبنا ًء عىل هذا ُيدرك املراهق واملراهقة ّ
أن التغيري إىل األحسن ممكن وليس بمستحيل،
وإذا وصل الشاب إىل القناعة الكاملة بإمكانية التغيري ،البد لألبوين أن يوضحا
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اخلطوات العملية التي توصله إىل تغيري واقعه إىل ما هو أفضل ،وقد قال العلامءّ :
إن
ذلك يتحقق من خالل أمور:

األول :اإلجابة على تساؤالت املراهق.
البد لألبوين من رشح نفسية املراهق؛ وذلك من خالل اإلجابة عىل التساؤالت
التي تشكل ركائز أساسية للخطوات التي تعقب اإلجابة ،وهلذه األسئلة حماور ثالثة:

األول :يدور حول ذات املراهق وواقعه ،ويتلخص يف السؤال التايل :من أنا؟
ويأيت دور األبوين يف إيضاح ذلك للمراهق واملراهقة بيشء من التفصيل حول مدلول
السؤال وأبعاده ،كي يصل إىل إدراك ذاته .وقد ذكرنا يف ٍ
بحث سابق ّ
أن للمراهق ذوات
متعددة ،باعتبار احلاالت املتغايرة ،التي متر بواقعه ،وهناك كتب متعددة ترفع مستوى
اإلنسان ،عند إعطاء اإلجابة عىل هذا السؤال؛ وعىل األبوين أن يوضحا للمراهق
حقيقة اإلنسان وما يمر به من مراحل متعددة يف حياته ،ليدرك ضعفه وقوته.
الثاين :يتعلق بمستقبل املراهق ،ويعرب عنه بالسؤال التايل :ماذا سأكون عليه يف
املستقبل؟ ّ
ألن مرحلة املراهقة تؤثر تأثري ًا كبري ًا يف مستقبله ،فإذا حدث للمراهق
توازن واستقرار نفيس ،وسار بخطوات مدروسة وواضحة ،استطاع أن يتغلب عىل
عوامل الضعف الكامنة يف شخصيته ،وأن يتخطى العقبات الكؤود ،بام يعود عليه
بالنفع واخلري يف مستقبله ،واإلجابة عىل تساؤل املراهق هلا أمهيتها الفائقة يف نجاح
وتأكيد قواعد الثبات التي يبني عليها شخصيته.
الثالث :يرتبط بالطريق الذي يسري عليه كي حيقق الفضائل ،ويتأتى ذلك بالسؤال
يل أن أسلك من ّ
التايل ماذا ع ّ
الطرق التي تؤدي إىل الرشد واخلري والفضيلة؟ وقد
أملحنا فيام تقدم ّ
أن املراهق يمر بنقص من نواحي متعددة ،من أمهها ،نقص العلم
والتجربة بمعنى ّ
أن التجارب املؤثرة والواقعية التي فيها العربة والدروس إذا أعطيت
له ّ
شكلت ُبعد ًا هام ًا يف ثبات شخصيته وفهم واقعه.

قهارملا ةيصخش يف يسفنلا نزاوتلا ىلع ةظفاحملا
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أساليب األبوين يف إيصال املراهق إىل الرشد

ّ
إن األبوين ال تقع عليهم مسؤولية اإلجابة عىل تساؤل املراهق فحسب ،وإنام
يتحتم عليهام تبيان اخلطوات واألساليب التي يسلكها املراهق كي يصل إىل مستقبل
مرشق ،ويتحقق ذلك بالتأكيد عىل نقطتني هامتني:

األوىل :أهمية العلم يف حياة اإلنسان.
ّ
إن فرتة املراهقة قد تدعو الشاب إىل ترك التعليم واالجتاه إىل طرق أخرى،
وينبغي لألبوين أن ُيبينا أمهية العلم باستمرار ،وتأثريه الكبري يف بناء املستقبل بثبات
يف كل نواحي احلياة ،وليس يف الناحية االقتصادية فحسب ،فاحلالة املعنوية لإلنسان
وعالقته االجتامعية بأخيه اإلنسان ،وفهمه السليم الختاذ اخلطوات املدروسة يف احلياة
كل ذلك يتوقف عىل العلم.

الثانية :أهمية التخطيط يف احلياة.
والبد لألبوين من التخطيط للحياة بشكلٍ أفضل من خالل الرشح واإليضاح
ملبدأ القدوة ،ودون أن يقرتن التخطيط بالتأكيد عىل العلم فلن يصل الشاب املراهق
إىل ما يبتغي األبوان أن يصل إليه ،قال تعاىل{ :ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ
ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ}(األحزاب)ّ ،
إن مبدأ األسوة احلسنة
واالقتداء له أمهيته يف نجاح شخصية املراهق باطراد ،وتقدمه إىل األمام ،والقدوة
الكربى لنا النبي  Kومن بعده األئمة من أهل البيت إل ،وهناك شخصيات
مناح متعددة،
متثل قدوة يف النجاح العلمي واالجتامعي واالقتصادي والنجاح يف ٍ
ويمكن للوالدين أن يرضبا أمثلة للشخصيات الناجحة من خالل التأكيد عىل األمور
التي أدت إىل نجاحها وإبراز أمهيتها للشاب املراهق والفتاة املراهقة ،وسوف جينب
ذلك املراهق خطر ًا يف شخصيته وهو الطموح الالواقعي ،الذي يتصور املراهق ّ
أن
ما يفكر به ممكن أن يصل إليه ،حتى وإن كانت العوامل غري مساعدة يف الوصول إىل
ما يطمح لهّ ،
إن التفكري الالواقعي يؤدي إىل عثرات كبرية يمر هبا املراهق ،ويمكن
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عالج هذه احلالة يف شخصيته بمبدأ القدوة ،وإخراج التفكري لديه من عامل اخليال
أن ُت َ
أن بعض املراهقني يتصور ّ
إىل الواقعية ،وهذا من األمهية بمكان ،إ ْذ ّ
أن باستطاعته
الوصول دون مساعدة اآلخرين أو يتصور أنه سيتبوأ القمة يف جمال حمدد دون أن يعلم
ّ
بأن الكثري من الوسائل تنقصه يف ذلك املجال ،من هنا نفهم الدور الكبري للقدوة،
وتأثريه يف السلوك السوي عىل املراهق ،مما يؤدي إىل نجاحه وختطيه العقبات.

الثاني  :احلفاظ على املنجزات.
ّ
إن من األمور التي ّأكد عليها العلامء خصوص ًا يف عوامل الضعف واالستقرار
يف شخصية املراهق واملراهقة أنه البد أن يلتفت األبوان إىل وقايته وإبعاده عن
الوقوع يف اخلطأ ،فاملراهق قد حيقق بعض املنجزات ،ويصل إىل بعض املكتسبات،
ورسعان ما يرتاجع القهقرى إىل الوراء ،و ُيدمر بعض منجزاته أو خيفق يف احلفاظ
عىل مكتسباته التي اكتسبها بجده وكدحه ،من هنا البد من إيضاح ذلك إليه قبل
وقوعه فيام ال حتمد عقباه ،ولعل املقولة املشهورة( :درهم وقاية خري من قنطار عالج)
تعلمنا ذلك ،فاألبوان واملريب واملرشد تقع عليهم مسؤولية يف احلفاظ عىل املكتسبات،
باعتبار ّ
أن البناء من الصعوبة بمكان واهلدم والرجوع إىل الوراء أسهول ذلك بكثري،
وإلفات نظر املراهق إىل هذه املسألة اهلامة باحلفاظ عىل املكتسبات واملنجزات التي
وصل إليها بكده وكدحه يتطلب ذلك منه بذل ما بوسعه للحفاظ عىل ما وصل إليه
سوا ًء كان ذلك مادي ًا أو غري مادي كاملهارات التي اكتسبها ،وهنا البد من حثه عىل
الصرب والصمود والتحدي لبعض العقبات لئال تؤثر فيه وتدفعه للرتاجع ،واحلكمة
املتقدمة( :درهم وقاية خري من قنطار عالج) تنطبق عىل املجال الصحي وغريه من
املجاالت األخرى كالرشد والنمو والتقدم يف احلياة ،وكلام التفت اإلنسان إىل أمهية
احلفاظ عىل شخصيته ومنجزاته أمكنه جتنب الوقوع يف مطبات قد ال يستطيع اخلروج
منها ،وما ذكرناه إملاحات وقواعد أكد عليها العلامء باستمرار يف ختطي العقبات التي
يمر هبا اإلنسان.

أسس وقواعد التعامل االجتماعي للمراهق
قال اهلل تعاىل يف القرآن الكريم{ :ﯷ ﯸﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ
ﰃ ﰄ ﰅﰆ ﰇ ﰈ)}(لقامن) صدق اهلل العيل العظيم.
قواعد يف تعامل املراهق مع املجتمع

ال زال البحث موصو ً
ال حول بعض النقاط واملحاور اهلامة التي ينبغي لألبوين
أن يوليا عناية هبا يف التأثري إليصال الشاب والفتاة املراهقني إىل مرحلة الرشد ،من
أهم هذه املحاور التوكيد عىل مسألة التعامل مع الطيف املتعدد يف املجتمع بمرونة
وحنكة ،فقد ّأكد العلامء ّ
أن اإلنسان ال يمكن أن يعيش وحده بمفرده ،باعتباره
اجتامعي ًا بطبعه؛ وال يمكن أن يتكئ عىل قدراته الفردية يف الوصول إىل مرحلة الرشد
وتكامل الشخصية ،بل البد له من عالقات مع خمتلف أطياف املجتمع ،وحيتاج إىل
جمموعة من القواعد للوصول إىل مرحلة الرشد أمهها ثالث:

األوىل :احلاجة إىل التجربة.
ّ
إن من أهم األمور التي ينبغي أن يدركها الشاب هو عدم حصوله عىل التجربة
املوجه واملرشد؛
الكافية يف التعامل مع أطياف املجتمع ،وأنه بحاجة إىل األبوين أو ّ
ليوضح له الطريق السليم ويرشح له القاعدة التي توصله إىل اخلري وجتنبه السقطات،
ِ
فقلة التجربة قد تؤدي به إىل عثرات ال يستطيع القيام منها بعد الوقوع فيها ،وقد
أوضح إمامنا أمري املؤمنني ؛ هذه املفردة من خالل اخلديعة التي قد يتعرض هلا
ٌ
بعض من قبل ٍ
أناس ال يراعون القواعد وال ينضبطون يف سلوكياهتم ،قال ؛( :من
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ق ّلت جتربته ُخدع)((( ّ
إن عىل األبوين أن ُيبينا أمهية التجربة يف الواقع املعاش وفهم
قواعد السلوك االجتامعي مع الطيف املتعدد.

الثانية :احلاجة إىل الذكاء والفهم االجتماعي.

ّإن بعض املراهقني يتصف بالذكاء غري ّأن ذكاءه علمي يتفوق دراسي ًا ويفهم األفكار
العلمية ،إ ّال أنّه هناك فارق بني الذكاء العلمي واالجتامعي ،من هنا يأيت دور األبوين يف
عي املراهق وجود االختالف والفرق بينهام ،فالذكاء
رشح مقتضيات الذكاء االجتامعي؛ كي َي َ
االجتامعي جيعل الشاب والفتاة أكثر انضباط ًا يف سلوكهام وتعاملهام مع األقران ،وقد أطلق
العلامء عىل ذلك الذكاء املكتسبّ ،إن الذكاء االجتامعي ينبثق من سلسلة من العوامل تتيح
للمرء أن يتعامل عىل وفق مقاييس جتنبه السقطات االجتامعية.

أهمية الذكاء االجتماعي
واملراهق يفهم بالذكاء االجتامعي أرسار احلياة واأللفة مع بعض األفراد دون بعضهم
اآلخر؛ ويتبادل أرسار احلياة مع ٍ
بعض إ ْذ ال يمكن أن يكون ذلك مع كل أحد ،فمن الناس ما
يمكن أن يتكئ عليه ويركن إليه ،ومنهم من جيب أن يبتعد عنه ويكتم عنه أرسار احلياة ،فالود
والصداقة مع ٍ
أمر ال مفر منه ،وال غنى عنه ،أي ّأن مرحلة التكامل للشخصية تتوقف
بعض ٌ
عليه ،والبد من وجود ثلة من األصدقاء للتكامل.

الثالثة :احلاجة املاسة لألصدقاء.
هناك أناس البد أن ينسجم املراهق وإياهم وأن يميل هلم ،وآخرون ينفر منهم ،لعدم التالؤم
بينه وبينهم ،ونطلق عىل الفريق األول ـ الذين ينسجم ويتالءم يف عالقاته معهم ـ األصدقاء
تساحم ًا ،وأما الذين ينفر منهم وال يرتاح إليهم فنسميهم األعداء تساحم ًا أيض ًاْ ،
وإن كان قد يميل
اإلنسان إىل الكثري من الناس من غري أصدقائه وينفر عن كثري من الناس من أصدقائه ،ولكننا
نجد ضيق ًا يف املصطلح ،والبد أن نتعامل مع هذا النحو من املصطلح للوصول إىل األفكار التي
نريد إيضاحها .فإذن التعامل مع الناس بمختلف القسمني والنوعني -األصدقاء واألعداء-
حيتاج إىل أسس معينة وفهم وا ٍع للوصول إىل املبتغى ،وال يمكن لإلنسان أن يتعامل بسطحية
وبساطة مع هذه احلالة ،دون فهم ٍملا يعيشه اآلخرون وال إدراك ملقتضيات املؤثرات يف التعامل
بني أطياف الواقع االجتامعي الذي يعيش فيه الشاب والفتاة.
((( ميزان احلكمة للريشهري :ج ،1ص.376

املراهق بني كثرة األصدقاء واألعداء
حيسن أن نبني منهج ًا ُأشري إليه يف الروايات ،هو كيف ينبغي لإلنسان أن يتعامل

يف عالقاته مع أطياف املجتمع؟ فهل األفضل أن جيعل له سلسلة من العالقات
االجتامعية بصنع كثري من األصدقاء وجتنب كثري من األعداء ،أم ّ
أن األمر بالعكس
فعليه أن ُيقلل من األصدقاء ْ
وإن ك ُثر أعداؤه!! من خالل الروايات يظهر التأكيد عىل
ّ
أن اإلنسان عليه أن يكثر من األصدقاء؛ وهذا يعني أن املنهج األفضل ـ الذي عىل
الشاب أن يفهم مقتضياته ـ هو اختاذ سلسلة من العالقات مع أفراد املجتمع ،تهُ يء
له ارتباط ًا اجتامعي ًا مع أكرب قدر ممكن ،وعليه أن يسعى بقدر استطاعته أن ال يكون
له أعداء أو ُأناس يكرهونه ،فكلام متكن من توطيد العالقات مع أفراد يتبادل وإياهم
املصالح ف ُيقدمون له اخلدمة عند احلاجة ويعينونه ويرفعون عن كاهله عبء ما عليه

استطاع أن حيقق نجاحات باهرة تعود عليه وعىل املجتمع بالنفع الكثري ،لذا ،نجد
هذا املعنى بوضوح يف وصية لقامن البنه عندما قال( :يا بني اختذ ألف صديقٌ ،
وألف
قليل ،وال تتخذ عدو ًا واحد ًا ،والواحد كثري)((( ،وفيام ُنسب إىل إمامنا أمري املؤمنني

؛ من الشعر:

ٍ
أل��ف ِخ ٍ
ُ
وصاحب
��ل
وليس كثير ًا

وإن ع����دو ًا واح�����د ًا ل��ك��ث��ي��ر
ّ

((( وسائل الشيعة (آل البيت) للحر العاميل :ج ،12ص.16
((( وسائل الشيعة (آل البيت) للحر العاميل :ج ،12ص.16

(((
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ويعني هذا ّ
أن عىل اإلنسان أن يبذل قصارى جهده يف بناء عالقات اجتامعية قائمة
عىل الوئام واملحبة مع الناس ،ذلك هو األفضل األحسن.
هل يمكن االستفادة من كثرة األعداء؟

إن من املمكن أن يستفيد املرء من أعدائه وقد جاء ذلك يف الروايات ،روي ّ
ّ
أن أمري
املؤمنني ؛  -عند دخوله املدائن أنه سأل مجي ً
ال -أمني البالط الساساين -عن الفائدة
من كثرة األعداء ،فقال مجيل( :إنّ األعداء إذا كثروا يكون اإلنسان متحرز ًا متحفظ ًا
أن ينطق بام ُيؤخذ عليه)((( وعىل هذا األساس ،فاألعداء يمكن أن يستفيد الشاب
منهم يف التحفظ عىل شخصيته؛ ّ
دائم النقد يلحظ ما يصدر من اإلنسان
ألن العدو ُ
من أخطاء ويراقبه فيها ،وذلك مدعاة لتكامل الشخصية؛ وجتنب األخطاء والزالت
التي تقع منه ،والتي ال يلتفت إليها وال ينبهه أصدقاؤه عليها ،للعالقات احلميمة بينه
وبينهم ،وهنا تكمن أمهية وجود األعداء فهم ُيركزون عىل إظهار العيوب والسقطات
من لدُ ن عدوهم ،فيلتفت إليها اإلنسان فتتكامل شخصيته ،فاألعداء كاملرآة للوصول
إىل التكامل ،وقد استحسن اإلمام ؛ ما سمعه من حكمة صادرة من مجيل ،الذي
عاش جتربة طويلة يف بالط احلكومة ،وعرف قواعد التعامل مع الناس .غري ّ
أن القاعدة
األولية التي أرشنا إليها هي ّ
أن عىل اإلنسان أن يتخذ أكرب عدد من األصدقاء .وهنا
يرتاح إليهم أو بينهم
البد لألبوين أن ُيبينا للشاب أمهية االستفادة من األفراد الذين ال
ُ
وبينه عداوة شخصية؛ يستفيد منهم يف ال ُبعد التكاميل لشخصيته.
النمط السلوكي يف العالقة مع األعداء

بني اإلمام ؛ نمطني من السلوك:

األولّ :
أن عىل اإلنسان أن يريب ذاته؛ ليتاح له أن يكسب أكرب قدر ممكن مما اكتسبه
من املحامد واخلصال الطيبة.
((( بحار األنوار للمجليس :ج ،34ص.345

دعألاو ءاقدصألا ةرثك نيب قهارملا

175

الثاينّ :
أن عليه أن يدرك املساوئ كي يتجنبها ،من خالل ما يصدر من أعدائه من
ٍ
نقد أو ذم ٍلشخصيته ،فيجب عىل املرء أن يتكيف مع من ال ينسجم وإياه ،كي ُيتاح له
إدراك بعض األخطاء والعثرات التي تصدر منه ،وهذه فائدة تعود عىل اإلنسان من
خالل أعدائه ،قال اإلمام عيل ؛ يف إحدى حكمه الرائعة فيام يستفاد من العدو:
(أعداء الرجل قد يكونوا أنفع من إخوانه ألهنم هيدون إليه عيوبه ،فيتجنبها وخياف
شامتتهم به فيضبط نعمته ويتحرز من زواهلا بغاية طوقه)((( ْبعد أن يتعرف عىل عيوبه،
وهذا الشخص يستطيع اجتناب العيوب خلوفه من شامتتهم به ،فيضبط نفسه ويتحرز
غاية الدقة كي ال يقع يف العثرات؛ ألنه خياف عىل مكتسباته التي حصل عليها ،وحياول
جاد ًا أن حيافظ عليها حتى ال يشمت أعداؤه به ،وبذلك نعرف الغاية من األصدقاء
وهي الوصول إىل اكتساب املحامد والغاية من التعامل مع أعدائه هي التعرف عىل
عثراته التي تصدر منه ،فترض بشخصيته فيتخذهم مرآة للوصول إىل إدراك عيوبه
ونقائص شخصيته ويستطيع أن يتكامل من خالل ذلك.
التواضع من أهم مقومات الصداقة

لقد ّأكد العلامء يف عالقات الصداقة بالنسبة للمراهقني عىل أمر يف غاية األمهية،
وهو ّ
أن اإلنسان عليه أن يتواضع ،كي يستفيد من اآلخرين الذين يف رتبته أو أعىل
منه ،بل ،من يرى أنه أفضل منهم أو يتقدمهم يف العلم ،ومعنى ذلك أن يسعى يف
حكم وخربات ومعارف ،وال يتاح ذلك له إ ّ
ال بالتواضع
اكتساب ما لدهيم من
ٍ
ألصدقائه وأقرانه ،أما إذا رأى أنه األفضل واألحسن فلن يستطيع أن يستفيد من
عالقاته مع اآلخرين.

((( رشج هنج البالغة البن أيب احلديد :ج ،20ص.271

أثر النقد يف بناء شخصية املراهق
قال اهلل تعاىل{ :ﯷ ﯸﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅﰆ

ﰇ ﰈ}(لقامن) صدق اهلل العيل العظيم.

بينا فيام سبق املهامت األساسية املناطة باألبوين يف رفع مستوى الرشد ،وتثبيت

قاعدة لشخصية املراهق ،بالرتكيز عىل ثالثة أمور هامة ،هي احلاجة إىل التجربة
والذكاء االجتامعي وسالمة األصدقاءّ ،
إن هذه األمور الثالثة هلا أبلغ األثر يف وصول
املراهق إىل النضج وختطي العقبات ،وسنستعرض بقية األمور عىل النحو التايل:

األول  :احلاجة إىل اآلخرين.

البد من التأكيد يف البدء عىل ّ
أن اإلنسان يف األعم األغلب خصوص ًا يف فرتة

املراهقة ،قد حيصل عىل بعض النجاحات ،لقدراته اجلسمية ،فيتصور أنه قد وصل إىل

مرحلة االكتفاء وعدم االحتياج إىل غريه ،وينسى ّ
أن اإلنسان بطبيعته ويف كل آنات

حياته حيتاج إىل اآلخرين ليكمل نقصه ،باعتباره ناقص بطبعه ،ومهام وصل إليه من

كامل وغنىّ ،
ٍ
مستغن عن غريه ،قال تعاىل{ :ﯫ ﯬ ﯭ
فإن ذلك ال جيعله

ﯮﯯ }(الزخرف ،)٣٢:أي ّ
إن اهلل تعاىل ّ
سخر بعض الناس لبعضهم اآلخر إلكامل ما
لدى البعض من ٍ
قسم الكامل عىل
نقص بام يتوافر من كامل لدى اآلخر؛ فهو تعاىل ّ
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الناس ،وليس هناك شخص كامل يف كل يشء ،وآخر ناقص يف كل يشء ،فحكمته

تعاىل اقتضت أن يستفيد بعض الناس من بعضهم اآلخر ،وهذه من احلقائق املؤكدة
التي نحتاج إىل غرسها يف شخصية املراهق ،لئال يصاب بالغرور ،ويظن يف نفسه أنه

ليس بحاجة لآلخرين.

كيفية االستفادة من اآلخرين
ّ
إن من األمهية بمكان أن ُيوضح األب البنه املراهق قواعد االستفادة مما لدى
الغري من خربات وكامالت يف جوانب متعددة ال تتوافر لديه ،خصوص ًا أنه يف مقتبل
عمره ،وال يتاح لإلنسان أن حيصل عىل ما لدى الغري من كامل إال إذا خفض جناحه،

وتواضع لغريه ،وذلك ّ
أن الناس ال يمكن أن يعطوا ما لدهيم ،وأن يفيضوا مما عندهم
عىل املتكرب املتغطرس الذي يرى أنه ليس بحاجة إىل اآلخرين ،والعكس من ذلك،
فإذا كان وديع ًا يف أخالقه ،متواضع ًا يف تعامله مع غريه ،سيجد ّ
أن الكامالت تنهمر
عليه من كل حدب وصوب ،وسريغب الناس يف التعامل معه وإرشاده إىل السلوك

احلميد ،وحتذيره من السلوك اليسء.
الثاين  :احلاجة للنقد.

ّ
إن عىل األبوين أن يؤكدا بشكل مكرر ومتواصل عىل أمهية النقد ،وقد استعرضنا

بإيامءة ترتبط هبذه املسألة فيام يتعلق بالصداقة والعداوة ،وذكرنا ّ
أن القاعدة األوىل أن
يتخذ املرء الكم الكبري من األصدقاء ،وحياول جاد ًا أن ال يكون لديه أعداء ،ومع ذلك،
فمن الرضوري أن يستفيد من أعدائه ،كام جاء يف حوار إمامنا أمري املؤمنني ؛ مع

أمني البالط الساساين (مجيل) الذي أبان فيه ّ
أن عىل اإلنسان أن يستفيد من أعداءه

ليتعرف عىل جهات نقصه واملساوئ والعيوب يف سلوكه ،وقد استحسن اإلمام ؛
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كالمه((( ،ومع ذلك ّ
فإن املراهق بحاجة إىل نقد اآلخرين من أقربائه وأصدقائه ،كي
يتعرف عىل نقائصه من خالل من يبادله املودة واحلب ،وهذا ما يصطلح عليه بالنقد
البناء؛ ّ
ألن احلبيب والصديق احلميم يوجه النقد ،ليس من أجل هدم ما ُبنِي من كامل،
وإنام ألجل أن ُيصلح و ُي َق ّوم السلوك ،فيكون األمثل واألفضل.

أمهية النقد

ّ
إن الكثري من الناس ال يعرف ما للنقد من أمهية فائقة للوصول إىل الكامل ،مع

أنه ال يمكن أن يتاح الوصول إىل الكامل ،دون نقد من لدُ ن اآلخرين ،فهم مرآة يف
تقويم االعوجاج يف الشخصية ،قال رسول اهلل ( :Kاملؤمن مرآة ألخيه املؤمن)

(((

إن اإلنسان إذا أراد اخلروج من بيته رتّب هندامه بمقابلة املرآة ليظهر بمظه ٍر ٍ
ّ
الئق
وحسن ،واألصدقاء مرآة لشخصية اإلنسان بنقدهم البناء جلهات االعوجاج

والنقص يف شخصيته ،بحوارهم وإياه ،مبينني ّ
أن ما صدر منه من ترصف مل يكن
مناسب ًا ،ولو أبدله بآخر لكان أفضل وأحسن .إذن ال شك يف وجود فائدة من
االنتقادات يستفيدها املراهق يف وصوله إىل مهارات التعامل مع اآلخرين ،وانتقاء

األلفاظ التي تتناسب مع املخاطب ،هذا ما ينبغي أن يصدر عند التحدث مع الغري،
فاملحبون يقدمون النقد بطريقة ب ّناءة خصوص ًا ملن كان يف مرحلة التكامل واملراهقة،
كم
ف ُيقدمون له أغىل النصائح -جموهرات ثمينة -وهذه اإلرشادات والتوجيهات ِح ٌ
وصل إليها اآلخرون بالتجارب املتعددة واملضنية ،وواجه كثري منهم إخفاقات حتى
وصلوا إىل تلك ِ
احلكم التي جعلت شخصياهتم بناءة ومؤثرة ،ويمكن أن تنال تلك

النصائح بأبخس األثامن ،قال إمامنا أمري املؤمنني ؛ البنه احلسن ؛( :لتستقبل
بجد رأيك من األمر ما قد كفاك أهل التجارب بغيته وجتربته ،فتكون قد ُكفيت مؤونة
((( بحار األنوار للمجليس :ج ،34ص.345
((( بحار األنوار للمجليس :ج ،71ص.233
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وع ِ
يت من عالج التجربة)((( ّ
إن من وصل إىل التجارب أدرك الفائدة من
وف َ
الطلب ُ
نقده ،ويفهم بمجرد أن يتحدث ،ويصغى إليه ّ
أن كالمه جوهر احلكمة ،تضاف
كرصيد لبناء الشخصية ،وتكاملها.
كيفية التعامل مع النقد

إن عىل األبوين أن ُيوليا عناية إلفهام الشاب يف مرحلة املراهقة ّ
ّ
أن من مقومات

السلوك احلسن وطرق الوصول إىل الكامل النقد البناء غري أنه مع مزيد من األسى
ّ
فإن كثري ًا من الشباب املراهق عندما ُينتقد من بعض إخوانه وأقربائه َير ّد النقد بنقد

مماثل له ،فإذا قيل له :صدرت منك كلمة سيئة ،أجاب :وأنت كذلك .والصحيح
وجه النقد لإلنسان عليه أن يعرف كيف
أنه ال أحد مل يصدر منه سوء ،لكن عندما ُي ّ
يتجنب ما صدر من نقص ،وال يرفض بالرد واملكابرة ،بل عليه األخذ بام قاله الغري

لتقبله ،كي يضيف إىل رصيده األخالقي والقيمي ،ما يؤدي إىل بناء
وإبداء االستعداد ّ

شخصيته.

كيفية االستفادة من االنتقاد

من هنا البد أن ُيع ِّلم األبوان الشاب ،ما يتعلق هبذين األمرين اهلامني اللذين
أرشنا إليهامُ ،حسن اإلنصات واالستامع ملا يقوله اآلخرون ،أكان الكالم من عامل دين
أو شخصية كبرية ومؤثرة من الناحية االجتامعية ،أو من الذين نتعامل وإياهم دائ ًام
وأبد ًا يف البيت والعمل ،فيمكن أن يقدم لنا هؤالء جواهر ِحكم ،وجتارب ًا ثرية ،وعىل
القيم ،و ُي َع ّلم أنه
الشاب أن يتعلم كيف يأخذ من جتارب غريه ،ويضيف إىل رصيده ّ
لن يستطيع األخذ من غريه ومن جتاربه إال بتقبله للنقد ،وتواضعه لآلخرين؛ فإذا أراد
اآلخرون أن يتحدثوا إليه فال حياول أن يقطع حديثهم ،ليربز رأيه ،ويبني ّ
أن لديه أكثر
مما عندهم.
((( هنج البالغة –خطب اإلمام عيل ؛ :ج ،3ص.40
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تع ّلم ُحسن اإلنصات

ّ
إن مرحلة املراهقة مرحلة مقتبل العمر ،ويمكن تشبيهها باألرض اخلصبة التي

حتتاج إىل الزرع واملاء واملقومات األخرى لتنبت ،وكذلك الشاب يف بدايات نموه
ونضجه العقيل حيتاج إىل أمور ،كي يصل إىل كامله ،وال يتاح له ذلك إ ّ
ال باالستعداد
الذايت والتواضع وتقبل نقد اآلخرين لشخصيته ،ويتم ذلك بحسن اإلنصات ملا يقوله

الغري ،قال اإلمام الباقر ؛( :فكن عىل أن تسمع أحرص منك عىل أن تقول)((( ّ
إن
اإلنسان البد أن يكون حريص ًا عىل استامع ما لدى غريه من ِحكم ٍوتوجيهات يف كل

حياته ،وقد ّ
ركزت عىل ذلك حكمة تقولّ :
إن اهلل تعاىل أعطى اإلنسان لسان ًا واحد ًا
يتحدث به ،وأعطاه ُأذنني ليستمع هبام ،وعليه أن يستمع أكثر مما يتحدثّ .
إن علامء
الرتبية يؤكدون عىل أمهية حسن اإلنصات واالستامع إىل الغري خصوص ًا يف مرحلة
املراهقة ،وإذا تعلم الشاب حسن اإلنصات واالستامع ملا يقوله اآلخرون ،وتقبل النقد

وتواضع ،كان عىل الطريق املستقيم املؤدي إىل النجاة .هذه مهارات تتيح للشاب من
خالل تعلمها إتقان ما يريد أن يصل إليه من ٍ
كامل ،وترسخ يف شخصيته الرشد ،وعىل
األبوين أن ال يصابا بملل بتأكيدمها هذه النصائحّ ،
ألن الطريق القويم املوصل إىل
الرشد ،لن يتاح إال بالتكرار املستمر.
االستفادة من الزمان النفيس

وحيسن أن ننبه عىل أمر غاية يف األمهية ،وهو الزمان النفيس ،وقد ذكرته بنحو
مطلق ،وأريد أن ُأكمل البحث بنحو مقتضب.
ّ
إن الزمان النفيس هو األوقات اخلاصة التي أكدت اآليات والروايات عليها،
هناك حمطات لإلنسان حيتاج أن يتزود فيها ،والبد لألبوين أن ُيع ِّلامه كيفية التزود

منها ،ومن أبرز هذه املحطات األشهر الثالثة  -رجب وشعبان ورمضان – فقد ورد
((( مستدرك الوسائل للنوري :ج ،9ص. 51
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كم هائل من الروايات تبني أمهية األعامل الصاحلة فيها باعتبارها متثل زاد ًا روحاني ًا
ٌ
مليئ ًا باخلري الذي ُيؤصل ِقيم احلق والفضيلة ،واالجتناب عن الرذائل والنقائص،

وبذلك يتاح لإلنسان أن يقوم بأعامل طيبة تعود عليه باخلري والفضل العميمني.

القسم الثالث:
 الشباب تكامل يف البعد الزمين 
الفصل األول:
اجلانب املعنوي يف حياة الشباب

اآلثار الوضعية لألعمال العبادية يف شهر شعبان
(وهَ َذا َش ْه ُر َنبِ ِّي َك َس ِّي ِد ُر ُس ِل َكَ ،ش ْعبانُ ا َّلذي
قال إمامنا زين العابدين ؛َ :
يامه َو ِق ِ
ول اهللِ َ Kيدْ َأ ُب يف ِص ِ
وان ،ا َّلذي كانَ َر ُس ُ
الر ْض ِ
يامه يف
الرحمْ َِة َو ِّ
َح َف ْف َت ُه ِم ْن َك بِ َّ
ظامه إِىل محَ َ ِّل حمِ ِ
رامه َوإِ ْع ِ
امهُ ،ب ُخوع ًا َل َك يف إِ ْك ِ
ياليه َو َأ ّي ِ
َل ِ
ام ِه)(((.

يتزامن هذا الدعاء اجلليل مع إطاللة شهر شعبان ،كي يرسم صورة رائعة من
الفيوضات الرمحانية التي يتفضل اهلل تعاىل هبا عىل عباده ،واملقطع الذي افتتحنا به
احلديث يبني جانب ًا من عظمة هذا الشهر ،باعتباره شهر الرسول  ،Kالذي كان
يدأب يف صيامه وقيامه ،وورد عنه  Kيف وصفه هلذا الشهر بأ َّنه شهر رشيف كانت
محلة العرش ُتعظمه وتعرف حقه وأنه شهر ُتزاد فيه أرزاق املؤمنني لشهر رمضان
و ُتزين فيه اجلنان وهو شهر العمل ،وفيه ُتضاعف احلسنة سبعني ضعف ًا والسيئة
واجلبار َّ
جل جالله ُيباهي فيه بعباده وينظر
حمطوطة والذنب مغفور ،واحلسنة مقبولة،
َّ
من فوق عرشه إىل ُص َّوامه و ُق َّوامه فيباهي هبم محلة عرشه  .وأهم األعامل الواردة يف
شهر شعبان هي:

((( وسائل الشيعة (آل البيت) للحر العاميل :ج ،10ص.492
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األول :الصوم.

الصوم من أهم العبادات التي تتكامل هبا شخصية اإلنسان وروحه ،و ُيؤثر هذا
والقرب من اهلل تعاىل ،أما صوم
عىل سلوكه تأثري ًا إجيابي ًا يرفعه إىل مدارج العروج
ُ
شعبان فله خصوصيات متيزه عن غريه ،لذا أوىص النبي  Kمنادي ًا ينادي عند بدء
شهر شعبان بأ َّنه شهره  ،Kوقال ( :Kشعبان شهري رحم اهلل من أعانني عىل
شهري)((( وكان اإلمام أمري املؤمنني ؛ يقول( :ما فاتني صوم شعبان منذ سمعت
منادي رسول اهلل  Kينادي يف شعبان)((( ،قال اإلمام الصادق ؛( :صيام شعبان
ذخر للعبد يف يوم القيامة)(((.
وأهم اآلثار الوضعية املرتتبة عىل صومه هي:

السعة يف الرزق
األول :الرزق الوفري والتحصن من األعداء  .قال اإلمام الصادق ؛( :وما من
عبد يكثر الصوم يف شعبان إال أصلح اهلل له أمر معيشته وكفاه رش عدوه)(((.

استحقاق اجلنة
الثاين :أنه من موجبات دخول اجلنة .قال الصادق ؛( :وإن أدنى ما يكون ملن
يصوم يوم ًا من شعبان أن جتب له اجلنة)((( بينام نجد يف روايات صوم شهر رجب:
(أنَّ من صام ثالثة أيام من شهر رجب وجبت له اجلنة) ،وهذا ُيبني أفضلية الصوم
لشعبان عىل صوم رجب ،وقدا ّأكد ذلك النبي  Kعندما ُسئل عن أفضل الصيام
قال( :شعبان تعظي ًام لرمضان)(((.
((( إقبال األعامل البن طاووس :ج ،3ص.287
((( وسائل الشيعة (آل البيت) للحر العاميل :ج ،10ص.508
((( وسائل الشيعة (آل البيت) للحر العاميل :ج ،10ص.505
((( نفس املصدر السابق.
((( نفس املصدر السابق.
((( وسائل الشيعة (آل البيت) للحر العاميل :ج ،10ص.502
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الشفاعة
الثالث :شفاعة النبي  Kللصائم .وهذا ما أوضحه النبي  Kيف الروايات
الواردة عنه  Kحيث قال( :شعبان شهري ورمضان شهر اهلل ،فمن صام شهري
كنت له شفيع ًا يوم القيامة)((( وهذا أثر كبري للصوم ،وال بد أن ُأ ْل ِفت االنتباه إىل ّ
أن
ُ
كل مؤمن يستحق شفاعة النبي  Kغري ّ
كالبار بوالديه
أن هناك من هو أقرب إليهاّ ،
يكون أقرب إىل شفاعته  ،Kومن أتى ببعض الطاعات كصوم شهر شعبان هو
أقرب إىل الشفاعة.

حمبة اهلل تعاىل
الرابع :فوز الصائم بمحبة اهلل تعاىل .فمن صام هذا الشهر نال املحبة اإلهلية وهي
من املراتب العالية التي يسعى العرفاء والعلامء للوصول إليها ،قال اإلمام عيل ؛:
ّ
ّ
وجل وقربه
عز
عز
وجل أحبه اهلل ّ
(من صام شعبان حمبة لنبي اهلل  Kوتقرب ًا إىل اهلل ّ
من كرامته يوم القيامة)((( ُ
القرب من اهلل حيصل عليه املؤمن بصوم هذا الشهر.

قضاء احلوائج
اخلامس :الصوم يقيض احلوائج .وصوم بعض أيام شهر شعبان له تأثريه اخلاص،
ورد يف احلديث( :من صام يوم االثنني واخلميس من شعبان جعل اهلل تعاىل له نصيب ًا،
ومن صام يوم االثنني واخلميس من شعبان قىض له عرشين حاجة من حوائج الدنيا
وعرشين حاجة من حوائج اآلخرة)(((.

غفران الذنوب
السادس :الصوم يوجب غفران الذنوب .ورد عنهم إل( :صوم شعبان كفارة
((( وسائل الشيعة (آل البيت) للحر العاميل :ج ،10ص.507
((( وسائل الشيعة (آل البيت) للحر العاميل :ج ،10ص.490
((( وسائل الشيعة (آل البيت) للحر العاميل :ج ،10ص.493
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الذنوب العظام؛ حتى لو أنَّ رج ً
ال بيل بدم حرام فصام من هذا الشهر أيام ًا وتاب
لرجوت له املغفرة)((( وهذا حيتاج مزيد ًا من اإليضاح ،تكفل اإلمام الرضا ؛ به،
قال ..( :حتى لو أنَّ رج ً
ال بيل بدم حرام فصام من هذا الشهر أيام ًا وتاب لرجوت
له املغفرة) الدم احلرام ليس قتل املؤمن فقط بل يكون بكلمة تؤدي إىل اإلساءة إليه
وبالتايل إىل قتله  -والعياذ باهلل  -ومن األمور التي توجب الغفران والرمحة الصوم يف
شهر شعبان .
الثاين :الدعاء واملناجاة.

الدعاء يمثل أعىل مراتب اللذة املعنوية ،التي يتحدث فيها العبد مع سيده وحبيبه
ويشكو مهومه وآالمه ،وهي لذة ال تقاس هبا أي لذة أخرى .واألدعية يف هذا الشهر
هلا األثر الكبري يف رقي اإلنسان إىل أعىل مدارج الكامل والقرب من اهلل ،وهي نحوين:
األول :الصلوات الواردة عن اإلمام زين العابدين ؛ –صالة الشجرة  -هلا
األثر يف ربط اإلنسان بأهل البيت إل.

الثاين :املناجاة الشعبانية ،تلك االبتهاالت العرفانية التي تأخذ بمجامع القلوب
وترفعها من العامل املادي إىل عامل معنوي رفيع ،وخصوصية هذه املناجاة بمواظبة أئمة
أهل البيت إل عىل قراءهتا .وقد كان السيد اإلمام  حيث تالمذته عىل قراءهتا،
ويسأهلم آخر الشهر عن االستفادة التي حصلوها من خالل قراءهتم هلا.
الثالث  :االستغفار.

االستغفار من األعامل التي وردت يف شهر شعبان ويظهر من بعض الروايات أ َّنه
أهم أذكار هذا الشهر للعبد ،وقد ورد بكيفيتني:

األوىل :أن يقول العبد (أستغفـر اهلل وأسـألـه التوبــة) سبعـني مـرة ،قال اإلمام
الرضا ؛( :من قال يف كل يوم من شعبان سبعني مرة (أستغفر اهلل وأسأله التوبة)
((( بحار األنوار للمجليس :ج ،94ص.91
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كتب اهلل له براء ًة من النار ،وجواز ًا عىل الرصاط ،وأح َّله دار القرار)(((.

الثانية :أن يقول (أستغفر اهلل الذي ال إله إال هو الرمحن الرحيم احلي القيوم وأتوب
إليه) .قال اإلمام الرضا ؛( :من استغفر يف شعبان كل يوم سبعني مرة كان كمن
استغفر يف غريه من الشهور سبعني ألف مرة)(((.
الرابع  :الصدقة.

أشارت الروايات إىل ّ
أن كثري ًا من االبتالءات يمكن أن يتجنبها اإلنسان بدفع
الصدقة ،وكذلك القضاء املربم أيض ًا ،فالصدقة حتصن املال وحتفظه من اآلفات.
واملداومة عليها يف شهر شعبان تتميز بأثرها الوضعي اخلاص ،الذي حتدث عنه اإلمام
ّ
وجل له ،كام ُيريب
عز
الصادق ؛ فقال( :من تصدق بصدقة يف شعبان رباها اهلل ّ
أحدكم فصيله؛ حتى ُيوايف يوم القيامة ،وقد صار مثل ُأحد)((( .كان املجتمع آنذاك
يعتني برتبية اإلبل ،والصغري من اإلبل ُيوىل عناية خاصة من صاحبها ،وإذا تصدق
اإلنسان يف شعبان فإن اهلل تعاىل ُيوليه عناية فائقة بصدقته بإنامئها أكرب مما خيطر بباله
بأضعاف كثرية.
اخلامس  :التهليل

التهليل من األذكار التي ُتق ِرب إىل اهلل تعاىل ،وله طابع آخر عندما يكون يف هذا
الشهر ،لتعدد آثاره ،وقد ورد بكيفية خاصة( :ال إله إال اهلل وال نعبد إال إياه خملصني له
الدين ولو كره املرشكون) ،قال « :Kومن قال يف شعبان ألف مرة  :ال إله إال اهلل وال
نعبد إال إياه خملصني له الدين ولو كره املرشكون ،كتب اهلل له عبادة ألف سنة ،وحمى
عنه ذنب ألف سنة وخيرج من قربه يوم القيامة ووجهه يتألأل مثل القمر ليلة البدر
((( وسائل الشيعة (آل البيت) للحر العاميل :ج ،10ص.509
((( وسائل الشيعة (آل البيت) للحر العاميل :ج ،10ص.511
((( وسائل الشيعة (آل البيت) للحر العاميل :ج ،10ص.510
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وكتب عند اهلل صديقا»((( فمن كرر هبذه الكيفية ألف مرة حتقق له اآلثار الوضعية
اخلاصة بالتهليل ،وأمهها:

األول :أن يكون عند اهلل ِصدِّ ي ًقا ،وما أحوجنا أن نكون من الصديقني عند اهلل وتعاىل.

الثاين :أن يشارك األنبياء ،فيبعثه اهلل تعاىل من قربه ووجهه ُييضء ألهل املحرش
كالقمر يف ليلة البدر ،ليصبح كاألنبياء مصدر النور واإلضاءة.

أحب االطالع عىل مزيد
وهناك بعض األعامل األخرى مستحبة يف هذا الشهر ،من َّ
منها عليه أن يراجع الكتب املطولة كاإلقبال للسيد ابن طاووس وغريه من كتب األدعية.

((( إقبال األعامل البن طاووس :ج ،3ص.294

األبعاد املعنوية لألعمال الصاحلة يف شهر شعبان
طريق التكامل يف الشخصية املؤمنة:

قال اإلمام زين العابدين ؛ يف الصلوات الشعبانية التي تقرأ عند الزوال:

(اللهم صل عىل حممد وآل حممد ،واعمر قلبي بطاعتك ،وال ختزين بمعصيتك،
وارزقني مواساة من قرتت عليه من رزقك ،بام وسعت عيل من فضلك)(((.

يف هذا املقطع اجلميل يدعو اإلمام ؛ اهلل تعاىل يف هذا الشهر الكريم أن يعمر
قلبه بطاعته ،وأن ال يخُ ْ زيه باقرتاف املعصية وأن ُي ْرزق مواساة الفقراء واملحتاجني
بالفضل الذي امتن اهلل تعاىل به عليه من السعة يف الرزق.
هذه غايات وحمامد يطمح كل إنسان مؤمن ويرجو من اهلل تعاىل أن يصل إليها،
واألئمة من أهل البيت إل بينوا الطريق الواضح للوصول إىل التكامل من خالل
أمور ثالثة:
األول :إعامر القلب بالطاعة.

الثاين :االبتعاد عن املعصية.

الثالث :اإلسهام يف التكافل االجتامعي.
((( بحار األنوار للمجليس :ج  ،84ص.68
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ارتباط اجلانب املعنوي بالعمل الصالح:

ونبني هذه األمور الثالثة بالروايات إليضاح الطرق التي ّأكد عليها األئمة إل

يف شهر شعبان ،روى السيد ابن طاووس يف إقبال األعامل عن اإلمام الصادق ؛
عندما ُسئل ما أفضل ما ُي ْفعل يف شعبان؟ فأجاب ؛( :الصدقة واالستغفار)(((.

الصدقة
بذل املال يف سبيل اهلل تعاىل ،أما من ال يبذل ماله فال يتصدق وال ُيعطي ،والعطاء
له أمهية كربى يف الرشيعة اإلسالمية ،خصوص ًا يف شهري شعبان ورمضان ،قال

اإلمام الصادق ؛( :من تصدق بصدقة يف شعبان ر َّباها اهلل عز وجل ،كام يُربيِّ
أحدكم فصيله حتى ُيواىف يوم القيامة وقد صارت مثل ُأحد)((( الصدقة تكرب وتنمو

بعناية من اهلل تعاىل حتى تصبح كجبل ُأحد.

االستغفار
ّ
الرقي الدائم يف مدارج
إن االستغفار له انعكاس إجيايب عىل ا ُملستغفر ،بام يحُ دثه من ُّ

الكامل ،وقد بينّ النبي  Kذلك بقوله( :وإنه ليغان عىل قلبي ،وإين ألستغفر اهلل
كل يوم سبعني مرة)((( النبي  Kال يعيص اهلل تعاىل ولكن انشغاله باألكل والرشب

واألمور املباحة يؤدي إىل نوع من الرين عىل مرآة قلبه الصافية فيستغفر اهلل تعاىل

للرجوع إىل حالته السابقة ،وذلك ّ
أن «حسنات األبرار سيئات املقربني» ولالستغفار
يف هذا الشهر ميزة فواحدته تعدل سبعني ألف مرة يف غريه ،ف ُي ِ
حد ُث لإلنسان روحية

عالية تدفعه إىل االستمرار يف سريه التكاميل وقربه من اهلل تعاىل.
((( إقبال األعامل البن طاووس :ج ،3ص.294
((( وسائل الشيعة (آل البيت) للحر العاميل :ج ،10ص.510
((( ميزان احلكمة ج 3للريشهري :ج ،3ص.2278
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التهليل
التهليل هام ،وقد وردت الروايات حتض عىل ذكر اهلل تعاىل بـ«ال إله إال اهلل» وورد

يف بعضها التهليل بكيفيات خمتلفة ،كل منها ترمز إىل حالة من التكامل.

منها« :ال إله إال اهلل ح ًقا ح ًقا ،ال إله إال اهلل تعبد ًا ورق ًا ،ال إله إال اهلل إيام ًنا وصدقا».

ومنها :التهليل اخلاص الوارد يف شهر شعبان( ،ال إله إال اهلل وال نعبد إال إياه

خملصني له الدين ولو كره املرشكون)(((.

وكي نعرف اآلثار املرتتبة عىل هذا التهليل نقرأ ما ورد عن النبي  ،Kروى السيد

ابن طاووس (يرمحه اهلل) يف كتاب اإلقبال :عنه  ،Kأنه قال( :ومن قال يف شعبان
ألف مرة :ال إله إال اهلل وال نعبد إال إياه خملصني له الدين ولو كره املرشكون ،كتب اهلل

له عبادة ألف سنة ،وحمى عنه ذنب ألف سنة وخيرج من قربه يوم القيامة ووجهه يتألأل
مثل القمر ليلة البدر وكتب عند اهلل ِّ
صديقاً)((( هذه آثار عظيمة.

وهنا تعليق مجيل ذكره بعض العلامء يرتبط باألعامل العبادية السهلة واليسرية مع

كون آثارها عظيمة ،قال بعض العلامء املحققني:

ّ
إن هذه العبادات تحُ دث أرضية طيبة يف اإلنسان إذا حتققت الرشائط وترتتب عليها
آثار من مجلتها أن ال يموت إال مع إيامن وتوبة واستغفار ،وأيض ًا أن ال يموت إال وهو

بار بوالديه ،وهناك رشائط الزمة ترتتب عليها هــذه اآلثـار التي ذكرها النبي ،K
إ ْذ من املعلوم أن من خيرج من قربه ووجهه يتألأل كالبدر يف ليلة متامه وكامله البد أن
ٍ
موال ألئمة أهل البيت إل ،وكذلك من ُكتب عند اهلل تعاىل صدِّ يق ًا ال ُيمكن
يكون
أن يكون كاذب ًا أو أن تكون أفعاله خمالفة ملا ُيريده الشارع.

((( إقبال األعامل البن طاووس :ج  ،3ص.204
((( إقبال األعامل البن طاووس :ج  ،3ص.295
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وما ذكره هذا العامل من حتليل ُيوافق اجلمع بني الروايات الواردة عن النبي K

واألئمة إل ،ويتفق مع ما ورد يف القرآن الكريم ،قال تعاىل{ :ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
ﮝ ﮞ}(املائدة) ،فمن مات عىل غري تقوى من اهلل تعاىل ودون إيامن لن حتصل له
اآلثار والربكات اآلنفة.
املناجاة الشعبانية وتربية النفس

من أعامل هذا الشهر الرشيف ،املداومة عىل قراءة املناجاة الشعبانية ،وقد ُذكر ّ
أن

مجيع األئمة من أهل البيت إل يقرءوهنا يف شهر شعبان ،وتشتمل هذه املناجاة عىل
حيثيات وحقائق معنوية ،نتطرق إليها من خالل مقاطع املناجاة.

رت عىل نفيس يف َ
الويل إن مل ِ
ُ
تغف ْر هلا ،إهلي
النظ ِر هلا ،فلها
قال ؛( :إهلي قد ُج ُ
مل ْ
يزل بِ ُّرك ع َّ
يل أيام حيايت ،فال ت ْق َط ْع بِ َّرك عني يف ممايت( )...اهلي كيف آيس من حسن
نظرك يل بعد ممايت ،وأنت مل تولني اال اجلميل يف حيايت) إىل أن قال (إهلي إن كان َص ُغ َر
ب طاعتِ َك َع َمليِ فقدْ َكبرُ َ يف َج ْن ِ
يف َج ْن ِ
ب رجائِك َأ َميل إهلي كيف أنْقلب من عندك
مرحوم ًا )(((.
باخليبة حمْروم ًا ،وقد كان ُح ْس ُن ظني بجودك أن ت ْق ِل َبني بالنجاة ْ
ُنشري إىل بعض احلقائق املعنوية املتعلقة بالتمحور حول الذات واخلطر الذي يداهم

اإلنسان جراء ذلك وطريق اخلالص من هذا املرض األخالقي من خالل نقطتني:

األوىل :أثر التمحور حول الذات.
رت عىل نفيس يف َ
النظ ِر هلا )...الدعاء ُيوضح اجلانب
قال اإلمام ؛( :إهلي قد ُج ُ

جورا عىل ذاهتا،
السلبي يف الشخصية عندما تتمحور حول نفسها ف ُتحدث بذلك
ً

لكوهنا ال تسري كام ُيريد اهلل تعاىل ،وال تنظر إىل النبي  Kواألئمة إل كقدوة.

ّ
جائرا عىل نفسه ظامل ًا هلا ،ويرتتب عىل ذلك
إن التمحور حول النفس جيعل املرء ً

((( إقبال األعامل البن طاووس :ج  ،3ص.297
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تغف ْر هلا) الويلٍ :
الويل إن مل ِ
ُ
واد
عواقب وخيمة ،تؤدي به إىل النار ،قال ؛( :فلها
يف جهنم أو إشارة إىل العذاب اإلهلي األليم ،ال يكون من أهل النجاة ومن أهل اخلري

والسعادة والسؤدد.

الثانية :التخلص من التمحور حول الذات.
ُيبني اإلمام ؛ طري ًقا للخروج عن هذه احلالة بأسلوبني:

األول :التوسل إىل اهلل تعاىل.
التوسل إىل اهلل تعاىل بكرمه ونعمه وطاعته وفضله خيلص اإلنسان من هذه احلالة
املرضية ،قال اإلمام ؛ ( :فال ت ْق َط ْع بِ َّرك عني يف ممايت) وعىل اإلنسان أن يرى دائ ًام

ّ
ٍ
ومنن من عند اهلل تعاىل وبفضله ،ويدعو اهلل تعاىل أن جيعل ذلك
أن ما لديه من نعم
مستمرا يشمل عوامل الغيب كام كان متحقق ًا له يف عامل الشهود.
ً

الثاني :التعلق باألمل اإلهلي وترك اليأس.
يرتقي اإلمام ؛ بالطلب من اهلل تعاىل أن يزيده من مننه حتى إذا صدر منه ما
خيالف أوامر اهلل تعاىل ،يدعو اهلل تعاىل أن يبقى الكرم والعطاء اإلهلي مستمر ًا ليتجاوز
ما صدر من تقصري وذنوب ،قال ؛( :اهلي كيف آيس من حسن نظرك يل بعد
ممايت ،وأنت مل تولني إ ّال اجلميل يف حيايت).

جيتث اإلمام ع اليأس من حياتنا ويزرع األمل والرجاء باهلل تعاىل فقوله ؛:
ب طاعتِ َك َع َمليِ فقدْ َكبرُ َ يف َج ْن ِ
(إهلي إن كان َص ُغ َر يف َج ْن ِ
ب رجائِك َأ َميل).

هذا األمل هو ُحسن الظن املعرب عنه يف الرواياتّ ،
بأن من مات وهو حيسن الظن
الصديقني والشهداء الصاحلني ،وعىل اإلنسان أن
باهلل مات مغفور ًا له وكان يف درجة ِّ
جيعل ظنه حسن ًا ،قال اإلمام الرضا ؛« :أحسن الظن باهلل ،فإنّ من حسن ظنه باهلل
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كان اهلل عند ظنه»(((.

ثم بسط اإلمام ؛ يديه الراجيتني لفضل اهلل تعاىل ،قال( :إهلي كيف أنْقلب
مرحوم ًا) ّ
إن
من عندك باخليبة حمْروم ًا ،وقد كان ُح ْس ُن ظني بجودك أن ت ْق ِل َبني بالنجاة ْ

وح ُس َن
هذا النحو من املناجاة هلل تعاىل جيعل اإلنسان يف مرتبة ِّ
الصديقني والصاحلني َ
أولئك رفيق ًا.

((( بحار األنوار للمجليس :ج  ،75ص.343

العيد مسار التكامل والعروج حنو اهلل
قـال اهلل تعـاىل فـي القـرآن الكـريم{ :ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ
ﯮ ﯯ}(البقرة) صدق اهلل الع ّ
يل العظيم.
ُأبارك للمسلمني مجيع ًا ولألخوة حلول عيد األضحى السعيد.

ٍ
إن الدين اإلسالمي ّ
ّ
يمر به
رشع عيد األضحى والفطر الرتباطهام
بحدث عظيم ّ
اإلنسان عىل مستوى الفرد ومستوى املجتمع ،ف ُيحقق إنجاز ًا هام ًا عىل أكثر من صعيد،
ٍ
مضمون ُيؤثر يف
ومن َث َّم يأيت العيد بعد حتقيقه هذا اإلنجاز الكبري ،ملا يشتمل عليه من
مسرية اإلنسان املستقبلية.
العالقة ال ّتكامل ّية بني الفريضة والعيد

ٍ
ٍ
تدريبية يتأهل هبا إىل مستوى رائع
بدورة
فعيد الفطر يكون بعد أن يمر اإلنسان
بالصوم ،واستطاع كبح جمِ اح شهواته ،ليس يف احلرام
يف القدرة التي حصل عليها ّ
فحسب ،وإنّام عن احلالل أيض ًا ،فالصائم ح ّقق إنجاز ًا هام ًا وكبري ًا عىل صعيد
إنسانيته ،وارت َقى إىل مدارج الكامل ،وكذا احلال أيض ًا يف عيد األضحى املبارك ،إ ْذ
فيه يتحقق إنجاز بنحو أعظم وأشمل ّ
احلاج عىل
ألن املكتسبات الكبرية التي جينيها
ّ
املستوى العقدي واملعنوي واالجتامعي هلا عظيم األثر ،وعيد األضحى يأيت بعد هذه
اإلنجازات ل ُيباركها ،ويكون احلاج سعيد ًا مرسور ًا بام حققه من مكتسبات تعود عليه
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باخلري والصالح يف الدنيا واآلخرة.
إنجازات احلج يف املجاالت املتعددة

ّ
إن املكتسبات التي جينيها احلاج تتسم باألمهية البالغة ،لدورها الكبري يف حياته عىل
الصعيدين الفردي واالجتامعي ،ونس ِّلط ّ
الض ْوء عىل هذه املكتسبات الرائعة:

األول :اإلجناز العقدي.
ٍ
مضمون ٍ
ّ
راق يحُ قق مكتسبات عقدية يف أبعاد
احلج بام يشتمل عليه من
إن ُنسك ّ
متعددة أمهها:

األول :ال ُبعد التوحيدي.
ّ
إن احلاج الذي يقوم بالطواف حول الكعبة يتذكر األساس الذي قام عليه
البيت احلرام وهو التوحيد ،قال تعاىل{ :ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
ﭽ ﭾ ﭿ}(احلج ،)٢٦:واآلية ُتشري إىل حتديد وتعيني مكان البيت وأنه تأسس
عىل التقوى والتوحيد ،والطائف بالبيت إذا استحرض ال ُبعد املعنوي يف طوافه أدرك
التوحيد احلقيقي فقوى بناءه العقدي.

الثاني :ال ُبعد األخروي.
واحلاج عندما يرتدي ثويب اإلحرام يتذكر الكفن الذي خيرج به من الدنيا ويتجىل
أثر اإلحرام عندما جيتمع احلجيج -باختالف لغاهتم وألواهنم ومذاهبهم -يف صعيد
ٍ
كتجسيد
عرفة ،فتتشكل صورة مصغرة ليوم القيامة واألحداث التي متر عىل اإلنسان
حي وليس كفك ٍر نظري بحت ،وذلك بدوره يحُ قق اإليامن باملعاد واآلخرة.
ّ

الثالث :ال ُبعد املعريف.
ّ
إن أهم املراحل التي جيب عىل اإلنسان ْ
أن يلتفت إليها -بإمعان نظ ٍر وتأملٍ يف
الفكر -مسألة املعرفة يف احلياة الدّ نيا ،وماذا جيب عىل اإلنسان ْ
أن يصل إليه يف البعد

هللا وحن جورعلاو لماكتلا راسم ديعلا
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والروايات الواردة عن ال ّنبي K
املعريف؟ ويتك ّفل بذلك الوقوف عىل صعيد عرفةّ ،
واألئمة إل ،ركزت عىل اجلانب املعريف وبينت دوره الكبري يف اإليصال إىل اهلل تعاىل
ّ
من خالل األدعية الواردة يوم عرفة ،وأمهها دعاء اإلمام احلسني ؛ ودعاء اإلمام
زين العابدين ؛ الشتامهلام عىل أرقى املضامني املعرفية التي ختاطب العقل والروح،
وتفتح آفاق ًا فكرية وعرفانية ُتثري املسلم ،و ُتوصله إىل القرب اإلهلي املنشود.

الثاني :اإلجناز املعنوي.
يب اإلحرام ّ
ّ
يتذكر بداية وجوده ووالدته عندما ُيلف
إن احلاج عندما يرتدي َث ْو ْ
بثوبني أو بثالثة
ببعض قطع القامش البسيطة ،وانتهاء أمد حياته يف الدنيا ليخرج ْ
أثواب من عامل الشّ هود إىل عامل الغيب ،واالستذكار يضبط سلوكه وهيذب أخالقه
الستشعاره املوت يف كل ٍ
آن.
وعندما خيلع احلاج األلبسة الفاخرة ُيؤكد جترده من املعايص والرذائل لرتوك
اإلحرام التي تلزمه أن ال يقرتف شيئ ًا منها مع العلم ّ
أن بعضها حم ّللة لإلنسان يف
الظروف العادية غري ّ
للحاج ،يستطيع هبا
أن هدف ال ّترشيع اإلهلي إجياد إرادة ُصلبة
ّ
جماهدة نفسه ومغالبة شهواته ونزواته ،وبذلك يتحقق له ما يريد ،ويتأكد ذلك أيض ًا يف
ذبح اهلدي الذي ينحر فيه شهواته ،وعندما يرمي اجلامر يتذكر احلاج اإلغواء الشيطاين
يف تراجع مسريته التكاملية ،ويتعاهد مع نفسه بامليض والثبات ملحاربة العدو حتى
إحلاق اهلزيمة به واالنتصار الكامل عليه.

الثالث :اإلجناز االجتماعي.
ّ
إن اجتامع احلجيج يف مكان واحد يفسح املجال للتعارف بينهم وعقد اللقاءات،
(فجعل
والروايات أكدت ذلكُ ،روي عن اإلمام الصادق ؛ يف فلسفة احلج قولهُ :
فيه االجتامع من الرشق والغرب ليتعارفوا)((( والتعارف يؤدي إىل إنشاء جمموعة
عالقات تربط املسلمني بغض النظر عن بلدهم ولوهنم ولغتهم ،ومواقف احلج
((( وسائل الشيعة (آل البيت) للحر العاميل :ج ،11ص.14
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املختلفة ُتكرس ثقافة املساواة واألخوة والتعاون نحو اخلري ومصلحة اإلنسانية.
تقاطع إنجازات احلج

ّ
إن اإلنجازات التي يحُ ققها احلاج يف أداء مناسكه هي املنافع التي ذكرها القرآن
الكريم ،قال تعاىل{ :ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
ﮐ ﮑﮒ ﮓﮔﮕﮖ ﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝ
ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ}(احلج )٢٨ -٢٧:وتتقاطع اإلنجازات
التي ذكرناها مع ذكر اهلل واستشعار عظمته تعاىل يف مواقف احلج ،وإذا رجع
بخطى ثابتة لتغيري
املسؤولية امللقاة عليه ،وسعى جاد ًا
احلاج إىل بلده تأتّى له حتمل
ّ
ً
شخصه وسلوكه ،وانعكس ذلك الدور التغيريي عىل حميطه وجمتمعه من خالل
ما حققه من إنجازات ومكتسبات يف مستويات خمتلفة ،فتتقاطع األدوار املتعددة
قبل العيد وبعده ،ويتأتّى للحاج احلصول عىل مكاسب كبرية حيقق هبا السعادة
والرسورّ ،
إن املنجزات اهلائلة التي قام هبا ،هي َذ َكر اهلل تعاىل يف أعامله ومناسكه
التي َّأداها وشكره عىل ما حتقق ،فأصبح مصداق ًا لقوله تعاىل{ :ﯩ ﯪ
ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ}(البقرة).

االعتماد على النفس طريق النجاح
قال اهلل تعاىل يف القرآن الكريم{ :ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ
ﰋ ﰌ ﰍ}(النجم) ،صدق اهلل العيل العظيم.
أمهية االعتامد عىل النفس

برشح ٍ
واف بل ومسهب مفهوم االعتامد
من املفاهيم التي ُبل ِورت يف الراويات
ٍ
عىل النفس يف الوصول إىل التكامل الشخيص من الناحيتني املادية واملعنوية ،واملفهوم
مل ِ
يأت يف الروايات هبذا العنوان ،وإنام ُعبرّ عنه بتعابري خمتلفة كاليأس عام يف أيدي
الناس ،وقوة النية.

منهجية غرس االعتماد على النفس
قبل أن ُأو ِرد الروايات أوضح أمرين هامني هلام ارتباط باالعتامد عىل النفس:

األول :وعي اآلباء ملفهوم االعتماد.
إن اإلنسان ومنذ نعومة أظفاره ِ
ّ
وص َغ ِر ِسنه حيتاج إىل األبوين ،وهي حاجة فطرية،
واألب واألم كذلك ُيدركان بفطرهتام أهنام إذا مل ُي َقدِّ ما العون إىل وليدمها فإنه لن ينمو
طبيعي ًا ،ولن يرتعرع بالشكل املطلوب ،وعليه ّ
فإن حاجة الطفل ألبويه أمر فطري
وطبعي ُيدركه األبوان ،واحلاجة يف املراحل األوىل من الوضوح بمكان ،وتضعف
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وتتضاءل بشكل تدرجيي كلام َكبرُ َ الولد و َت َقدّ م به السن .ونستطيع أن ُن َق ِسم ا ُملربيني
من اآلباء واألمهات يف نظرهتم جتاه مفهوم االعتامد عىل النفس إىل قسمني:

األول :اآلباء واألمهات الذين ال يدركون أمهية زرع الثقة يف الطفل لالعتامد عىل
ذاته يف الوصول ألهدافه ،وإنام حياوالن تقديم العون بال حدود ألبنائهام دون أن
ُيوضحا هلم ّ
أن العطاء الذي يقدمانه حمدود ،وسيتوقف ،والبد للولد أن يدرك ذلك
كي يصل إىل مرتبة االعتامد عىل شخصه.
الثاين :اآلباء واألمهات الذين ال ُيف ِهمون الولد والبنت االعتامد عىل نفسه يف
ِص َغار األمور منذ البداية ،كي يتعلم األسلوب األمثل يف وصوله إىل حتقيق مآربه يف
املستقبل ،بل نجد الوالدين ُيعطيان الولد والبنت كل ما ُيريدانه دون رشح أو تبيان
ألمهية االعتامد عىل النفس وأثره البالغ يف احلياة املستقبلية.

الثاني :سعي اآلباء الستقالل األبناء.
يرتبط هذا املطلب بالفرتة الزمنية التي يتَخرج األبناء فيها من مرحلة الثانوية أو
من مرحلة املتوسطة ،ويتحدد فيها مستقبل الولد ،وعىل األبوين أن يدركا أنه وبالرغم
من حاجة الولد املاسة هلام إال أنه أصبح شخصية مستقلة عنهام ،فهو كيان خيتلف
عنهام يف سيكولوجيته النفسية ،بل يف كثري من خصائصه وسامته التي ترتبط بشخصه،
وهناك فوارق أساسية بني االبن وأبويه ،وعىل األبوين أن ُيدركا استقالل شخصيته
عنهام ،وإذا مل ُيدركا ذلك سيقعان يف أخطاء فادحة ،منها ما يرتبط بتخرج الولد من
املرحلة الثانوية ،إ ْذ نجد ّ
أن بعض اآلباء عنده رغبة وميول جتاه بعض التخصصات
العلمية أو بعض املِهن تدفعه إىل املحاولة بجدية ،وبذل قصارى جهده إلقناع االبن
أو البنت بذلك التخصص ،مع أهنام ال يرغبان فيه ،من هنا تبدأ املشكلة وينشأ الرصاع
يف داخل الولد بني التخصص الذي يحُ قق طموحه وبني ما ُيريده األبوان .وقد
يسعى لتحقيق إرادة أبيه أو أمه ،وليست إرادته الشخصية املستقلة ،لكنه ال ُيفلح يف
االختيار ،وإذا أفلح قد يكون ضعيف ًا يف احلقل التخصيص ،ألنه مل خيرته ،وليس لديه

اجنلا قيرط سفنلا ىلع دامتعالا
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الدوافع واملحفزات التي تنطلق من كنه وجودهّ ،
إن وظيفة األبوين أن يوضحا للولد
رغبتهام يف التخصص يف احلقل العلمي املحدد كالطب أو اهلندسة وما إىل ذلك من
التخصصات ،وأن ُيؤكدا له أنه بإمكانه أن حيقق رغبته الذاتية التي تنطلق منه والتي
تشكل العمود الفقري واألساس يف االختيار ،وهي التي ينبغي أن يسعى إليها وليس
ما اختاره األبوان.
حتقيق طموحات األب من خالل االبن

لقد قرأت كتاب ًا أعجبني كثري ًا ألخصائيني يف هذه املجال ،يشري الكتاب إىل مصطلح
يسميه «االنجاز عن طريق التشويه بالوكالة» أي أنه إذا أخفق األب ومل يصل إىل ما
كان يصبو إليه من طموح ،فإنه يريد أن يحُ قق ذاته من خالل ابنه يف املستقبل ،وعندئذ
يرتكب خطأين ،خطأ يف حق نفسه ،ألنه مل يبذل اجلهد الكايف ،وآخر يف حق ابنه ،ألنه
مل جيعله مستق ً
ال يف إرادته لتحقيق طموحهّ ،
إن مصطلح «االنجاز عن طريق التشويه
بالوكالة» قد يشتمل عىل يشء من الغموض واإلرباك ،غري ّ
أن املقصود واضح وهو
أن األب ُيريد أن يحُ قق ما يطمح إليه عن طريق ابنه ،أي ّ
ّ
إن االنجاز الذي أخفق فيه
ُيوكله إىل ابنه كي حيققه ،والكتاب لـ «أيان تثلر وتريزا دي جرينمو» واسم الكتاب
«ع ِّلم صغارك االستقامة واجلرأة دون إكراه» ولقد أعجبني يف ختصصه املوضوعي
وذكره قصص ًا هادفة ومجيلة ُتوصل اإلنسان إىل الفهم السليم يف جعل االبن يعتمد
عيل ذاته يف حتقيق ختصصه العلمي واكتساب املهارات واحلرف التي يريد القيام هبا
وتعلمها.
االعتامد عىل النفس يف الروايات

عندما ننظر روايات املعصومني إل نجدها أولت أمهية بالغة بمسألة االعتامد
عىل النفس ْ
وإن كان ببيان آخر ُعبرِّ عنه بـ«اليأس عام يف أيدي الناس» أو بـ«أن ال
يكون اإلنسان َك ًّ
ال عىل اآلخرين» ،أي ّ
أن عليه عدم االعتامد عىل غريه يف حتقيق
مطالبه ،بل عليه أن يبذل قصارى جهده يف الوصول ألهدافه املرجوة ،قال إمامنا زين
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طع الطمع عماّ يف أيدي الناس)
العابدين ؛:
ُ
(رأيت اخلري ك ّله قد اجتمع يف َق ِ
أي ال يكون اإلنسان ُم ِ
تك ً
ال عىل اآلخرين يف الوصول إىل ما يصبو إليه ،بل يعتمد
عىل شخصه ،وال يعني ذلك ّ
أن االبن يقطع احتياجه ألبويه بأي شكل ،بل قد
حيتاج ملساعدهتام ومساعدة اآلخرين ،قال تعاىل { :ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ}
(الزخرف) ،وقد رشحت الروايات ذلك بتسخري بعضهم لبعضّ ،
وأن الغنى املطلق
هلل تعاىل وحده ،واخللق حيتاج بعضهم لبعض بنح ٍو متوازن ،بأن ال يكون االحتياج
ال عىل اآلخرين ،بل ضمن احلدود املقننةُ ،
ُي ِّ
شكل عال ًة وك ًّ
واأل ُطر املعروفة .قال اإلمام
الصادق ؛( :اليأس مما يف أيدي الناس ِع ٌّز للمؤمن يف دينه)((( أي ّ
أن اليأس جيعله
يستشعر العزة التي هلا أمهية قصوى للمؤمن ،وبينت الراويات بوضوح ّ
أن الكامل
النفيس والتقدم يف املجال االقتصادي يرتبطان ارتباط ًا وثيق ًا باالعتامد عىل النفس ،قال
إمامنا أمري املؤمنني ؛( :احللم واألناة توأمان ينتجهام علو اهلمة)((( ّ
إن علو اهلمة
مصطلح تذكره الروايات يشري إىل االعتامد عىل النفس ،أوضحه اإلمام ؛ بقوله:
(قدر الرجل عىل قدر مهته)((( أي كلام كان اعتامده عىل نفسه أكرب استطاع أن يحُ قق ذاته
بنحو أعظم ،وأوضح إمامنا الصادق ؛ ّ
العىل ضمن
أن األنبياء ارتقوا الدرجات ُ
املسار الطبيعي الذي يقوم عىل أساس االعتامد عىل شخصياهتم بعد التوكل عىل اهلل
تعاىل ،واستمداد العون منه.
(((

اإلمام الصادق ؛ يعرض نصائح لقامن ؛

قال إمامنا الصادق ؛ ٍ
حاك عن لقامن يف وصيته ونصائحه التي قدّ مها البنه
بشكل ُمرتابط ومتسلسل ،قال ؛ :قال لقامن –البنه( :-يا بني إياك والضجر
وسوء اخللق وقلة الصرب فال يستقيم عىل هذه اخلصال صاحب ،وألزم نفسك التؤدة
((( وسائل الشيعة (آل البيت) للحر العاميل :ج ،9ص.449
((( وسائل الشيعة (آل البيت) للحر العاميل :ج ،9ص.450
((( ميزان احلكمة للريشهري :ج ،4ص.3470
((( مستدرك الوسائل للنوري :ج ،8ص.222
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وحسن مع مجيع الناس خلقك ،يا
يف أمورك ،وصبرّ عىل مؤونات اإلخوان نفسك،
ّ
بني إن عدمك ما تصل به قرابتك وتتفضل به عىل إخوانك فال يعدمنك حسن اخللق
وبسط البرش ،فإنه من أحسن خلقه أحبه األخيار وجانبه الفجار ،واقنع بقسم اهلل
عز الدنيا فاقطع طمعك مما يف أيدي الناس ،فإنام
ليصفو عيشك ،فإن أردت أن جتمع ّ
بلغ األنبياء والصديقون ما بلغوا بقطع طمعهم)(((.

األول :التأني.
ني ألزم نفسك التؤدة يف أمورك)((( أي ّ
أن عليك بالتأين ،فاإلنسان
قول لقامن( :يا ُب ّ
العاقل إذا الحت فكرة يف ذهنه ال ينطلق برسعة خلفها دون تفكري يف عواقب األمور،
أما عندما ُيشخص هدف ًا ،فالبد أن ُيفكر ملي ًا ،ويجُ ري دراسات موضوعية معمقة ملا
قدم عليه ،ففي عرصنا احلارض نجد الرشكات الكربى إذا أرادت أن ُت ِ
يريد أن ُي ِ
قدم
عىل مشاريع تعمل دراسة جدوى متعددة اجلوانب ،وبتلك الدراسات يتبني هلا الواقع،
من هنا عبرّ لقامن عن هذا املصطلح بالتؤدة أي التفكري بتأمل وروية قبل اإلقدام.

الثاني :الصرب يف قضاء حوائج اإلخوان.
قال لقامن ؛ عن ذلك( :وصبرّ عىل مؤونات اإلخوان نفسك)((( فالناس
عندهم حوائج حيتاجون إليك يف كثري منها ،إ ْذ حيتاج الناس بعضهم إىل بعض ،وقد
جتد بعضهم إذا احتيج إليه عراه السأم وامللل ،وكأنه ال حيتاج إىل أحد يف يوم من
األيام ،غري ّ
أن بعضهم حتى ْ
وإن احتيج إليه كثري ًا جتده رحب الصدر ،حتى إذا مل
ُي ِرد قضاء حاجة أخيه اعتذر منه بلباقة ،وذلك ما أشار إليه لقامن يف وصيته البنهّ ،
إن
اإلنسان ينبغي أن يصرب يف حتمل حاجات اآلخرين ،فإن استطاع أن يسهم يف قضائها
فعل أو اعتذر بنوع من اللباقة واللطف.
((( مستدرك الوسائل للنوري :ج ،13ص.420
((( بحار األنوار للمجليس :ج ،13ص.419
((( نفس املصدر السابق.
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الثالث :قطع الطمع مما يف أيدي الناس.
عز الدنيا فاقطع
قال ؛( :واقنع بقسم اهلل ليصفو عيشك ،فإن أردت أن جتمع ّ
طمعك مما يف أيدي الناس)((( أي إذا أردت أن تصل إىل اخلري يف أمورك الدنيوية
فاجعل نفسك مستق ً
ال يف شخصك معتمد ًا عىل ذاتك ،ثم بينّ ع ذلك من خالل املثال
(((
الواضح واجليل ،فقال ؛( :فإنام بلغ األنبياء والصديقون ما بلغوا بقطع طمعهم)
األنبياء والرسل هم العاملقة يف خدمتهم للبرشية يف مسارها التارخيي الطويل ،وكان
من أرسار شخصياهتم قطع طمعهم عماّ يف أيدي الناس ،واعتامدهم عىل اهلل تعاىل
وجدهم يف الوصول إىل مآرهبم وذلك هو املحور الرئيس يف مسارهم.
ال ُبعد الرتبوي يف فكر اإلمام احلسني والسجاد إ

نبارك لكم مجيع ًا ولألمة اإلسالمية ميالد اإلمامني احلسني وزين العابدين ،وميالد
أيب الفضل العباس إل.
امليادين واحلقول التي ركّ ز عليها األئمة إل

أئمة أهل البيت إل مثلوا احلصانة لألمة ،ومارسوا أدوار ًا تربوية وجهادية
متعددة صنعت سياج ًا يحُ افظ عىل الثوابت األساسية ،ولعل اجلانب الرتبوي من أهم
اجلوانب التي ّ
ركز عليها أئمة أهل البيت إل يف حقول وميادين اجلهاد ،لذا ،وقد
بذلوا إل قصارى جهدهم يف إبراز اجلانب الرتبوي انطالق ًا من قوله تعاىل{ :ﯮ
ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ}(آل عمرانّ ،)١٦٤:
إن
الوظيفة األساسية للنبي  Kهي إبالغ رشائع الدين ،وهي معنى يتلو عليهم آياته.
أما «يزكيهم» ّ
فإن التزكية ترتبط ارتباط ًا وثيق ًا باجلانب الرتبوي الذي نلمسه
بوضوح عند تصفحنا لسرية أهل البيت إل يف تعاملهم مع أبنائهم وجمتمعهم.

((( نفس املصدر السابق.
((( نفس املصدر السابق.
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توجيهات اإلمام احلسني ؛ يف إصالح األمة

لقد مارس اإلمام احلسني ؛ الدور الرتبوي من خالل نصائحه وإرشاداته التي
أسداها لرشائح املجتمع املختلفة ،وكان هلا دور كبري يف معاجلة الثغرات واملشاكل
التي عايشها الناس آنذاك ،وأهم النقاط التي ّ
ركز عليها اإلمام ؛:

األوىل :طريقة التكيف مع الواقع.
عندما نقف عىل توجيهات اإلمام ؛ يف اجلانب السلوكي والرتبوي نجد
تركيز ًا عىل األسلوب األمثل يف االنسجام مع الواقع ،وقد أوضح ؛ ذلك يف أحد
توجيهاته بقوله« :من دالئل عالمات القبول :اجللوس إىل أهل العقول»((( ،فاإلنسان
الذي يريد أن ُيصبح مقبو ً
ال أي متكيف ًا مع الواقع الراقي عليه أن جيالس أصحاب
ِ
احلجى ،الذين يتمتعون بالتجارب ،ويستطيعون فهم األمور فه ًام سلي ًام وهم أصحاب
العقولّ .
إن العقل منحة كربى امتن اهلل تعاىل هبا عىل اإلنسان ،لكنه يستخدم عقله
فعل قدراته
يف الوصول إىل احلق وإتباع الصدق واجتناب الزيغ تارة ،وأخرى ال ُي ِّ
العقلية يف الطريق املوصل إىل الرشد والكامل ،ومن الوسائل واآلليات التي ُتسهم يف
تفعيل العقل لدى اإلنسان أن يصاحب ذوي العقول ،ويقيم عالقات وثيقة مع الذين
يمتازون برجاحة العقل كي يستطيع من خالل ذلك التكيف واالنسجام مع خمتلف
فئات املجتمع.

الثانية :خطر املماراة واجلدال.
ثم قال ؛« :ومن عالمات أسباب اجلهل املامراة لغري أهل الكفر»((( ،هاهنا
نقطة يف غاية األمهية ،فبعض الناس الذين حيصلون عىل علم أو قدرات يف املجادلة
يستخدم علمه أو قدرته اجلدلية مع ُأناس ال يؤثر فيهم وال جيذهبم إىل طريق اهلداية
أي إنه يستخدم القدرة وا ُملكنة يف غري حملها ،واإلمام ؛ يؤكد عىل ّ
أن اإلنسان الذي
((( بحار األنوار للمجليس :ج ،75ص.119
((( نفس املصدر السابق.
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يتمكن من اجلدل واملامراة وال يستخدمهام مع اجلاحدين إليصاهلم إىل الرشد واهلداية
ّ
فإن ذلك دليل جهله ،ألنه جيادل وال يستفيد يف هناية جدله من إيصال الغري إىل احلق،
أو وضع جدار بينه وبني الباطل.

الثالثة :أبرز خصال العامل.
ثم قال ؛( :ومن دالئل العامل انتقاده حلديثه)(((ّ ،
إن من مميزات العالمِ أن ينتقد
ما يصدر منه من أفكار ،ألنه يعلم أنه ليس بمعصوم فيام يطرحه من حديث أو فكر،
وما يؤلفه من كتب ،فيستفيد من اآلخرين يف رقي نفسه من خالل انتقادهم له ،وال
يستنكف من انتقاد نفسه ،وذلك ّ
ألن اجلاهل يربر لنفسه اخلطأ إذا صدر منه ،والعامل
ينتقد اخلطأ الصادر منه ،وذلك دليل علمهّ ،
إن العامل يف حالة رقي ،فهو يمتطي الكامل
دون توقف ،جاء يف الروايات (من قال :أنا عامل ،فهو جاهل)((( ألنه ال يريد أن يرتقي
بالباطل ،فهناك طريقان :إما أن يتقدم اإلنسان إىل اإلمام أو أن يرتاجع إىل الوراء،
واإلمام ؛ أوضح ذلك بقوله( :ومن دالئل العامل انتقاده حلديثه ،وعلمه بحقائق
فنون النظر)((( أي تتوافر لديه مهارات شتى يف جماالت خمتلفة ُتدلل عىل علمه.

الرابعة :أهم خصال املؤمن.
قال إمامنا ؛ يف إرشاداته الرتبوية التي ُيسدهيا ملن يتصل بهّ :
«إن املؤمن اختذ
اهلل عصمته وقوله مرآته»((( ،هذه صفات رائعة ومجيلة ،وهي من عالمات املؤمن،
التي متيزه عن غريهُ ،أوىل هذه اخلصال اعتصامه باهلل تعاىل ،فاملؤمن ال يعتصم بغري
اهلل تعاىل ،أما غري املؤمن فاعتصامه بغري اهلل ،ولذا نجد ّ
أن ابن نوح قال{ :ﮰ
ﮱﯓ ﯔ}(هود ،)٤٣ :فيتصور ّ
أن اعتصامه باجلبل ينجيه من عذاب اهلل تعاىل،
والواقع أنه{ :ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ
((( نفس املصدر السابق.
((( بحار األنوار للمجليس :ج ،2ص.110
((( بحار األنوار للمجليس :ج ،75ص.119
((( نفس املصدر السابق.
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ﯨ ﯩ}(هود) ،فاملؤمن ال يعتصم باملال أو السلطة أو اجلاه أو العلم ،لعلمه
ّ
أن العصمة احلقيقية التي تنجيه هي اهلل تعاىل ،وال ملجأ من اهلل إال إليه.

ثم قال ؛( :وقوله مرآته)ّ ،
إن املؤمن لديه بوصلة حيدد هبا الطريق الذي يسري
فيه ،كي يصل إىل ما يطمح إليه ،وهذه البوصلة هي إتباع ما يقوله احلق تعاىل« :وقوله
مرآته» أي اختذ قول اهلل مرآة تريه احلق من الباطل ،والرشد من الغي ،فتارة ينظر
إىل نعت املؤمنني يف القرآن الكريم كي جيعل صفاهتم والتطبيقات واإلرشادات هلم
سلوك ًا له ،وأخرى ينظر يف وصف املتجربين كي يتجنب صفاهتم واخلصائص التي
اتصف هبا املتغطرسون.
ثم قال ؛( :فهو من اهلل تعاىل يف لطائف) ،اهلل لطيف بعباده الذين ساروا
عىل وفق عبوديته( .ويف نفسه يف تعارف) ،أي ّ
أن معرفته بنفسه هتديه إىل معرفة اهلل
تعاىل ،فهو حياول دائ ًام أن يتعرف عىل نفسه( .ومن فطنته يف يقني) ،أي يعرف احلقائق
واألمور.

ثم قال ؛( :ومن ُقدسه عىل متكني)((( ،هذه من أروع الصفات التي يتصف هبا
املؤمن احلق ،ومعنى ذلك أنه عىل ُمكنة يف الترصف بقدراته اإليامنية ،فال ينجذب إىل
السلوك املنحرف ،وال يتبع وساوس الشيطان ،باعتبار وجود حالة القدس والطهارة
لذاته وعدم تلوثها بإغواءات الشيطان .وهذه النصائح الرتبوية التي أسداها إمامنا
احلسني ؛ هي لإلنسانية مجعاء.
الدور الرتبوي لإلمام زين العابدين ؛

ّ
متيز يف اجلانب الرتبوي والسلوكي وقد خصص
إن اإلمام زين العابدين ؛ ّ
نفسه يف هذا اجلانبُ ،
وأثر عنه ؛ كلامت متعددة يف جماالت شتى ،لعل بعض هذه
الكلامت تمُ ثل لوحات فنية رائعة اجلامل ُتبدي السلوك الرتبوي بصورة مرشقة تمُ ثل
سامحة اإلسالم وقيمه احلضارية ،وأهم النقاط التي طرحها اإلمام ؛ هي:
((( نفس املصدر السابق.
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األوىل :املبادرة إىل فعل اخلري.
فأي إنسان يريد أن
قال ؛ البنه وهو يعضه( :افعل اخلري إىل كل من طلبه)((( ُّ
قادر عىل ذلك فحاول جا ّد ًا أن تقدمه له« .فإن كان أهله ذلك
ُتسدي إليه خري ًا وأنت ٌ
الطالب فقد أصبت موضعه»نفس املصدر السابق ،أي إذا كان طالب اخلري من أهله
فقد أصبت موضع اخلري ،والنبي  Kدعا اهلل بقوله( :اللهم اجعل بِ ِّري يف مواضعه)
فهو  Kيعلم بمواضع الرب ،لكنه يريد أن يعلمنا اختيار أفضل مواضعه.

ثم قال ؛( :وإن مل يكن بأهل  -للخري -كنت أنت أهله)(((ّ ،
إن هذا من روائع
كلامته ؛ التي ُيبني فيها ّ
أن اإلنسان يمكنه أن يقدم اخلري إىل من ال يستحقه ،وال
يعني ذلك ّ
أن اخلري قد ضاع واضمحل ،بل يبقى اإلنسان مصدر ًا للخري كالباري
تعاىل ،فيتصف بصفاته تعاىل حتى مع من ال يستحق اخلريّ ،
ألن ذلك يؤثر تأثري ًا إجيابي ًا
عىل اآلخرين.

الثانية :املرونة يف قبول اعتذار اآلخرين.
قال ؛( :وإن شتمك رجل عن يمينك ثم حتول إىل يسارك واعتذر فاقبل
عذره)((( ،يرشدنا اإلمام ؛ إىل التسامح يف السلوك مع اآلخرين ،من أجل تقويم
اعوجاجهم ،فإذا اعتذر امليسء فذلك دليل عىل أنه غري متكرب بل حياول أن يتالىف
خطأه ،وعىل من اعتذر إليه أن ُيسهم إسهام ًا مؤثر ًا يف رفع مستواه ،وانتشاله من خطأه.

الثالثة :حضور جمالس الصاحلني.
قال ؛ يف أحد إرشاداته( :جمالس الصاحلني داعية إىل الصالح)(((ّ ،
إن من جيالس
ورشدهم باعث ًا لرشده وصالحه
الصلحاء يتكهرب بصالحهم ،ويكون صالحهم ُ
((( بحار األنوار للمجليس :ج ،75ص.141
((( بحار األنوار للمجليس :ج ،75ص.141
((( بحار األنوار للمجليس :ج ،75ص.141
((( بحار األنوار للمجليس :ج  ،1ص.141
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وسينطلق الرشد والصالح منه عفوي ًا للتأثري غري املبارش ملجالسته للصاحلني ،لذا نجد
بعض علامئنا يتحرز من اجللوس مع غري الصاحلني ،وعندما ُسئل قال :أخاف أن أتأثر
بسلوكهم ،اللهم إ ّ
ال إذا كان اجللوس معهم للموعظة والرشد واهلداية.
وقال اإلمام ؛( :وآداب العلامء زيادة العقل)((( ،فمن جلس مع عامل واستمع
إىل موعظته وأنصت إىل نصحه واستجاب له ،فقد ازداد عقله.

الرابعة :أثر االستثمار الصحيح لألموال.
ثم قال ؛( :واستنامء املال متام املروءة)(((ّ ،
إن استثامر املال يف املشاريع االقتصادية
التي تعود بالفائدة عىل النفس واملجتمع دليل عىل املروءة وحب اخلري للمجتمع.

اخلامسة :إسداء النصح لآلخرين.
ثم قال ؛( :وإرشاد املستشري قضاء حلق النعمة)((( ،فمن استنصحك مستشري ًا
فحاول جاد ًا ٍأن ُتوضح له اللوابس وترشح له املقاصد بام أفاضه اهلل عليك من نِعم
لرتفع مستواه وتوصله إىل احلق.

السادسة :عدم االعتداء على اآلخرين.
ثم قال ؛( :وكف األذى من كامل العقل ،وفيه راحة البدن عاج ًال أم آج ًال)(((ّ ،إن عدم
إيذاء اإلخوان من كامل العقل ،وثمرته الراحة النفسية التامة التي تنعكس عىل راحة اجلسد.

السابعة :طريقك للوصول إىل األمن يف اآلخرة.
قال ؛( :ثالث من كن فيه من املؤمنني كان يف كنف اهلل ،وأظله اهلل يوم القيامة
يف ظل عرشه ،وآمنه من فزع اليوم األكرب ،من أعطى الناس من نفسه ما هو سائلهم
لنفسه)(((.
((( نفس املصدر السابق.
((( نفس املصدر السابق.
((( نفس املصدر السابق.
((( نفس املصدر السابق.
((( بحار األنوار للمجليس :ج  ،75ص.140
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األمر األول :أن ُيقدم اإلنسان اخلري لآلخرين بمقدار ما يطلب أن يقدموه له ،إ ْذ
كيف يطلب احرتام اآلخرين وهو ال حيرتمهم؟ ّ
إن قاعدة العدل واإلنصاف من أهم
القواعد يف الفقه ،وهلا تأثري تربوي وسلوكي يف مسار اإلنسان ،واألئمة إل ُي ِّ
ذكرون
الناس هبا ،فمن أراد أن ُيت ََعامل معه عىل وفق الرشد والكامل فليحاول أن يصدر ذلك
منه يف تعامله اإلجيايب.
األمر الثاين :الذي ذكره ؛ (ورجل مل ُيقدم يد ًا وال رج ً
ال حتى يعلم أنه يف طاعة
إن اإلنسان ال ُي ِ
قدم عىل أي عمل من األعامل إ ّ
اهلل)((( ّ
ال بعد دراسته له ومعرفة عاقبته
ليكون ذلك دا ٍع إىل الرشد والسداد ،وينطلق من علم ويقني يف خطواته ،فإذا كان
العمل طاعة تقدم إىل األمام ،وإذا علم ّ
أن العمل جيره إىل املعصية أحجم مبتعد ًا عن
كل منزلق يؤدي إىل املعصية.
األمر الثالث :الذي تعرض له اإلمام ؛ (ورجل مل ُيعب أخاه بعيب حتى يرتك
ذلك العيب من نفسه)((( هذه ِسمة رائعة ،فاإلنسان ال يعيب اآلخرين بعيب يتصف
بهّ ،
ألن ذلك دا ٍع إىل زيادة العيب والعداوة بينه وبني اآلخرين ،واإلمام ؛ يرشح
ذلك بشكل مجيل ورائع.
قال ؛( :وكفى باملرء شغ ً
ال بعيبه لنفسه عن عيوب الناس)((( هذه قاعدة تربوية
وسلوكية ،فالذي يريد أن يتقدم باطراد يف معايل الكامل ،البد أن يشتغل بعيوب نفسه،
وحياول أن يصلحها سلوكي ًا قبل انتقاده لآلخرين ،بل ال خيطو يف انتقاد اآلخرين إ ّ
ال
إذا وصل إىل مرتبة يستطيع من خالهلا تقويم سلوكهم ومنعهم من الوقوع يف الزيغ
أو االعوجاج.

((( نفس املصدر السابق.
((( نفس املصدر السابق.
((( نفس املصدر السابق.

مكتسبات العيد يف اجلانب العبودي
قال اهلل تعاىل يف القرآن الكريم { :ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ
ﭻﭼﭽﭾ ﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊ
ﮋ}(الذاريات) ،صدق اهلل العيل العظيم.
أمهية العبادة يف حياة اإلنسان

تشكل العبادة أمر ًا فطري ًا يف كيان اإلنسان ،وقد أثبتت الدراسات أنه ال يوجد
إنسان إ ّ
ال وقد عبد معبود ًا ،ويدلل ذلك عىل ّ
أن العبادة من األمور الفطرية التي وجدت
مع اإلنسان حيتاج إليها كاحتياجه إىل األكل والرشاب واجلنس ،وال تستقر شخصيته
إال هبا ،فهي جزء منها ،فاإلنسان يعيش ً
ظمأ واحتياج ًا ال ُيملئان إال بالعبادة ،لذا،
كانت حمور ًا لدعوة الرسل واألنبياء واألئمة إل.
معنى العبادة:

للعبادة معنيان:

األول :خاص.
دت الطريق» أي مهدته وأصلحت شأنه
«عب ُ
ويأيت بمعنى التهيئة والتمرين فيقالّ :
ليتمكن من املرور فيه كي يصل اإلنسان إىل ما يريده ،فالتعبيد والعبودية بمعنى خلق
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حالة خاصة يف شخصية اإلنسان ،يتمكن هبا أن يصل إىل ما يريد ،قال تعاىل{ :ﭞ
ﭟ ﭠ ﭡ}(األنبياء) ،أي ّ
أن األنبياء يقيمون الصالة ويؤتون الزكاة ويصومون
وحيجون ليعبدوا اهلل تعاىل عبادة باملعنى اخلاص.
ّ

الثاني :عام.
وهو االنسياق والسري عىل وفق نظام حمدد ُيوصل اإلنسان يف كل حركاته واجتاهاته
وأفعاله وأقواله وما يصدر عنه إىل هدف حمدد ،وقد جاء هذا املعنى يف قوله تعاىل:
{ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ}(احلجر) ،والعبادة هنا ليست باملعنى اخلاص،
بل باملعنى العام الذي تكون فيه أعامل اإلنسان كلها هلل تعاىل حتى يصل إىل مرتبة
اليقني .وهذا املعنى للعبادة ُيركز عىل السعي ،الذي يتطلب متهيد ًا وتوطئ ًة من خالل
العبودية باملعنى اخلاصِ ،
إذ اإلنسان ال يمكنه أن يصبح عابد ًا باملعنى العام – ويسري
يف االجتاه الذي كان عليه األنبياء والرسل والذي بينه قوله تعاىل{ :ﭞ ﭟ ﭠ
ﭡ}(األنبياء) -إال من خالل العبادة باملعنى اخلاص.
تالزم العبادة باملعنى اخلاص والعام

ّ
إن قوله تعاىل{ :ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ}(الذاريات) ُط ِّبق من
األئمة إل عىل بعض املعاين ،قال اإلمام الصادق ؛ ّ
أن اإلمام احلسني خطب
ّ
وجل ما خلق العباد إ ّال ليعرفوه فإذا عرفوه عبدوه فإذا
عز
أصحابه فقال« :إنّ اهلل ّ
عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادة من سواه»((( وقال ؛ أيض ًا يف قوله تعاىل{ :ﭳ
ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ} :خلقهم للعبادة»((( ،وسمى سيدنا العالمة
الطباطبائي  -يرمحه اهلل – ذلك باجلري يف التفسري ،وله شواهد يف كالم إمامنا
طبق ؛ اآلية السابقة عىل بعض املعاين ،فقال يف معنى قوله
الصادق ؛ ،فقد ّ
تعاىل{ :ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ}(الذاريات) (أي ليعرفون) ،ثم قال
((( ميزان احلكمة للريشهري :ج ،1ص.223
((( ميزان احلكمة للريشهري :ج ،1ص.223
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؛( :وكيف تعبد رب ًّا مل تره؟ وكيف تعبد رب ًّا جتهله؟) ،إذن ال يمكن لإلنسان أن
يعبد جمهو ً
ال ،بل البد أن يعبد معلوم ًا بنح ٍو ما من العلم واملعرفة ،وقوله ؛( :أي
ليعرفون) بيان لقوله تعاىل{ :ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ}(الذاريات)،
ٍ
ألن املعرفة مفردة من مفردات العبادة ،أي ّ
وتالقّ ،
أن العبودية هلل تعاىل
وفيه انسجام
يف معناها العام تتطلب معرفة هلل ،واملعرفة تتطلب عبودية له تعاىل ،وال يتاح لإلنسان
أن يتعرف عىل اهلل تعاىل دون عبادة ،فاملعرفة احلقة تستدعي من اإلنسان أن يكون
عابد ًا هلل تعاىل .من هنا جاءت توكيدات متكررة يف آي القرآن الكريم واألحاديث
الواردة عن املصطفى  Kواألئمة من أهل البيت إل حتض اإلنسان عىل العبادة
هلل تعاىل ،خصوص ًا يف شهر رمضان الكريم ،فقد وردت أوامر استحبابية حتث املؤمن
عىل أن يصيل يف شهر رمضان ألف ركعة ،وهناك تأكيدات متعددة عىل الصالة مائة
ركعة يف كل ليلة من ليايل القدر ،باإلضافة إىل األدعية واألذكار التي ترشح ما ينبغي
للمؤمن أن يقوم به يف عبوديته هلل باملعنى اخلاص ،أي ا ُمل َمهد لعبودية اإلنسان باملعنى
العام ،وإذا استطاع املرء أن يكون عابد ًا هلل تعاىل باملعنى اخلاص متكن أن يكون عابد ًا
هلل باملعنى العام ،فهناك تالزم بني العبوديتني ،أما إذا كان اإلنسان غري ٍ
عابد هلل باملعنى
اخلاص فلن يتمكن من العبودية باملعنى العام ،ألنه سوف يتعثر يف خطاه ويضل
الطريق ،ولن يصل إىل الغاية.
ّ
إن تتبع سرية املصطفى  Kواألئمة إل يف شخصياهتم جيسد املصداق األمثل
يف العبودية هلل تعاىل ،نقرأ يف سرية النبي  Kأنه كان شديد التأثر يف عبوديته هلل تعاىل،
حتى خاطبه احلق تعاىل{ :ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ}(طه) ،وأوضح
القرآن اجلهد الكبري الذي يبذله النبي  Kيف عبوديته هلل باملعنى اخلاص لريسم صورة
ذات أبعاد متجذرة يف العبودية هلل باملعنى العام ،وال ُيتاح ذلك إال ملن سار إىل اهلل تعاىل
بالعبودية باملعنى اخلاص .وإذا مل يستشعر اإلنسان ّ
أن اهلل تعاىل حارض وناظر عىل
أفعاله وأقواله ،فلن يتاح اجتناب الظلم ،وإذا مل يدرك عظمة اهلل تعاىل فلن يتاح له أن
إن اإلنسان إذا مل يلتفت إىل ّ
ال يتكرب عىل أخيه اإلنسانّ ،
أن ما لديه من نعم من عند اهلل
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تعاىل فإنه سيعيص اهلل تعاىل بنعمه التي وهبها له.
دور النبي  Kيف جتسيد معنى العبودية

جسد النبي  Kاجلانب العبودي يف شخصيته ،وكان يف شهر رمضان املبارك
ّ
ُيويل أمهية فائقة لالعتكاف وقيام الليل يف العرش األواخر ،فال ينام الليل تلك الفرتة
من أجل أن يرسم  Kطريق العبودية هلل تعاىل{ :ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ
ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ }(األحزاب ،)٢١:وهكذا كان اإلمام أمري املؤمنني
؛ واألئمة من أهل البيت إل.
آثار العبودية اخلاصة هلل تعاىل

آثار متعددة:
للعبودية اخلاصة ٌ

األول :االستقرار واالستقامة.
هناك ترابط بني مفردات العبادة ،فمن صام وقرأ القرآنُ ،و ِّفقَ حلفظ جوارحه،
ومن صام وذكر اهلل كثري ًا ُو ِّفقَ لفعل اخلري ،ومن اعتكف وصام وقام الليل بعض
قرب من احلق تعاىل وتألق ذلك ّ
أن التتايل يف العبادات سوف يصنع منه
ليايل الشهر ُ
شخصية إهلية مستقيمة تراعي حقوق اإلنسان بل لدهيا مراعاة حلقوق كل يشء يف
الكون فض ً
ال عن اإلنسان ،وبذلك يتحول إىل ِمالك يف تعامله مع أخيه اإلنسان.

الثاني :العدالة.
وهي أثر اجتامعي جد هام ،أي ّ
أن العبودية من آثارها التي تنعكس عىل شخصية
اإلنسان االطمئنان ،فيعيش مستقر ًا لكونه يستشعر وجود اهلل تعاىل يف كل حالة من
حاالته ،قال تعاىل{ :ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ}(احلديد ،)٤:وتتجىل هذه املعية ملن اتصل
باهلل تعاىل ،قال اإلمام أمري املؤمنني ؛( :ما رأيت شيئ ًا إال ورأيت اهلل فيه أو قبله أو
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معه)((( ّ
إن هذه املعية اخلاصة ،ال يصل إليها اإلنسان إال إذا كان عابد ًا باملعنى اخلاص،
وعندئذ يرتتب عليها العدالة .وهي املطلب األسمى إ ْذ كانت دعوات األنبياء هدفها
أن يكون اإلنسان عاد ً
ال مع نفسه ومع أخيه اإلنسان ،قال تعاىل{ :ﮱ ﯓ
ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ}(املائدة ،)٨:وأثر الصوم التقوى
ِ
إذ الصائم عابد باملعنى اخلاص ،وتنعكس عبادته عىل نفسه وغريه فيتحقق أثر اجتامعي
كبري -العدالة.-

الثالث :الوالية هلل تعاىل.
ّ
إن من آثار العبودية باملعنى اخلاص الوالية هلل تعاىل ،فإذا تدرج يف عبوديته يصبح
ولي ًا هلل تعاىل ،حمبوب ًا له ،قال تعاىل{ :ﮨ ﮩ}(املائدة ،)٥٤:وتتحقق هذه املرتبة
من خالل سريه يف العبودية اخلاصة التي أوضحتها الروايات ،جاء يف احلديث القديس:
(ال يزال العبد يتقرب إ ّيل بالنوافل حتى ُأ ِحبه ،فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به،
وبرصه الذي يبرص به)((( ،فيصبح فعل اإلنسان فعل اهلل تعاىل ،وذلك بتسديده تعاىل
له ،قال تعاىل يف حق النبي { :Kﭗ ﭘ ﭙ ﭚ}(األنفال ،)١٧:فرميته ص
رمية اهلل تعاىل ،لكونه جيسد كال املعنيني للعبودية ـ اخلاص والعام ـ وال يمكن لغريه
أن يعبد اهلل تعاىل كعبادته ّ ،K
ألن عبوديته انصهار وذوبان يف ذات احلق تعاىل فال
يرى لنفسه وجود ًا.
أبعاد املعرفة ّ
احلقة هلل تعاىل

ّ
إن األثر الذي يرتتب عىل عبودية اإلنسان هلل تعاىل باملعنى اخلاص وصوله إىل
مرحلة الوالية ،فيكون ولي ًا هلل تعاىل ،وإذا أصبح ولي ًا هلل أجرى اهلل تعاىل اخلري وقضاء
احلوائج وكل ما يريده تعاىل أن يتحقق للخلق عىل يد العابد .فيستجيب دعاءه ويقبل
ثناءه فيكرمه بواليته هلل تعاىل ،إ ْذ أنّه حقق هدف اخللق ،قال تعاىل{ :ﭳ ﭴ
((( موسوعة العقائد اإلسالمية للريرشي :ج ،3ص.75
((( جامع السعادات للنراقي :ج ،3ص.116
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ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ}(الذاريات) ،والبد أن نتعرف عىل املعاين الكبرية التي
تضمنها النص القرآين من املعرفة هلل تعاىل ،وما يرتتب عىل العبودية باملعنيني اخلاص
والعام من آثار طيبة ومباركة ،والتي منها أن يكون اإلنسان مستبرش ًا فرح ًا فهو يف عيد
دائم ،وقد جاء هذا املعنى يف كالم عيل ؛ ،قال( :وكل يوم ال ُيعىص اهلل فيه فهو
عيد)((( فيعيش فرح ًا مستبرش ًا إذا مل يعص اهلل تعاىل.

((( هنج البالغة -خطب اإلمام عيل ؛ :ج ،4ص.100

االستعداد لشهر رمضان
قال اهلل تعاىل{ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭰ
ﭱ ﭲ ﭳ}(القدر).
وقال تبارك وتعاىل أيض ًا{ :ﮘ
صدق اهلل العيل العظيم.

ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ}(البقرة)

وقال نبينا ( :Kشهر هو عند اهلل أفضل الشهور وأيامه أفضل األيام ولياليه
أفضل الليايل وساعاته أفضل الساعات ،شهر دعيتم فيه إىل ضيافة اهلل وجعلتم فيه من
أهل كرامته)((( صدق املصطفى .K

هذه اخلطبة التي استعرضنا شطر ًا منها ،من اخلطب اجلميلة والعظيمة التي خطبها
النبي  Kيف آخر مجعة من شعبان ،لينبه املسلمني فيها إىل أمهية العمل الصالح يف شهر
رمضان ،ودوره يف التكامل املعنوي لشخصية الصائم ،ونشري هنا إىل بعض التنبيهات
التي هلا مدخلية يف قبول األعامل واالستفادة القصوى من شهر رمضان املبارك.
االستعداد احلقيقي لشهر رمضان

هناك أجندة عمل ترتبط بام قبل شهر رمضان متثل استعداد ًا وهتيئ ًة لإلنسان كي
((( ميزان احلكمة للريشهري :ج ،2ص.1117
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يوفق لإلفاضات الروحية يف هذا الشهر ،وقد أشارت الروايات إليها نستعرض أمهها
عىل التوايل:

األول :التخلص من ال ُعهد اليت يف الذمة.
تؤكد الروايات عىل أمهية التخلص من العهد واملسؤوليات املناطة باإلنسان مع أخيه
اإلنسان أو مع اهلل تعاىل استعداد ًا لشهر رمضان من ناحية ،قال اإلمام الرضا ؛( :وال
تدعن أمان ًة يف عنقك إال أديتها)((( ّ
إن بعض الناس يطالبه اآلخرون بديون أو ببعض
َّ
العهد
االستحقاقات غري املالية ،والبد له كي حيصل عىل بركات الشهر أن يتخلص من ُ
قبل شهر رمضان ب َفك االرتباطات التي ارتبط هبا مع اآلخرين ،خصوص ًا يف اجلانب
املايل ،فإذا كان مطالب ًا بدين عليه أن يفي به للدائن أو يستميحه يف إرجاء دينه ويطلب
منه مهل ًة من الوقت للوفاء بهّ ،
إن التخلص من احلقوق املالية يؤثر تأثري ًا بالغ ًا يف قبول
الطاعات واألعامل يف شهر رمضان كام يظهر ذلك من الروايات.

الثاني :التعرف على أهمية شهر رمضان.
ّ
إن معرفة اخلصوصيات التي امتاز هبا الشهر معنوي ًا هلا الدور الفائق يف هتيئة
اإلنسان واستعداده هلذا الشهر ،ذلك ّ
أن اإلنسان إذا علم بأمهية يشء حترك جتاهه
مستعد ًا له ،أما إذا كان ال يعلم بأمهيته ومل يعرفه فلن يبدي جتاهه مباالة ولن يوليه
األمهية املناسبة له ،لذا نحرتم من يستحق االحرتام إذا علمنا به ،فالعامل الكبري إذا كنا
نجهل مقامه وال نعرف شخصيته ،لن نوليه االهتامم املناسب مع علمه وشخصيته،
وكذلك الزائر إذا كنا ال نعرفه فلن نوليه اهتامم ًا يتناسب مع شخصيته ،والعكس من
ذلك إذا ك ّنا نحيط بيشء من صفاته كعلمه أو وجاهته أو ثقافته فإننا سوف نبدي
مزيد ًا من االهتامم والعناية به واألعامل املعنوية التي يقوم هبا اإلنسان يف شهر رمضان
إذا أدرك أمهيتها سوف يستعد هلا بام يتناسب مع عظمتها.
((( بحار األنوار للمجليس :ج ،94ص.73
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الثالث :الورع عن حمارم اهلل تعاىل.
إنّه يف غاية األمهية وقد يتناساه اإلنسان ويتوجه بجهده وطاقته إىل األعامل
العبادية والطاعات الظاهرية غاف ً
ال عن روحها وحقيقتها املتمثلة يف الورع عن حمارم
اهلل تعاىل ،والروايات أفصـحـت عـن ذلك ،ورد ّ
أن إمـامنـا أمـري املؤمنني ؛ سأل
رسول اهلل  Kعن أفضل األعامل يف شهر رمضان ،فقال ( :Kأفضل األعامل يف
هذا الشهر الورع عن حمارم اهلل عز وجل)((( ذلك ّ
أن ممارسة املحظورات واملحرمات
توجب إحباط العمل ،خصوص ًا الكبائر كالغيبة ،والنميمة ،واللواط ،والزنا ،فاآلثام
املوبقة حتجب الطاعات ُ
والق ُربات ،قال تعاىل{ :ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ}
(املائدة) ،وعليه البد من السعي احلثيث للتخلص من املحظورات واملحرمات التي
توجب إحباط ما يأيت به الصائم من أعامل صاحلة ،قال تعاىل{ :ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ
ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ}(الفرقان) واآلية تبني ّ
أن األعامل ال قيمة هلا ،إذا مل
تتحقق رشائط قبوهلا أما إذا حقق املرء تلكم الرشائط وختلص من املعايص والذنوب،
فإنه سوف حيصل عىل التوفيق اإلهلي ،وجيني رضا احلق تعاىل.

الرابع :االستثمار احلقيقي للوقت يف الطاعات.
ّ
إن عمر اإلنسان حمدود بأجل معني ينقيض تدرجيي ًا ،وكل ثانية ودقيقة وساعة
ويوم منه تنقيض ينقيض معها أجله وينتهي هبا عمره ،قال اإلمام أمري املؤمنني ؛:
(العمر تفنيه اللحظات)((( والبد لإلنسان من االستفادة من الزمن املحدود ،وانتهاز
ُ
الفرص اخلاطفة الستثامرها بنحو صحيح ،يتوافق مع رضا اهلل تعاىل ،قال إمامنا أمري
ٍ
طاعة ُتزلِ ُفك)((( ّ
إن من
جزاء ُعم ِر َك فال ُتفنِ َها إال يف
املؤمنني ؛( :إنّ
أنفاس َك َأ ُ
َ
استفاد من ُعمره يف العبادة ،واملواظبة عىل قراءة القرآن ،والطاعة هلل تعاىل مل خيرس
الصعد ،خصوص ًا إذا قىض شطر ًا من عمره
عمره ،بل ربحه ونجح معنوي ًا عىل مجيع ُ
((( ميزان احلكمة للريشهري :ج ،2ص.1117
((( غرر احلكم ودرر الكلم للواسطي :ص.39
((( غرر احلكم ودرر الكلم للواسطي :ص.149
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يف قراءة القرآن ،وفهم أرساره واستيعاب معانيه أو بذل عمره خدمة للمجتمع أو بر
والديه ،فإنه ربح الوقت واستثمره استثامر ًا حقيقي ًا واستفاد منه فيام يريض اهلل تعاىل،
وبعض األزمنة أوىل باالستثامر من بعضها اآلخر ،وقد أوضح القرآن الكريم معادلة
ترتبط بشهر رمضان هي ّ
أن اإلنسان يمكنه أن يستثمر ُعمر ًا ينوف عىل ثالث وثامنني
سنة يف طاعة اهلل تعاىل ،فريبح عمر ًا كام ً
ال يف ليلة واحدة تلك هي ليلة القدر ،قال
تعاىل{ :ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ}(القدر) ،واآلية ُتؤكد ّ
أن العمل يف ليلة القدر
أفضل منه يف ثالث وثامنني سنة ،إذا ُقدِّ ر لإلنسان أن يعيش ذلكّ ،
إن من يكدح جاهد ًا
ليحصل عىل مليون ريال يف ِسن التقاعد ،فإنه إذا حصل عليه يف فرتة قصرية مع توافر
الرشوط ،فقد حقق آماله يف زمن قيايس وسيتيح له ذلك استثامر أمواله ،والتعامل
بأخالقية فائقة وسوف ُيقدم عىل ذلك العرض ،ألنه حقق أحالمه وطموحاته يف فرتة
زمنية قصرية .وهذا ما ينطبق عىل من يريد الوصول إىل مراتب الكامل املعنوي ،فإنه
بإحيائه لليلة القدر سيتمكن من اختصار املسافة الطويلة ،وحتقيق االستثامر احلقيقي
للوقت ،إذا توافرت الرشوط لديه برتك احلرام ،وأداء الواجبّ ،
فإن قبول األعامل
الصاحلة مرشوط بأداء الصالة وبر الوالدين ،وتقوى اهلل ،قال تعاىل{ :ﮙ ﮚ ﮛ
ﮜ ﮝ ﮞ}(املائدة) ،وقد ّأكد املصطفى ّ K
أن من ذكر اهلل تعاىل كمن غرس
شجرة يف اجلنة ،وسمعه بعض الصحابة ،فقالّ :
إن شجرنا لكثري ،فقال { :Kنعم،
ولكن إياكم أن ترسلوا عليها نريان ًا فتحرقوها) ،وقد جاء هذا املعنى يف قوله تعاىل:
(ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ}(حممد)((( إذن البد
من االستعداد هلذا الشهر لنيل ما أعده اهلل تعاىل من الفضل للصائمني ،قال :K
(شهر دعيتم فيه إىل ضيافة اهلل ،وجعلتم فيه من أهل كرامته)((( ،إنه تكريم من اهلل
تعاىل للصائم عندما حيقق رشائط الفيض اإلهلي.

((( ميزان احلكمة للريشهري :ج ،1ص.434
((( ميزان احلكمة للريشهري :ج ،2ص.1117

ال ُبعد املعنوي يف مسات قارئ القرآن
قال اهلل تعاىل يف القرآن الكريم{ :ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ
ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ
ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ}(احلديد) صدق اهلل العيل العظيم.
خصائص قارئ القـرآن

ًَ
آداب��ا لقارئ القرآن ،وركزت عىل بعض
استعرضت النصوص اإلسالمية
اخلصائص والسامت التي جيب أن تتوافر فيهّ ،
وأن من يريد أن يكون من أهل القرآن
عليه حتقيق تلكم اخلصائص:

األوىل :اخلشية من اهلل تعاىل.
اخلشية من اهلل تعاىل من أهم امليزات التي يستقيها القارئ من القرآن ،ويعود ذلك
لتأثري القرآن الكريم عىل املوجودات ،قال تعاىل{ :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ}
(احلرش) ،والروايات ّ
ركزت عىل هذه السمةُ ،سئل النبي  Kعن أحسن الناس صوت ًا
(((
ميز
عت ِق َر َاء َته َ
بالقرآن ،فأجاب ( :Kمن إذا َس ِم َ
رأيت أنه خيشى اهلل)  ،وهو ّ K
قارئ القرآن الكريم هبذه ِ
الس َمة الرائعة ،ذلك ّ
أن قراءة القرآن توجب اخلشية من اهلل
((( ميزان احلكمة للريشهري :ج ،3ص.2525
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تعاىل ،وهي كالصالة والعلم جيلبان اخلشية ،قال تعاىل{ :ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ
ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ}(فاطر).

الثاني  :التخلق بأخالق القرآن.
ّ
إن القرآن الكريم كتاب هداية ومنهج حق ملن سار عىل إرشاداته وتوجيهاته.
وواظب عىل تالوته ،وعندئذ البد أن يتأثر به مستفيد ًا منه ،قال  Kعندما ُسئل

عن قوله تعاىل{ :ﭷ ﭸ ﭹ}(البقرة ،)١٢١:إنه (يتبعونه حق ا ِ ِّتباعه)((( ذلك ّ
أن
حقيقة التالوة تكمن يف االستفادة من القرآن يف الناحية سلوك ًا ،والتخلق بأخالقه،
اقتدا ًء بالنبي  Kفعندما ُسئلت بعض أزواجه عن خلقه  ،Kقالت( :كان خلقه

القرآن)((( فأخالقه  Kوسلوكه منبثقان من القرآن ،والبد لقارئ القرآن أن يكون
ُخ ُلقه وسلوكه عىل وفق ما جاء به القرآن من مفاهيم وتعاليم.

الثالث :التحذير من االستخفاف بالدين.
ّ
حذر النبي  Kمن قراءة القرآن التي توجب االستخفاف بالدين ،فقال :K
(أخاف عليكم استخفاف ًا بالدين ،وبيع احلكم ،وقطيعة الرحم ،وأن تتخذوا القرآن
مزامري)((( أي تلحنون بالقرآن ،ذلك أنه يمكن أن ُتؤدوه وتتلوه بقراءة رائعة دون
أن خيتل الواقع املضموين للقرآن ،قال النبي ( :Kاقرأوا القرآن بأحلان العرب

وأصواهتا ،وإياكم وحلون أهل الفسوق وأهل الكبائر)(((.

الرابع :عدم استغالل القرآن للمصاحل الشخصية.
ينبغي لقارئ القرآن أن يتصف به وأن يسعى لألهداف العامة التي يريدها القرآن،
((( ميزان احلكمة للريشهري :ج ،3ص.2526
((( مسند أمحد ألمحد بن حنبل :ج ،6ص.91
((( وسائل الشيعة (آل البيت) للحر العاميل :ج ،17ص.308
((( وسائل الشيعة (آل البيت) للحر العاميل :ج ،6ص.211

نآرقلا ئراق تامس يف يونعملا دعُبلا
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غري أننا نالحظ اجتاه ًا سائد ًا يف البرشية يتمثل يف اختاذهم القيم واملثل ومنها القرآن
طريق ًا للعبور إىل املآرب الدنيئة ،وقد أشارت الروايات إىل سوء استغالل القرآن،

قال ( :Kومن قرأ القرآن يريد به سمعة والتامس الدنيا لقي اهلل يوم القيامة ووجهه
عظم ليس عليه حلم)((( ،مثال كنائي ُيبني الشكل املرعب واملخيف الذي يكون عليه
قارئ يوم القيامة عندما يصبح هيك ً
ال عظمي ًا ،ينفر اآلخرون منه ويبتعدون عنه،

(ر ّب تال للقرآن
وأشار  Kإىل ُبعد قارئ القرآن إذا قرأه لغري اهلل تعاىل ،فقال ُ :K
إن القرآن الكريم موئ ً
والقرآن يلعنه)((( ّ
ال لنزول الرمحة اإلهلية واستمطار ًا للغيث إذا
ُقرأ هلل إ ّ
ال أنه يصبح لعن ًة وطرد ًا من رمحته إذا كان لغريه.

أصناف ُقراء القرآن

ّ
إن األئمة من أهل البيت إل تبع ًا جلدهم املصطفى  Kصنفوا ُقراء القرآن

وبينوا لنا ما ينبغي أن يكون عليه قارئ القرآن بلحاظ الغاية واهلدف ،ومن أروع

وأمجل الروايات ما ورد عن إمامنا الصادق ؛ُ :
(القراء ثالثة):

األول  :القارئ الذي يستدر الشخصيات الكبرية.
(قارئ قرأ القرآن ليستدر به امللوك ويستطيل به عىل الناس فذاك من أهل النار)،

اهلدف مشخص وواضح ،والغاية من قراءة القرآن هي أن يستدر به الشخصيات

الكبرية؛ كي يرفعوا من مكانته بواسطة قراءة القرآن ،لذا قال اإلمام ؛( :ويستطيل

به عىل الناس فذاك من أهل النار) ،فجزاؤه وهنايته هي النار.

الثاني  :القارئ للقرآن من دون تطبيق حلدوده.
وضيع حدوده) ،وهذا قارئ
ثم قال ؛( :وقارئ قرأ القرآن فحفظ حروفه
ّ
((( وسائل الشيعة (آل البيت) للحر العاميل :ج ،6ص.184
((( مستدرك الوسائل للنوري :ج ،4ص.249
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يستطيع أن يأيت بالقراءة وفق الضوابط التي يطرحها علامء التجويد ولديه األداء
والرتتيل املمتاز ،لكنه من ناحية التطبيق للقرآن الكريم عىل العكس من ذلك ال يطبق
ما يقرأه .ولقد سمعت يف بعض اإلذاعات حوار ًا مع بعض ُ
القراء للقرآن حتدث
فيه عن حجاب املرأة ،وفرس بعض اآليات القرآنية كام يريد ،ثم بينّ ّ
أن آيات القرآن
ال تقول بوجوب احلجاب ،وإنام توجبه بعض الروايات املوضوعة أو الضعيفة،

وينطبق عىل هؤالء كالم اإلمام ؛( :فحفظ حروفه وضيع حدوده) ،فهو حافظ
للقرآن ،وبإمكانه قراءته عىل أكمل وجه ،لكنه ال يفقه مضمونه ومفاهيمه العالية،
وقد يلتبس عىل عامة الناس ،خصوص ًا اجليل احلديث الذي ُيصغي إىل ما ُيطرح

من فكر يف القنوات الفضائية والنت ،فيؤثر عليه ظهور أمثال هؤالء ُ
القراء بآرائهم
الشاذة ،وربام كانت تلك الشخصية ميزان ًا لصحة بعض الترصفات عند البعض،

لذا ،حدد اإلمام ؛ ّ
أن مصري هذا الصنف هو النار.

الثالث :القارئ للقرآن املطبق حلدوده.
نحو من الكنايةّ ،
ألن
ثم قال ؛:
ٌ
(وقارئ قرأ القرآن فاسترت به حتت ُبرنسه) ٌ

االستتار حتت البرُ نس  -قلنسوة طويلة توضع عىل الرأس ملتصقة به  -نظري قولنا
ّ
عض عليه بنواجـذه؛ أي متسك به مطبق ًا حلـدوده ،عىل النحــو األكمـل ،وأشار

اإلمام ؛ إليه بقوله( :فهو يعمل بمحكمه ويؤمن بمتشاهبه ،ويقيم فرائضه وحيل

حالله وحيرم حرامه).

آثار خاصـة لقارئ القـرآن

ويشري اإلمام ؛ يف احلديث إىل اآلثار الوضعية املرتتبة عىل من يقرأ القرآن
مطبق ًا حلدوده.

نآرقلا ئراق تامس يف يونعملا دعُبلا
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األول :النجاة من الفنت املضلة.
قال ؛( :فهذا ممن ينقذه اهلل من مضالت الفتن) ،اإلنسان يف الدنيا معرض

لالفتتان واالبتالءات الكثرية التي متحق دينه ،لكنه يستطيع أن حيفظ دينه بالتزامه

وسريه وفق الرشيعة .

الثاني :استحقاق اجلنة.
ثم قال ؛( :وهو من أهل اجلنة) ،أيّ ،
إن حياة مثل هؤالء السائرين وفق هنج

القرآن ختتم بالسعادة األبدية.

الثالث  :الشفاعة لآلخرين.
ثم قال ؛ ( :ويشفع فيمن شاء)((( ،أي ّ
أن له حق الشفاعة ،كاألنبياء والرسل،

مما يشري إىل مكانته الرفيعة عند اهلل تعاىل.

الرابع  :التحصن من بالء الدنيا.
ويف رواية أخرى عن النبي  Kيضيف فيها إىل آثار القرآن الثالثة أثر ًا رابع ًا،
فيقولُ ( :يد َف ُع عن َقارئ ُ
بالء الدنيا)((( أي ّ
أن االبتالءات التي يمر هبا اإلنسان
القرآن ُ
يف الدنيا كالزالزل واألمراض ومصاعب احلياة والوضع االقتصادي املتدين وغري

ذلك مما يصاب به اإلنسان نتيجة لبعض العثرات والذنوب،كام ّأكد ذلك القرآن

الكريم{ ،ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆﰇ}

(الشورى)ّ ،
فإن اهلل تعاىل يعفو ويمنع من نزول البالء بواسطة أسباب متعددة،
كالطاعات ،واألعامل الصاحلة التي تدفع اآلثار السلبية للذنوب والعثرات ،ويف
مقدمتها ،التمسك بالقرآن هنج ًا وسلوك ًا .ثم إنّه  Kتعرض ألثر قراءة القرآن عىل

((( ميزان احلكمة للريشهري :ج ،3ص.2530
((( ميزان احلكمة للريشهري :ج ،3ص.2531
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املستمع فقال ُ ( :Kيدفع عن مستمع القرآن بالء اآلخرة)((( وهذا األثر ليس لكل

مستمع ،وإنام املستمع املطبق حلدود القرآن ،لذا ،قال ( :Kمن استمع إىل آية من
كتاب اهلل ُكتبت له حسنة مضاعفة ،ومن تال آية من كتاب اهلل كانت له نور ًا يف يوم

القيامة)((( أي ،يستمع للتالوة ويطبق فيها حدود القرآن.

((( ميزان احلكمة للريشهري :ج ،3ص.2531
((( ميزان احلكمة للريشهري :ج ،3ص.2531

شهر رجب مدرسة التقوى وحسن اخللق
ورد عن اإلمام زين العابدين ؛ يف أدعيته لشهر رجب( :يا من يملك حوائج
السائلني ،ويعلم ضمري الصامتني ،لكل مسألة منك سمع حارض وجواب عتيد)(((.
طريق السعادة لإلنسان

شهر رجب شهر فضيل ،وهو أحد األشهر احلرم ،ويتم فيه ترسيخ القيم واملثل
يف اجلانب املعنوي لشخصية اإلنسان ،فاإلنسان يعيش أمواج االبتالء التي ال
حدود هلا وال يستطيع األمن واخلروج فائز ًا من االبتالءات املحيطة به إ ّ
ال إذا فهم
ما ينبغي عليه القيام به للوصول إىل السعادة ،وقد ركز القرآن الكريم والروايات
الواردة عن النبي  Kواألئمة من أهل البيت إل عىل حمورين أساسيني :

األول :االرتباط باهلل تعاىل.
فاالرتباط باهلل يمنح اإلنسان أمن ًا من كل مكروه ،وجتاوز ًا لكل عقبة وإحراز ًا
لكل نجاح ،واالرتباط باحلق تعاىل يتحقق عرب وسائل متعددة ،خصوص ًا يف األزمنة
املباركة ،التي أبان األئمة من أهل البيت إل فضلها ،كشهر رجب فقد ورد أنه شهر
أمري املؤمنني ؛ كام ّ
أن شهر شعبان شهر النبي  Kوشهر رمضان شهر اهلل ،روي
عن أمري املؤمنني ؛ أنه كان يصوم رجبا ،ويقول( :رجب شهري ،وشعبان شهر
((( الصحيفة السجادية لإلمام زين العابدين (أبطحي) لإلمام زين العابدين ؛ :ص.200
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رسول اهلل ،وشهر رمضان شهر اهلل عز وجل)(((.
ولعل هناك تناسب بني هذه األشهر الثالثة ،فاإلمامة طريق إىل الرسالة ،والرسالة

طريق إىل احلق تعاىل ،والوصول إىل احلق فوز وظفر يف عاملي الدنيا واآلخرة ،وقد
أكد األئمة إل يف هذا الشهر عىل عمل اخلري بنحو عام ،وعىل مفردات خاصة من

األعامل تربط باهلل تعاىل ،نذكر بعضها:

األوىل :الصوم .وقد أكدت أحاديث أئمتنا إل عىل أمهية الصوم يف شهر رجب،
قال اإلمام الكاظم ؛ ( :ومن صام يوم ًا من رجب تباعدت عنه النار مسرية سنة،
(((
وحيسن إلفات النظر إىل ّ
أن كل عمل من األعامل
ومن صام ثالثة أيام وجبت له اجلنة)
ُ
له رشوط ،فال يمكن أن يكون الصوم حمقق ًا ألثره مع اقرتاف القبيح ،فمن يريد اجلنة

وهو يقرتف الذنوب ويأيت باملستحبات ،وظنه ّ
أن املستحب سبب تام لدخول اجلنة
فهم متوهمّ ،
ألن األمر ليس كذلك ،فهذه األعامل املستحبة هلا رشوط ،وحتى الوالية
ألهل البيت إل ال ُت ِ
دخل اجلنة دون تقوى اهلل ،كمــا ورد عن أئمتنا إل ،فال

أن الصوم ِ
ينبغي أن نفهم األحاديث بنحو خاطئ ،فنتصور ّ
وإن اقرتن باقرتاف القبيح
ُي ِ
دخل اجلنة ،فالصوم وتقوى اهلل ُيؤثران يف صفاء النفس وجعلها َبر ًة طاهر ًة ،حمب َة
للخري ،سائر ًة يف رصاط العزيز احلميد{ ،ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ

ﭲ ﭳ ﭴ}(الفاحتة) ،فالثواب الوارد عىل األعامل يف الروايات له تفسريان:

األولّ :
أن القيام هبذه األعامل عامل موفق للتوبة ،والسري يف رصاط اهلل تعاىل،

واالقتداء بالصاحلني.

الثاينّ :
أن معنى من صام ثالثة أيام دخل اجلنة أو وجبت له اجلنة مرشوط بااللتزام

بام أوجب اهلل عليه ،وترك ما نهُ ي عنه.

((( وسائل الشيعة (آل البيت) للحر العاميل :ج ،10ص.480
((( وسائل الشيعة (آل البيت) للحر العاميل :ج ،10ص.473
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الثانية :الدعاء واالرتباط بأهل البيت إل من خالله .وهو ما أومأنا إليه من ّ
أن

شهر رجب شهر أهل البيت إل ،لذا ُربط الدعاء هبم ألم ٍر جدُّ هام ،وهو تذكري
اإلنسان بالقدوة احلسنة ،ففي األدعية الواردة يف شهر رجب ُربِ َط الدعاء بأهل البيت
إل للتوسل هبم( ،اللهم أين أسالك باملولودين يف رجب حممد بن عيل الثاين وابنه
عيل بن حممد املنتجب ،وأتقرب هبام إليك خري القرب ،يا من إليه املعروف ُطلب ،وفيام
لديه ُرغب ،أسالك سؤال معرتف مذنب قد أوبقته ذنوبه ،وأوثقته عيوبه ،فطال عىل
اخلطايا دؤوبه ،ومن الرزايا خطوبه يسألك التوبة وحسن األوبة ،والنزوع عن احلوبة،

ومن النار فكاك رقبته ،والعفو عام يف ربقته ،فأنت يا موالي أعظم أمله وثقته)((( وهذا
معنى عميق ًا،
الدعاء فيه توسل بإمامني عظيمني من أئمة أهل البيت إل ،ويعطي
ً

ُي ِّ
ذكر بمن جسد العبودية احلقة هلل تعاىل سلوك ًا واستقامة ،والتوسل بأهل البيت إل

يحُ قق االندماج املعنوي والروحاين هبم ،وبذلك يتحقق االقتداء بسلوكهم ،فالتوسل
هبم ع فيه ٍ
معان سامية ،منها ما نقرأه يف بعض األدعية( ،اللهم إين أسألك بمعاين مجيع
ما يدعوك به والة أمرك املأمونون عىل رسك املستبرشون ألمرك الواصفون لقدرتك
املعلنون لعظمتك ،أسألك بام نطق فيهم من مشيتك فجعلتهم معادن لكلامتك)((( فهذا

الدعاء يبني عظمة أهل البيت إل من ناحية ،ويربط املؤمن هبم من ناحية أخرى،
فتتوثق عالقة املؤمن باحلق تعاىل من ناحية ثالثة ،فال غنى لإلنسان عن مبدأ القدوة،
ٍ
حممد وآله الكرام ،فاألدعية
الذي يتأتى بتتبع سرية الشخصيات العظيمة املتمثلة يف

الواردة يف رجب ،يريد هبا األئمة إل أن يركزوا يف الذهن الربط الدائم باحلق تعاىل

من خالل مبدأ القدوة ،املجسد يف الطيبني الطاهرين ،والسالكني الواصلني للباري
تعاىل ،وهذا معنى ِجدُ عظيم ،فاملرتبط بغري الكامل ينحرف ،فاألمان حيصل باالقتداء
هبم كام أكد عليه املصطفى ( ،Kأين تارك فيكم الثقلني ،كتاب اهلل وعرتيت أهل بيتي،
((( املصباح للكفعمي :ص.530
((( بحار األنوار للمجليس :ج ،95ص.393
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وأهنام لن يفرتقا حتى يردا ع ّ
يل احلوض)((( وإذا ارتبط اإلنسان باهلل تعاىل عرب هاتني
الركيزتني اللتني تدعوان لكل عمل صالح من الصوم والدعاء باألدعية اجلامعة

لشؤون اإلنسان الدنيوية واألخروية( ،يا من أرجوه لكل خري ،وآمن سخطه من كل

رش ،يا من يعطي الكثري بالقليل ،يا من يعطي من سأله ،يا من يعطي من مل يسأله ومن
مل يعرفه حتنن ًا منه ورمحة ،أعطني بمسألتي إياك مجيع خري الدنيا ومجيع خري اآلخرة،
وارصف عني بمسألتي إياك مجيع رش الدنيا ورش اآلخرة)(((.

الثاني :حسن اخللق مع الناس.
ّ
إن اإلنسان إذا ارتبط باهلل تعاىل وصل إىل الكامل وانعكس ذلك عىل سلوكه
فحسن خلقهَ ،
حب اخلري للناس ،فالكامل من سامته ُح ُبه إيصال الغري إىل الكامل،
وأ َّ
ُ
الذي وصل إليه ،واملرتبط باهلل تعاىل يكون عظي ًام يف أخالقه ،وعظي ًام يف ُح ِ
به لآلخرين،
وعظي ًام يف املجاالت املتعددة ،وهذا أمر غاية يف األمهية ،يف عرصنا احلديث ،إذ ّ
أن
الكثري من األخالق تبتني عىل املصلحة واملنفعة فحسب ،بيد ّ
أن املنهج اإلسالمي ال
يبني األخالق عىل اجلانب النفعي فقط ْ
وإن ترتب النفع بنحو طبعي عىل اخللق ،لكن
اإلسالم جيعل األخالق وحب اخلري يرتبطان بمن ارتبط باحلق تعاىل ،وبذلك ترتتب

فوائد مجة.

العالقة بني االرتباط باهلل واخللق احلسن

ذكرنا آنف ًا ما يؤكد عىل أمهية األخالق من خالل الروايات الواردة عن النبي K
واألئمة من أهل البيت إل ،وهذا ال يتحقق إ ّ
ال إذا كان املحور األول ـ االرتباط

باهلل ـ قوي ومتني لدى اإلنسان ،فتصبح األخالق سجي ًة ،فالسامحة والندى والكرم
والبِرش سجايا من طبع اإلنسان الرتباطه باهلل تعاىل ،قال اإلمام الصادق ؛ ( :ال
((( وسائل الشيعة (آل البيت) للحر العاميل :ج ،27ص.34
((( إقبال األعامل البن طاووس :ج ،3ص.311
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عيش أهنأ من حسن اخللق)(((.
طريقة النبي  Kيف تقويم السلوك

النبي  Kله طريقته اخلاصة يف تقويم السلوك املعوج ،وهو ما نجده يف تعامله مع

اآلخرين ،فقد روي عن أنس بن مالك قوله( :خدمت النبي  Kعرش سنني ،واهلل!
ما قال يل :أف ًا قط ،وال قال يل لشئ :مل فعلت كذا ؟ وهال فعلت كذا)((( ،اإلنسان قد

خيطئ يف بعض ترصفاته بيد ّ
أن الطريقة الصحيحة يف عالج الغلط هو ما كان يفعله
النبي  Kفال يقول :ملاذا صنعت هذا اخلطأ ؟ وال ُي َعنِّف ،بلُ ،ي َع ِّلم الناس تاليف
الغلط ،والعمل بمكارم األخالق ،ويتعلم الطرف اآلخر بنح ٍو طبعي ما ينبغي له

أن يصنع ،وكان املصطفى  Kيقول( :سوء اخللق شؤم)((( ،فهذه الروايات تنفر
الناس من اخللق السيئ ،وقال ( :Kأكثر ما تلج به أمتي اجلنة تقوى اهلل وحسن

اخللق)((( فحسن اخللق جيذب الناس إىل تقوى اهلل واالرتباط به تعاىل ،وهي حالة

معنوية توجب ُح َّب اآلخرين وإيصاهلم إىل اخلري.
فوائد حسن اخللق

وترتتب عىل حسن اخللق فوائد ال عدّ هلا ،كسعة الرزق وإدخال الرسور عىل
اآلخرين ،فاإلنسان الكامل جيذب اآلخرين ويشعرهم باالرتياح جتاهه ،قال أمري
املؤمنني ؛( :حسن األخالق يدر األرزاق و ُيؤنس الرفاق)((( فمن أراد سعة
الرزق ُ
وأنس من يسايره به وشعوره باالرتياح واالطمئنان النفيس جتاهه ،ألنه ال يرى
رضر ًا منه ،بل يرى اخلري ،فعليه بحسن اخللق ،فهو سمة الصاحلني.
((( ميزان احلكمة للريشهري :ج ،1ص.799

((( ميزان احلكمة :ج.10

((( وسائل الشيعة :ج.12
((( ميزان احلكمة للريشهري :ج ،1ص.426
((( ميزان احلكمة للريشهري :ج ،1ص.805
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االستعداد الروحي يف شهر رجب

يف هذا الشهر الفضيل ـ رجب ـ هنيئ أنفسنا لشهر شعبان ،الذي هييؤنا لشهر

رمضان ،فنحصل عىل تكامل باألدعية والصوم والصدقة وكثرة االستغفار والذكر

هلل تعاىل.

شعبان شهر الرقي والكمال املعنوي
قال اهلل تعاىل يف القرآن الكريم{ :ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀﰁ ﰂ}(نوح).
صدق اهلل العيل العظيم.
أثر أعامل شهر شعبان

شهر شعبان شهر رسول اهلل  ،Kوال بد أن ُن َذ ِّك َر أنفسنا بأمهية بعض األعامل
الواردة يف هذا الشهر الفضيل ،بفهم ٍ ّ
ركز عليه أهل البيت إل ،يظهر من خالل
اجلمع بني األعامل الواردة والتوجيهات األخالقية هلم إل ،وحتى نفهم التأثري
اإلجيايب ملا ورد من أعامل البد أن ال َنقرأ العمل وحده ،وإنام ننظر إليه مع ما ورد من
توجيه أخالقي عن أهل البيت إل.
أهم مستحبات شهر شعبان

يف شهر شعبان وردت جمموعة من األعامل جدُ هامة ،وذات تأثري عظيم عىل
اإلنسان ،فرد ًا كان أو جمتمع ًا ،أمهها أمران:

األول :االستغفار.
االستغفار يف اللغة :طلب املغفرة من اهلل بالسرت عىل الذنوب واخلطايا ،ومعنى
ذلك ّ
أن املستغفر يجَ ِدُّ كادح ًا يف تغطية عيوبه طالب ًا من اهلل تعاىل أن يغفر له ،وحياول
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أن يتالىف األخطاء كي ال تصدر منه يف املستقبل ،ويقلل التأثري السلبي للذنوب التي
صدرت منه يف املايض ،ويتالفاها بأعامل ُتغطي عىل تبعاهتا ،هذا معنى االستغفار كام
ورد يف الروايات عن أهل البيت إل.

الثاني :الصدقة.
وهي من األعامل الواردة يف شهر شعبان ،فقد ورد ّ
أن اإلمام الصادق ؛
ُسئل عن أفضل األعامل يف هذا الشهر فأجاب ؛( :الصدقة واالستغفار) فعن
داود الرقي قال :سألت أبا عبداهلل ؛ عن صوم رجب؟ فقال :أين أنتم عن صوم
شعبان؟! فقلت :ما ثواب من صام يوم ًا من شعبان؟ فقال :اجلنة واهلل ،فقلت :ما
أفضل ما يفعل فيه؟ قال :الصدقة واالستغفار ،ومن تصدق بصدقة يف شعبان رباها
اهلل تعاىل كام يريب أحدكم فصيله حتى يوايف يوم القيامة وقد صارت مثل ُاحد)(((.

أما االستغفار فقد أوضحنا معناه آنف ًا ،وأما الصدقة فهي اإلحسان إىل الغري ،كام
ّ
أن االستغفار إحسان إىل النفس.
األعامل الشعبانية إصالح للنفس واملجتمع

ولفهم معنيي الصدقة واالستغفار حيسن أن نلتفت إىل املعروف واإلحسان
للنفس والغري ،فاالستغفار إحسان إىل النفس بنح ٍو مبارش ،فمن يستغفر يتالىف
خطاياه وذنوبه بنحو مبارش ،وبالتايل يحُ سن إىل املجتمع بنحو غري مبارش ،أما الصدقة
فهي عكس االستغفار ،إحسان إىل الغري بنحو مبارش ،وإحسان إىل النفس بنحو غري
مبارش ،وقد ربط اإلمام الصادق ؛ بني اإلحسانني ،املبارش إىل النفس باالستغفار
وج ّل
وغري املبارش إىل الغري بالصدقة ،ومها إحسانان إىل النفس وإحسانان إىل الغريُ ،
ما ورد يف شعبان عندما ُينظر إليه بنظرة تأمل يصب يف هذا املسار ،بمعنى ّ
أن اإلنسان
حيسن إىل نفسه من ناحية ،وحيسن إىل الغري من ناحية أخرى ،فقد ورد يف املناجاة
الشعبانية ما يرتبط باإلحسان إىل النفس واإلحسان إىل الغري.
((( وسائل الشيعة (آل البيت) للحر العاميل :ج ،10ص.511
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يف رحاب املناجاة الشعبانية

واملناجاة الشعبانية دعاء لكل األئمة من أهل البيت إل ،فجميع األئمة من

أهل البيت إل يناجون اهلل تعاىل هبذه املناجاة( ،إهلي قد ُج ْر ُت عىل نفيس يف
النظر هلا ،فلها الويل إن مل تغفر هلا .إهلي مل يزل برك ع ّ
يل أيام حيايت فال تقطع برك

عني يف ممايت .إهلي كيف آيس من حسن نظرك يل بعد ممايت .وأنت مل ُتولني إال
وعد ع ّ
يل بفضلك عىل مذنب
اجلميل يف حيايت .إهلي تول من أمري ما أنت أهلهُ .

قد غمره جهله)((( هذا املقطع يف غاية اجلامل واألمهية ،فالداعي يقول( :إهلي قد

جرت عىل نفيس يف النظر هلا).
ظلم النفس مبدأ الظلم

اإلنسان عندما يظلم وجيور ،فمركز ظلمه ينبثق من نظره إىل نفسه ،فعندما ينظر
إليها فذلك مصدر اجلور عىل ذاته وعىل اآلخرين ،فإذا أراد أن ال يكون ظامل ًا عليه أال
ينظر إىل نفسه ،وإنام ينظر إىل اهلل تعاىل ،حيث جيعل وجوده عبد ًا للحق تعاىل ،ويف هناية

املقطع نلحظ ّ
وعد عيل بفضلك
أن الداعي يقول( :إهلي تول من أمري ما أنت أهلهُ ،

عىل مذنب قد غمره جهله)(((.
أساس الظلم

واجلهل هو ُ
األس الذي جيعل اإلنسان ينظر إىل نفسه ،فينشأ لديه الكرب والغرور

من نظره إىل نفسه ،فإذا أراد أن ال يتكرب وال يغرت فعليه أن ال ينظر إليها ،وإنام ينظر إىل
الباري تعاىل ،وحتى من وجد لنفسه كام ً
ال فعليه أن ال ينظر إليها ،إذ منشأه احلق تعاىل.

((( إقبال األعامل البن طاووس :ج ،3ص.296
((( نفس املصدر السابق.
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حقيقة الكمال املعنوي
وحتى يتضح هذا ويرتبط باملفردتني اللتني ذكرنامها ،الصدقة واالستغفار،

أن الفالسفة ذكروا ّ
نشري إىل ّ
أن كامل كل يشء بظهور خواصه وآثاره ،فكل يشء ال
يكمل إال برتتب آثاره عليه ،وكامل اإلنسان يتأتى بخاصتي ُ
األنس واملحبة ،وأعظم
ما يتناىف مع هاتني اخلاصتني ،الكرب والغرور ،فمن نظر إىل نفسه ووجوده كوجود

أفضل وأعظم من الغري ،سوف يغرت ويتكرب ،فيجور عىل الغري ،ويتعدى عىل حقوقه،

ويتاح لإلنسان أن يظهر خواصه التي حتقق كامل ذاته بإظهار األنس واملحبة ،فيصبح
َلبِنة يف جمتمع متعاون يأخذ بعضه ببعضه اآلخر ،ويسوده السالم واملودة ،ويصبح
املجتمع ـ كام يقول العلامء ـ كمجتمع النمل والنحل يف تعاونه ،فهذان املجتمعان
متعاونان ،وتعاوهنام غريزي ،نشأ من احلب واألنس ،واإلنسان لديه احلب واألنس،

ومها منحة إهلية ،لكنه يغطي عليها بالتبعات ،من اجلور والكرب والغرور بنفسه ،حتى
يصبح غريه منظور ًا إليه بنظرة دونية ،ليس له كرامة عنده ،ويف شهر شعبان هناك
تركيز عىل األعامل ا ُمل ِ
ؤهلة لإلنسان للدخول يف شهر رمضان ،ليصبح حمبوب ًا هلل ،وحمب ًا
للغري ،حمسن ًا لنفسه ولغريه ،غري ناظر إىل نفسه نظرة تقطع حبل املودة واألنس بينه
وبني غريه ،وهذا املعنى املشار إليه أكدته دراسات لكبار العلامء واألخصائيني ،تشري

أن كامل اإلنسان بأنسه وحمبتهّ .
إىل ّ
وأن إحسانه إىل الغري ينبثق عن أنسه وحمبته ،وما
يؤثر سلب ًا عىل األنس واملحبة هو الكرب والغرور ،وال يتحقق كامله الذايت إال بإدراكه

لعيوبه ،وتالفيه املستمر هلا ،واإلنسان لديه استعداد للكاملّ ،
ألن اهلل تعاىل فطره عليه،
وحيبه لذاته ولآلخرين.

موانع الوصول إىل درجات الكامل

وما يمنعه من الوصول إىل الكامل هو الكرب والغرور ،وإليضاح هذه احليثية

بالذات نالحظ ّ
أن اإلنسان إذا أخطأ و ُن ِّبه عىل خطئه بنحو مبارش ال يقبل ويدافع
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برضاوة عن ذاته ،و ُيورد العرشات من األدلة واملربرات عىل ّ
أن ما صدر منه عني
الصواب ،وحياول أن يخُ ِّطئ املنتقد له ،ويعود السبب إىل وجود كربياء شخصيته،
فال يسمح بتناول ذاته بالنقد ،لغروره الذايت ،بينام لو جاءه من حيبه وحيسن إليه،

فنقده وأبان له خطأه جتده عىل أتم االستعداد ل ُيبدل ما صدر منه من خطأ إىل
صواب ،والفارق بني نقد من ال ينسجم معه وبني النقد الصادر ممن حيبه هو وجود
الكربياء يف شخصيته وذاته ،فال يسمح بنقد من ال ينسجم وإياه وحياول جاد ًا أن

يتعدى عىل شخصيته ويكيل الصاع صاعني ،فالكربياء والغرور يف الشخصية ال

يسمحان بتاليف اخلطأ وقبول النقد ممن ال يحُ به وال يأنس به ،والعكس من ذلك فمن

حيبه يفتح قلبه عليه ويأنس به ،وهذا الفارق أشار إليه بعض العلامء ،كالربوفسور
روبنسون يف كلمة رائعة( :إننا كثري ًا ما يتفق لنا أن نبدل كثري ًا من أفكارنا أو أعاملنا

من دون أي قلق أو اضطراب ولكننا إذا أطلعنا أحد عىل خطأ أو زلة وجدنا يف
أنفسنا ثورة توقفنا أمام هذه النسبة موقف الدفاع ،إننا نتقبل العقائد بكل سهولة،
ولكننا إذا أراد أحد أن يسلبنا عقيدتنا وقفنا أمامه موقف املدافع املتهور ،بينام ال

نجد عالقتنا بأصل عقائدنا هبذه املتانة والقوة ،ولكننا نرى عواطفنا وأحاسيسنا

إن ساعتك تتأخر أو ّ
إذ ذاك يف خطر عظيم ،لو قيل لناّ :
إن سيارتك قديمة الطراز
نتأمل تأمل ًا ال نتأمل بمثله فيام لو قيل لنا ّ
أن معلوماتك عن جداول املريخ أو نوعية
حضارة الفراعنة يف مرص خاطئة).

طريق الوصول إىل الكامل

شهر شعبان مدرسة لكامل شخصية اإلنسان بإحسانه إىل الغري من ناحية

وإحسانه إىل نفسه من ناحية أخرى ،وهذا يتوقف عىل أن ال ينظر إىل نفسه ليكون
جائر ًا عليها ،وينعكس بجوره عىل اآلخرين ،كام يف املناجاة الشعبانية( ،إهلي قد
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جرت عىل نفيس يف النظر هلا ،فلها الويل إن مل تغفر هلا)((( فالعاقبة أن يكون مصري
اإلنسان إىل ـ الويل ـ ٍ
واد يف جهنم ،ويف املناجاة أيض ًا (وعد عيل بفضلك عىل
مذنب قد غمره جهله)(((.

((( نفس املصدر السابق.
((( نفس املصدر السابق.

شهر رمضان خصائص ومثرات
قال اهلل تعاىل يف القرآن الكريم{ :ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ}(البقرة)

صدق اهلل العيل العظيم.

شهر رمضان بمكان مكني من العظمة ،والقرآن الكريم أبلغ ما يعرب عن أمهية
ٍ
كتاب ُمعج ٍز
هذا الشهر ،فقد وصفه بالشهر الذي ُأنزل فيه القرآن ،والقرآن هو أعظم
ُيدلل عىل احلق تعاىل ،ويتكفل هبداية اإلنسانية ،فالزمان الذي ُأنزل فيه يتصف بأعىل
مكانة وأعظم منزلة{ ،ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ}(البقرة) ،فاآلية دليل
عىل ِع َظم مكانة شهر رمضان ،وهذا أمر هام ملن يريد أن جيتاز املسافات الطويلة ليصل
إىل معدن العظمة للحق تعاىل.
أمهية شهر رمضان

ورد يف أمهية هذا الشهر روايات ُتدلل عىل منزلته ومكانته الكبرية ،فالنبي K
قال عند دخول هذا الشهر( :سبحان اهلل! ماذا تستقبلون؟! وماذا يستقبلكم؟!)،
يكررها ثالث ًا(((.
خصائص شهر رمضان

وقد وردت يف هذا الشهر الفضيل وصايا متعددة ألئمتنا إل تبني أمهيته ،قال

((( ميزان احلكمة للريشهري :ج ،2ص.1116
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إمامنا الصادق ؛ يف وصيته لولده( :إذا دخل شهر رمضان فاجهدوا أنفسكم ،فإنّ
فيه ُت َق َسم األرزاق ،و ُتكتب اآلجال ،وفيه ُيكتب وفد اهلل الذين َي ِفدون إليه ،وفيه ٌ
ليلة،
ُ
خري من ألف شهر)((( .يف هذه الوصية الرائعة يبني اإلمام الصادق ؛
العمل فيها ٌ
حيثيات هامة يف خصائص هذا الشهر:

األوىل :تقسيم األرزاق.

فام أروع أن حيصل اإلنسان عىل الرزق الطيب واملبارك ،ويتمكن من ذلك بابتهاله
وقربه من اهلل يف شهر رمضان.
الثانية :تقدير أجل اإلنسان.

فأجل اإلنسان حمدود يف هذه الدنيا ،وهو يسأل اهلل تعاىل العمر الطويل واملبارك،
ٌ
ُ
وبعض آخر يعيش العمر املبارك غري
فبعض الناس يعيش العمر الطويل غري مبارك،
أنه قصري ،وثالث يعيش عمر ًا مديد ًا ومبارك ًا ،واإلمام الصادق ؛ يلفت انتباه ولده
بأمهية كتابة اآلجال يف هذا الشهر ،وال بد أن ُتغتنم الفرصة السانحة للحصول عىل
العمر املديد واملبارك ،فربكة العمر تتحقق لبعض الناس الذين يعيشون عمر ًا قصري ًا،
ملؤه اخلريات والطاعات واخلدمات الكثرية لإلنسانية ،والتي يعجز عنها من يعيش
عمر ًا طوي ً
ال ،وذلك ّ
أن اهلل تعاىل بارك يف عمره وجعله مثمر ًا ،فاإلنسان بحاجة إىل
العمر املبارك ،كام أنه بحاجة إىل العمر الطويل ،ليهنأ عيشه ويكثر ِّب ُره ،وتدخل عليه
املرسة يف عامل اآلخرة .
الثالث :مضاعفة أجر العمل.

ويواصل اإلمام ؛ يف حتديد سامت الشهر الفضيل ،باختالف وقته وزمنه عن
سائر األوقات واألزمنة ،فبعد أن أبان ؛ ّ
أن اهلل تعاىل يكتب الذين يفدون إليه،
أوضح حيثية هامة ،وهي مضاعفة العمل يف هذا الشهر ،فمضاعفة العمل غنيمة
((( ميزان احلكمة للريشهري :ج ،2ص.1116
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فرط فيه.
العمر خصوص ًا ملن ّ
الرابعة :ليلة القدر يف هذا الشهر.

وأبان ؛( ،وفيه ٌ
خري من ألف شهر)((( فالعمل يف ليلة القدر
ليلة ،العمل فيها ٌ
يف هذا الشهر أفضل ـ وليس مساوي ًا ـ من العمل يف أكثر من ثالثة وثامنني سنة ،إذ
يحُ قق اإلنسان هذا اإلنجاز والعمر املديد يف طاعة اهلل يف ليلة واحدة من شهر رمضان،
واإلمام ؛ يلفت انتباه أبنائه إىل قسمة األرزاق وكتابة األجل واغتنام العمر،
والتوفيق للحج ُ
والقرب من اهلل تعاىل.

اخلامس :أفضلية الزمان يف شهر رمضان.

ولفضل شهـر رمضـان ومـا حيصـل عـليـه املـؤمـن ورد عـن إمامنا زين
العابدين ؛ يف خماطبته للشهر يف دعاء من أدعيته( ،السالم عليك يا شهر اهلل
األكرب ويا عيد أوليائه ،السالم عليك يا أكرم مصحوب من األوقات ويا خري شهر
يف األيام والساعات ،السالم عليك من شهر قربت فيه اآلمال ،ونرشت فيه األعامل،
السالم عليك من قرين جل قدره موجودا وأفجع فقده مفقودا ومرجو آمل فراقه)(((،
فالشهر زميل وقرين جليل قدره عظيمة منزلته ،ويشري اإلمام ؛ إىل ِعظم مكانة
الشهر بتسليمه عليه( ،السالم عليك من قرين جل قدره موجود ًا ،وأفجع َفقدُ ه
مفقود ًا) فإذا زال وترصم الشهر تأمل اإلمام ؛ لترصمه ،ذلك أنّ أولياء اهلل حيبون
أن يكون العمر رمضان ،ليكونوا يف رقي وعروج إىل اهلل تعاىل ،أما سائر أيام السنة
فال يتاح لإلنسان أن يكون يف مثل تلك احلالة من االتصال غري املنقطع باهلل تعاىل،
وقد جاءت خطبة النبي  Kيف آخر مجعة من شعبان تفصح عن ذلك( ،أنفاسكم
فيه تسبيح ،ونومكم فيه عبادة)((( ،فمن يعمل خري ًا يف أيام السنة ُيكتب له ،أما
((( نفس املصدر السابق.
((( ميزان احلكمة للريشهري :ج ،2ص.1116
((( وسائل الشيعة (آل البيت) للحر العاميل :ج ،10ص.213
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يف شهر رمضان فأنفاسه تسبيح ،ونومه لالستجامم عبادة ،واإلمام السجاد ؛
يتفجع عىل فقدهَ ،
فج َع َفقدُ ُه مفقود ًا،
ومرجو آمل ِفرا ُق ُه) ،فيتأمل ؛ عىل ِفراق
(أ َ
ٌ
الشهر ،بينام يفرح بعض الناس لفراقه.
السادس :رسعة تاليف التقصري.

للعصاة ومن قصرّ أن يتالىف التقصري يف هذا الشهر ،فيصلح فيام بينه وبني
ويمكن ُ
احلق تعاىل بسهولة و ُيرس ،ال يتاح له أن حيصل عليه يف غريه من الشهور ،والفارق ّ
أن
البناء يكتمل برسعة يف شهر رمضان وال حيتاج اإلنسان إىل مسافة طويلة ليقطعها،
(أنّ الراحل إليك قريب املسافة)((( ،وهذا ما أبانته الروايات للمقرص واملذنب ومن
اقرتف بعض املحظورات أن يغتنم شهر رمضان ،قال ( :Kفمن مل يغفر له يف
رمضان ففي أي شهر يغفر له ؟!)((( أي ّ
أن الذي ال ُيغفر له يف شهر رمضان ال ينال
املغفرة والرضوان من اهلل تعاىل ،قال النبي ( : Kأهيا الناس ،إنّ جربائيل استقبلني
فقال :يا حممد ،من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فيه فامت فأبعده اهلل قل :آمني،
فقلت آمني)((( فمن حظي بربكة العيش يف شهر رمضان ومل ينل املغفرة من اهلل تعاىل
سينتهي أجله ويترصم عمره دون أن يغفر له ،هذا ما أخرب به جربائيل النبي ،K
وطلب منه أن يؤمن عليه ،فقال جربائيل قل :آمني يا رسول اهللَ ،فأ َّم َن  Kعىل هذا
الطرد واإلبعاد عن رمحة اهلل تعاىل.
تأثري صيام شهر رمضان

ّ
إن تأثري الصوم يف شهر رمضان يتبني بجالء يف حديث النبي  Kللصحايب
ّ
وعف
جابر ( ،Eيا جابر! هذا شهر رمضان ،من صام هناره وقام ورد ًا من ليله
((( ميزان احلكمة للريشهري :ج ،3ص.1907
((( ميزان احلكمة للريشهري :ج ،2ص.1118
((( ميزان احلكمة للريشهري :ج ،2ص.1118
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بطنه وفرجه وكف لسانه خرج من ذنوبه كخروجه من الشهر)((( ،يلفت  Kانتباه
الصائم إىل ما ينبغي أن يحُ ققه يف شخصيته وذاته يف هذا الشهر الكريم ،وعندما استمع
جابر  Eحلديث املصطفى  ،Kقال( :يا رسول اهلل ،ما أحسن هذا احلديث !)،
ّ
أن يقوم اإلنسان ببعض األعامل يف هذا الشهر فيصبح مولود ًا جديد ًا ،عند ذلك أجابه
النبي ( ،Kيا جابر ،وما أشدَّ هذه الرشوط !)((( ،فهذه الرشوط ال يتأتى القيام هبا
لكل أحد ،ويحَ ُسن أن نستعرضها بإيضاح:

األول :صوم النهار وقيام الليل.
بينّ النبي ّ K
أن الصوم جرس يصل به الصائم إىل ما بعده ،وهو قيام الليل،
فالصوم يحُ رك اإلنسان للوقوف بني يدي اهلل يف ليايل هذا الشهر ،مبته ً
ال مترضع ًا
بدافع من الصوم.
مستغفر ًا ،فيقوم ورد ًا من الليل
ٍ

الثاني :عفة البطن والفرج.
وعفة البطن أن ال يأكل حرام ًا ،ويسعى جاد ًا يف طلب الرزق احلالل ،صائن ًا نفسه
عن الوقوع يف احلرام ،فمن مل يصن نفسه ال يكون عفيف ًا ،فال حيقق معنى الصوم،
وهو معنى الفالح املشار إليه يف الذكر{ ،ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙ ﭚ}(املؤمون) ،ثم قال تعاىل { :ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ
ﭳ ﭴ}(املؤمنون .)6:فالصائم حيتاج إىل عفة بطن وفرج كي يسري عىل وفق ما
يريده الشارع.

الثالث :صون اللسان.
ومن أعظم الرشوط التي أباهنا املصطفى  Kأن يسيطر اإلنسان عىل لسانه ،إذ
ّ
أن الصوم جرس للسيطرة عىل اجلوارح ،ومن أعظم ما حيتاج اإلنسان السيطرة عليه
((( ميزان احلكمة للريشهري :ج ،2ص.1688
((( نفس املصدر السابق.
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البرص واللسان ،كام يف الروايات ،فمن يأيت باخلري لكنه ينظر إىل السوء والفحشاء
سوف يفسد ما حققه من خري ،ويقيض عىل حسناته بحصاد لسانه ،قال النبي K
عندما سأله أبو ذر ( Eإ ّنا لنؤخذ بام تنطق به ألسنتنا؟)( ،وهل ُي َك ُب الناس عىل
مناخرهم يف النار إال حصائد ألسنتهم)(((.
ثمرات حتقيق الرشوط..

فمن استطاع أن حيقق هذه الرشائط التي أشار إليه النبي  Kفقد حقق معنى
إنسانيته ،ووصل إىل احلق تعاىل ،وسيخاطب عند وفاته{ ،ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ
ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ}(الفجر).

((( األمايل للطويس :ص.536

شهر رمضان واقع العبادة وطموح التغيري
قال اهلل تعاىل يف القرآن الكريم{:ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ
ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ} (مريم).

وقال تعاىل{ :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ} (البقرة) .صدق اهلل العيل العظيم.
روح ترشيع زكاة الفطرة

الصوم والزكاة عبادتان كبريتان؛ والباري تعاىل قرهنام يف الكثري من آي الذكر
احلكيم ،كام أنه تعاىل قرن الزكاة عم ً
ال بالصوم يف شهر رمضان ،فاملسلم يصوم شهر
رمضان ويف آخر الشهر يدفع زكاة الفطرة ،غري ّ
أن الترشيع اإلهلي له روح ،وروحه
قوله تعاىل{ :ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ}(مريم ،)31:أي يكون اإلنسان بركة وخري ًا
وبمعنى آخر يصل إىل درجة التقوى التي هي
عىل أخيه اإلنسان ونافع ًا وناصح ًا له،
ً
اهلدف من ترشيع الصوم ،ويصل أيض ًا إىل القدرة الكبرية يف التعامل مع من يسيئ
إليه ،فض ً
ال عمن حيسن إليه ،وهذا ما أورده الذكر احلكيم{ ،ﮊ ﮋ ﮌ
ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ}(فصلت) ،وصربوا يف اآلية
ُفسرِ ت بتفسريين:
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األولّ :
أن هلم القدرة عىل املقاومة جتاه األحداث املسيئة إليهم.

الثاينّ :
أن الصرب يف القرآن الكريم هو الصوم ،فالصائم الذي وصل إىل درجة
التقوى يستطيع أن يتعامل مع من ُيسيئ إليه باإلحسان ،إذن لدينا ترشيع ولدينا روح
الترشيع ،وروحه تتحقق بكون اإلنسان تقي ًا وحمسن ًا لغريه ومبارك ًا أينام ّ
حل.
أسس التعامل مع اآلخرين

ّ
إن الربكة واإلحسان لآلخرين حيتاج املرء إىل فهم أعمق للحصول عليهام ،ومن
خالل تتبع الروايات الواردة يف كيفية التعامل احلسن مع الناس ،نعي ذلك إ ْذ ّ
أن
الناس لدهيم قراءات متعددة جتاه اآلخرين ،ويرون األعامل حسب الظاهر وحسب
احلالة النفسية التي عليها اإلنسان ،وعىل هذا األساس يتم إصدار احلكم يف حق أخيهم
اإلنسان بام ال يتوافق مع الواقع يف كثري من األحايني ،وقد جاءت الروايات الواردة
عن النبي  Kواألئمة من أهل البيت إل تبني أمهية حسن املعاملة من جهةّ ،
وأن
حسن املعاملة والنفع لآلخرين يتوقف عىل مران وممارسة وفهم وا ٍع لكيفية التعامل
من جهة أخرى ،وعربت عن ذلك الروايات بمداراة الناس ،فال يدخل اإلنسان
معهم يف شجار يؤدي إىل إساءة العالقة بينه وبينهم ،بل حياول جاد ًا أن حيرتم وجهات
نظرهم و ُيقدر معارشهتم ،وقد أبان النبي  Kأسس التعامل مع الناس بقوله :K
(ثالث من مل يكن فيه مل يتم له عمل :ورع حيجزه عن معايص اهلل ،وخلق يداري به
الناس ،وحلم يرد به جهل اجلاهل)(((.

(ورع حيجزه عن معايص اهلل) ،ويتحقق ذلك بالصوم والعبادة .الثاين:
األول:
ٌ
ٌ
(وخلق ُيداري به الناس) أي يستطيع أن يتعامل بإجيابية مع اآلخرين ،وقال K
أيض ًا( :أمرين ريب بمداراة الناس كام أمرين بأداء الفرائض)((( فاإلنسان كام يؤدي
الصالة والزكاة عليه أن حيرتم وجهات النظر املختلفة لآلخرين ،قال ( :Kمداراة
((( ميزان احلكمة للريشهري :ج ،2ص.864
((( ميزان احلكمة للريشهري :ج ،2ص.864
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الناس نصف اإليامن ،والرفق هبم نصف العيش)((( ،ومن أراد أن يعيش يف وئام مع
اآلخرين عليه أن يدارهيم ،وحتى إذا أراد أن يرفع مستواهم اإليامين فعليه أن يلتفت
أن ذلك ال يتأتى إ ّ
ال من خالل مداراهتم ،والروايات متعددة يف ّ
إىل ّ
أن حقيقة اإليامن
ترتبط بام لدى املؤمن من مشاعر فياضة باحلب ألخيه املؤمن كام حيب لنفسه ،قال :K
(ال يستكمل عبد اإليامن حتى حيب ألخيه ما حيب لنفسه)((( ،فالتعامل مع املؤمن البد
فيه من مدارة ورفق ،وعليه أيض ًا أن يكون مرآة له ،ال يتعامل معه بنحو يغطي تبعاته
بل يسعى يف رفع مستواه وتصحيح أخطائه بالرفق واملحبة ،قال ( :Kإن أحدكم
مرآة أخيه فإن رأى به أذى فليمطه عنه)((( أي يرفق باآلخرين ،ويسعى جاد ًا يف رفع
مستواهم وال يقلل من شأهنم ،وورد أيض ًا احلض عىل قضاء حاجة املؤمن والسعي
فيها وخدمة املؤمنني ،وهذه مفاهيم متثل روح الترشيع.
الثالث( :وحلم يرد به جهل اجلاهل) ،فقد يصدر من اجلهالء ما فيه إساءة أو
قراءة غري صحيحة للموقف الصادر من اآلخرين ،بينام لو وصل اإلنسان إىل تقوى
اهلل وأصبح مبارك ًا ،فعليه كام أرشنا إىل ذلك آنف ًا يف قوله تعاىل{ :ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ
ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ}(مريم) ،عند ذلك أن جيعل عمله
ال مقبو ً
تام ًا وكام ً
الّ .
إن اإلنسان بحاجة ماسة إىل احللم باعتباره خلق ًا عملي ًا ال غنى
عنه يف التعامل مع الناس.

طريق الوصول إىل قمة الترشيع

والترشيع إذا مل ترتتب عليه الفوائد كان أجوف ًا ،فمن يؤدي الصالة ويسيئ
لآلخرين أو يصوم لكنه غليظ وفيه جفاء مل يفهم روح ترشيع الصوم ،قال اإلمام
الصادق ؛( :من قىض ألخيه املسلم حاجة كان كمن خدم اهلل عمره)((( أي كأنه
((( ميزان احلكمة للريشهري :ج ،2ص.864
((( ميزان احلكمة للريشهري :ج ،2ص.196
((( سنن الرتمذي للرتمذي :ج ،3ص.218
((( عوالئ الئالئ البن أيب مجهور :ج ،1ص.374
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يف صالة وصوم طوال حياته ،وما أورع الدين الذي يبلور لنا املفاهيم لرشيعتنا
السمحاء ،قال تعاىل{ :ﯦ ﯧ ﯨ}(البقرة ،)83:وقال إمامنا الباقر ؛
موضح ًا لآلية( :قولوا للناس أحسن ما حتبون أن يقال لكم)((( ،فإذا كان اإلنسان
يريد من اآلخرين أن يتحدثوا بكالم مجيل عنه فعليه أن يتحدث عنهم مب ِّين ًا اجلانب
اإلجيايب يف شخصياهتم ،قال ( :Kخصلتان ليس فوقهام من الرب شئ :اإليامن باهلل
والنفع لعباد اهلل ،وخصلتان ليس فوقهام من الرش شئ :الرشك باهلل والرض)((( ،فمن
ُيسيئ لآلخرين بلسانه أو بعمله فقد وصل إىل درجة من البعد عن اهلل كأنه أرشك به.
قواعد إرشاد اآلخرين

النبي  Kواألئمة من أهل البيت إل أرشدوا الناس إىل طرق اخلري والصالح،
قال النبي ( :Kخصلتان ليس فوقهام من الرب شئ :اإليامن باهلل والنفع لعباد اهلل)،
فالنبي  Kأبان كيف يصل اإلنسان إىل قمة العبادة والدرجة العالية ،فمن ال يفهم
الترشيع اإلسالمي فه ًام صحيح ًا فلن يتغري سلوكه ،قال ( :Kأنسك الناس نسك ًا
أنصحهم جيب ًا وأسلمهم قلبا جلميع املسلمني)((( ،فإذا كان لديك صديق أو رفيق
قدَّ مت له ما يدخل عليه اخلري ويرفع من مستواه فقد نصحته( ،وأسلمهم قلب ًا جلميع
املسلمني) ،فالذي ال حيمل احلقد والضغينة عىل إخوانه املسلمني فقد وصل إىل قمة
العبادة ،فهو أنسك الناس ،وهو األرفع درجة عند اهلل تعاىل.
العيد فرصة اإلحسان لآلخرين

ّ
إن روح الترشيع للصوم تكمن يف إيصاله إىل تقوى اهلل تعاىل ،أما الزكاة فرتفع
املستوى االقتصادي للناس وتدخل عليهم البهجة والرسور ،ليس يف العيد فحسب،
بل طوال احلياة ،إذ ّ
أن العيد يمثل طريق ًا للتفاعل اإلجيايب يف عمر اإلنسان املمتد إىل
((( ميزان احلكمة للريشهري :ج ،3ص.2376
((( ميزان احلكمة للريشهري :ج ،2ص.1423
((( ميزان احلكمة للريشهري :ج ،3ص.1802
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موته ،من هنا نفهم املغزى الكبري لقوله تعاىل عىل لسان عيسى ؛{ :ﮒ ﮓ
ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ}(مريم) ،قال النبي :K
(اخللق عيال اهلل فأحب اخللق إىل اهلل من نفع عيال اهلل)((( أي ّ
ُ
أن أقرب اخللق وأحبهم

إىل اهلل من نفع خلق اهلل ،وقدّ م النصح هلم وتعامل بمرونة وإجيابية معهم لريفع من
مستواهم ،قال إمامنا الباقر ؛( :تبسم الرجل يف وجه أخيه حسنة ،ورصف القذى
عنه حسنة)((( ،وقال اإلمام الصادق ؛( :ليس من األعامل عند اهلل عز وجل بعد
اإليامن أفضل من إدخال الرسور عىل املؤمنني)((( ،وهذا درس عظيم يف كيفية لقاء
اآلخرين بوجه ُملؤه البشاشة والبرش ،واالستقبال احلسن ،والسعي لرصف القذى
واألذى عنهم حتى متهد هلـم الطـريق للوصــول إىل اهلل تعــاىل ،وقال اإلمام
(((
أحب إىل اهلل من إدخال الرسور عىل املؤمن)
الصادق ؛( :ما عبد اهلل بيشء
ّ
وفيه إبانة ألمهية جعل اإلخوان املؤمنني يعيشون حالة من االرتياح النفيس بتعاملهم
وإياك وبلقائهم معك ،وهذا هو روح الترشيع اإلسالمي ،فإذا فهم اإلنسان ذلك
أدرك معاين آي القرآن الكريم ،قال تعاىل{ :ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ
ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ
ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ}(فصلت) ،وأدرك معنى قوله{ :ﮒ ﮓ ﮔ
ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ}(مريم) ،ومعنى قوله تعاىل:
{ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
ﭰ ﭱ}(البقرة).
املعنى احلقيقي للصيام

ويف آخر شهر رمضان الكريم عىل املؤمن أن يلتفت إىل أنه البد أن يكون لصيامه
((( ميزان احلكمة للريشهري :ج ،3ص.1934
((( ميزان احلكمة للريشهري :ج ،2ص.1694
((( ميزان احلكمة للريشهري :ج ،3ص.2126
((( وسائل الشيعة (آل البيت) للحر العاميل :ج ،16ص.349
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وعبادته وأدعيته معنى ،ينعكس عىل توجهاته وتعامله مع الناس خصوص ًا أقرب
املقربني إليه كأوالده وبناته وزوجاته وأرحامه ،وإذا فهم التوجيهات التي قاهلا النبي
 Kواألئمة من أهل البيت إل فقد فهم روح الترشيع اإلسالمي.

خصائص الصوم املعنوية
قال اهلل تعاىل يف القرآن الكريم{ :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ
ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ}(البقرة) .صدق اهلل العيل العظيم.
حكمة ترشيع الصوم

من أعظم العبادات التي شرُ ّ عت الصوم ،وله ِح َكم ومصالح متعددة ،أبان بعضها
القرآن الكريم ،فالصوم شرُ ع إليصال الصائم إىل تقوى اهلل تعاىل لينال رضوانه.
ميزات الصوم

وينبغي للصائم أن يلتفت ّ
أن صومه خيتلف عن فطره ،كام أبانت الروايات ذلك
بيشء من التفصيل موضحة ما ينبغي للصائم أن يكون عليه.

األوىل :نوم الصائم عبادة.
ورد عن النبي Kقوله( :نوم الصائم عبادة و َن َف ُسه تسبيح)((( واحلديث يدل عىل
عظمة هذا الترشيع ،وذلك ّ
أن العبادات األخرى ال يمكن أن يؤتى هبا وتشمل غريها
من العبادات بمعنى أن يكون له أجر تلك العبادة وعبادات أخرى ،بل ال يمكن أن
يأيت هبا العابد وهو نائم ،إذ يشرتط يف العبادات القصد والتوجه والنية ،وذلك ال
((( ميزان احلكمة للريشهري :ج ،2ص.1686
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يتأتى للنائم غري ّ
أن الصوم خيتلف عن بقية العبادات ،فالصائم يف عبادة وصوم وهو
نائم ،أي ّ
أن الصائم بصومه يف عبادة من العبادات األخرى باإلضافة إىل صومه.

الثانية :أنفاس الصائم تسبيح.
أما قوله ( :Kو َن َف ُسه تسبيح) ،أي ّ
أن األنفاس التي يتنفسها تسبيح هلل تعاىل ،ويف
أن العلامء أبانوا ّ
هذا احلديث إيامءة ،وذلك ّ
أن الثناء عىل اهلل تعاىل عىل نوعني:
األول :ثناء بصفات اجلامل ،كقول احلامد( :يا رحيم ،يا كريم ،يا عليم).

الثاين :ثناء عىل اهلل تعاىل بصفات اجلالل للحق تعاىل ،وتنزهيه عن ما ال يليق به من
صفات ،ويطلق العلامء الصفات اجلاللية عىل الصفات التي ال يتصف هبا اهلل تعاىل
كالولد والنظري واملثل ،وما ال يصح أن تتصف به الذات املقدسة ،والصائم يثني عىل
اهلل تعاىل وينزهه عن الصفات التي ال تليق بجالله وعظمته.

حقيقة عبادية النوم واألنفاس
إن استيعاب معنى نوم الصائم عبادة حيتاج إىل يشء من البيان ،وذلك ّ
ّ
أن الصائم
يتزكى بصومه فيطهر من الناحية املعنوية ،ويدرك عظمة احلق تعاىل ،وبإدراكه لعظمة
احلق تعاىل يلتفت أنه ال يتصف بصفات النقص ،والرواية القائلة( :و َن َف ُسه تسبيح)،
معنى الزم ًا للصائم وهو ّ
أن الصائم يصل بصومه إىل درجة تكون أنفاسه دالة
تبني
ً
عىل عظمة احلق تعاىل عام ال يليق أن يتصف به{ ،ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
ﭷ ﭸ ﭹ}(الصافات) ،فاهلل تعاىل َّنزه نفسه عام ال يليق به من صفات النقص.

الثالثة :الصائم مستخلص لتنزيه.
فا ُملخ َلص هو من استخلصه اهلل تعاىل لنفسه واجتباه لذاته ،والنبي  Kأبان ّ
أن
من يأيت بالصوم وخيلص يف عبادته يصبح خملص ًا ،وتكون أنفاسه منزهة للحق تعاىل
عام ال يليق أن يتصف به.
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الرابعة :استشعار األعضاء عظمة اهلل.
هناك طائفة أخرى من الروايات تبني ّ
أن مجيع أعضاء الصائم تسبح هلل تعاىل،
قال ( :Kما من صائم حيرض قوم ًا ُيطعمون إ ّ
ال سبحت أعضاؤه وكانت صالة
املالئكة عليه ،وكانت صالهتم استغفار ًا)((( أي استغفار ًا له ،وتسبيح األعضاء إيامءة
ّ
بأن من حيرض الطعام ويتوق إليه ،فيتذكر أنه صائم هلل تعاىل تسبح أعضاؤه احلق
تعاىل ،وتستشعر عظمته{ ،ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ}(اإلرساء.)٤٤:

اخلامسة :صمت الصائم تنزيه هلل.
جاء عن إمامنا أمري املؤمنني ؛ قوله( :نوم الصائم عبادة ،وصمته تسبيح،
(((
ودعاؤه مستجاب ،وعمله مضاعف ،إن للصائم عند إفطاره دعوة ال ترد)
وقوله ؛( :وصمته تسبيح) تعبري كنائي ّ
بأن الصائم حتى إذا مل يتكلم فصمته
تنزيه للحق تعاىل.

السادسة :الدعاء مستجاب.
(ودعاؤه مستجاب) ،واهلل تعاىل يستجيب للصائم إذا ابتهل إليه بالدعاء مترضع ًا
يف كل وقت من شهر رمضان.

السابعة :مضاعفة العمل.
(وعمله مضاعف) ،من اخلصائص املرتتبة عىل الصوم ّ
أن مجيع األعامل التي يأيت
هبا الصائم مضاعفة ،نعم هناك مضاعفة لألعامل بنحو فردي ،أي ّ
أن العمل يضاعف
وحده ،فإنفاق املال مضاعف والصالة مجاعة تتضاعف ،لكن الصوم يضاعف نفسه
ويضاعف مجيع األعامل العبادية األخرى.
((( ميزان احلكمة للريشهري :ج ،2ص.1686
((( ميزان احلكمة للريشهري :ج ،2ص.1686
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الثامنة :جائزة عند اإلفطار.
قال إمامنا أمري املؤمنني ؛( :إنّ للصائم عند إفطاره دعوة ال ترد)ّ ،
إن اهلل تعاىل
يستجيب دعاء الصائم بنحو عام ،وله دعوة مستجابة يف كل يوم بنحو خاص.

مستحق ثواب الصوم
إن الفضل الوفري للصائمني يرتتب ملن يلتفت خلصائص وميزات الصوم ،فهو
عبادة هلا حرمة ،وليست جمرد إمساك عن األطعمة واألرشبة ،واحلكم واملصالح
اجلائية يف الروايات ترتتب ملن يراعي تلك احلرمة.
صيام اجلوع والعطش

إن بعض الصائمني ليس له من صيامه إال العناء واجلوع ،قال النبي ( :Kرب
صائم حظه من صيامه اجلوع والعطش)((( ،أي ال ينال فوز ًا ورض ًا من اهلل تعاىل ،وال
حيقق مآربه بصومه ،ألنه ال يعرف كيف يصوم ،وال يعرف آداب الصوم ،فيصوم

ويغتاب ،ويصوم وقد تصدر منه الفواحش ،فال تصوم جوارحه ،وهكذا حاله يف بقية

العبادات ،فيأيت هبا دون أن يرتتب عليها أثر عليها ،قال ( :Kورب قائم حظه من
إن من قام ليتهجد لي ً
قيامه السهر)((( ّ
ال دون أن يتقي اهلل فلن يرتتب عىل سهره فائدة.
الصوم عن املحارم

إذن ينبغي أن نعرف كيف نصوم؟ والروايات تعلمنا ذلك ،فعن عيل ؛ قال:
(الصيام اجتناب املحارم)((( أي ّ
أن الصوم جرس جيتازه الصائم ليمتنع عن اقرتاف
املحارم ،وعنه ؛( :صيام القلب عن الفكر يف املآثم أفضل من صيام البطن عن

((( ميزان احلكمة للريشهري :ج ،2ص.1686
((( نفس املصدر السابق.
((( ميزان احلكمة للريشهري :ج ،2ص.1686
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الطعام)((( أي ّ
أن الصوم ليس برتك الطعام ،بل باستشعار القلب عظمة اهلل تعاىل
إن اهلل تعاىل َّ
فال يبيح الصائم لنفسه الوقوع يف اإلثمّ ،
حذر من الوقوع يف الفواحش
واآلثام ما ظهر منها وما بطن ،وجعل الصوم جرس ًا الستشعار عظمته وإدراك أنه
حارض ناظر عامل بام يصدر من أقوال وأفعال ،وإذا وصل الصائم إىل ذلك لن يفكر يف
اإلثم ،وتلك مرتبة عليا حلكمة الصوم ترتتب عىل صيام القلب عن الفكر يف اآلثام.
ثمرة الصوم احلقيقي

سمع رسول اهلل Kامرأة تسب جارية هلا وهي صائمة ،فدعا رسول اهلل K
بطعام ،فقال هلا  :كيل ،فقالت  :إين صائمة ،فقال ( :كيف تكونني صائمة وقد سببت
جاريتك)((( أي ّ
أن الصوم ليس من الطعام والرشاب فحسب.
ّ
إن اهلل ال يريد من اإلنسان أن يصوم ليجتنب الطعام ،بل ليتعرف عىل احلكمة
واهلدف من الصوم ليصل إىل عامل املعنى فيصدر منه اخلري ويمتنع فعل السوء والرش.

أنواع الصوم

وللصوم مراتب ثالث:

األوىل :الصوم املسقط للتكليف الرشعي ،وهو الصوم عن املفطرات.

الثانية :الصوم الذي يمثل درجة متقدمة يف عامل املعنى ،فيستشعر الصائم أنّه سيطر
عىل حواسه ،وخيتلف هذا عن النحو األول من الصوم ألن األول يسقط التكليف
فحسب.
الثالثة :صوم القلب عن مجيع اآلثام ،بحيث ال يشتغل القلب بغري اهلل تعاىل ،وقد
أبان اإلمام أمري املؤمنني ؛ هذه اخلصائص الثالث فقال( :صوم القلب خري من

((( ميزان احلكمة للريشهري :ج ،2ص.1687
((( وسائل الشيعة (آل البيت) للحر العاميل :ج ،10ص.163
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صيام اللسان وصيام اللسان خري من صيام البطن)((( أي أن الدرجة الثالثة من الصوم
هي املثىل ،جاء يف رواية عن اإلمام الصادق ؛( :القلب حرم اللهّ  ،فال تسكن حرم
اللهّ غري الل)((( إذن فـصوم القلب خري من صيام اللسان وصيام اللسان خري من صيام
البطن ،ومن سيطر عىل حواسه ،فقد حصل عىل خري كثري ،إال ّ
أن األفضل أن يسيطر
عىل جوانحه وخييل قلبه من اإلثم فيستشعر عظمة احلق تعاىل.

((( ميزان احلكمة للريشهري :ج ،2ص.1687
((( ميزان احلكمة للريشهري :ج ،1ص.503

احلفاظ على منجزات شهر رمضان
قال اهلل تعاىل{ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ}(العرص) .صدق اهلل العيل العظيم.
مكتسبات شهر رمضان

ّ
إن شهر رمضان شهر خري وبركة وعتق من النار ،وله فوائد ال عدّ هلا وال حرص،
نذكر بعض ًا منها:

األوىل :إدراك ليلة القدر.
من أعظم ما يتحقق للصائم يف شهر رمضان أن حيظى بليلة القدر ،التي حتدث
القرآن عنها بأهنا خري من ألف شهر{ ،ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ}(القدر) ،أي
أهنا عمر كامل ،يربو عىل ثالثة وثامنني سنة ،وتلك غنيمة كبرية حيظى هبا الصائم
املقبل عىل اهلل تعاىل.

الثانية :ثواب تالوة القرآن واألذكار.
باإلضافة إىل ذلك حيصل الصائم عىل أجر تالوة القرآن الكريم واألدعية واألذكار
الواردة يف هذا الشهر الفضيل.
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الثالثة :قيام الليل.
فالصائم حيصل أيض ًا عىل أجر قيام الليل ومناجاة ربه ،يدعوه خوف ًا وطمع ًا ،راجي ًا
رمحته ،خائف ًا من سخطه وغضبهٍ ،
باك بني يديه تعاىل ،لينال ثوابه ،وينجو من عقابه
وسخطه.

الرابعة :حتقيق فوائد أخالقية.
كل هذه املنجزات وغريها حيصل عليها الصائم ،وأهم ما يصل إليه الصائم يف
شهر رمضان التغذية لروحه ،إذ خيتلف شهر رمضان يف عطائه عن غريه من الشهور،
فمن صام هذا الشهر الفضيل وجد نفسه إنسان ًا آخر ،حصل عىل كثري مما كان يصبو
إليه من تعلم الصرب واحللم وكظم الغيظ والسيطرة عىل الغرائز والكيفية املثىل يف
تعامله مع إخوانه املؤمنني بل مع الطيف االجتامعي املتعدد من خالل مدرسة الصوم
العظيمة.
احلفاظ عىل مكتسبات الشهر

أن ما ينبغي التأكيد عليه يف العيد ْبعد اجتياز هذا الشهر الكريم ّ
إال ّ
أن ما حصل
وقرب من اهلل تعاىل البد من احلفاظ
عليه الصائم من خري وبركة ومن سؤدد يف الرأي ُ
عليه ،وقد ّأكد علامء األخالق عىل مسألة غاية يف األمهية هي ّ
أن املنجزات يف هذا
الشهر الفضيل قد تذهب بارتكاب معصية.
الذنب ومنجزات الشهر

هناك معادلة ذكرها القرآن الكريم وأكدها علامء األخالق بل أولوها عناية فائقة،
قال تعاىل{ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ}(هود) ،أي ّ
أن اقرتاف
اإلنسان إث ًام من اآلثام ،أو معصية من املعايص قد يستطيع أن يتخلص من أوضارها
وآثارها باالستغفار والتوبة وأعامل الرب املختلفة ،ذلك ّ
أن كل عمل خري يتقبله اهلل
تعاىل بقبول حسن ،وهو كفارة للسوء الذي صدر عنه ،إال ّ
أن اآلية املباركة هلا معادلة
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عظيمة ،فقوله تعاىل{ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ}(هود)،
يعادهلا ّ
إن السيئات يذهبن احلسنات.
كيفية تأثري الذنب عىل األعامل الصاحلة

لقد أكد النبي  Kهذا املعنى لبعض الصحابة عندما قال( :من قال :سبحان اهلل
غرس اهلل له هبا شجرة يف اجلنة ،ومن قال :احلمد هلل غرس اهلل له هبا شجرة يف اجلنة،
ومن قال :ال إله إال اهلل غرس اهلل له هبا شجرة يف اجلنة ،ومن قال :اهلل أكرب غرس اهلل
له شجرة يف اجلنة .فقال رجل من قريش :يا رسول اهلل ! إن شجرنا يف اجلنة لكثري؟!
َّ
قال :نعم ،ولكن إياكم أن ترسلوا عليها نريانا فتحرقوها ،وذلك ّ
وجل
عز
أن اهلل َّ
يقول{ :ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ}(حممد)(((،
أن املعصية حترق عمل اخلريّ ،
والنبي  Kيوضح ّ
وأن أعامل اخلري تثمر خري ًا وأعامل
السوء ُتثمر سوء ًا.
املعنى احلقيقي للعيد

إن العيد عودة إىل اهلل تعاىل ،ذلك ّ
ّ
أن الصائم خرج من ذنوبه كخروج الشهر،
كام عبرّ النبي  ،Kواخلروج من الذنوب تكويني قهري ،أي ّ
أن من صام الشهر
وجاء باألعامل الطيبة واخلرية ّ
فإن اهلل تعاىل بكرمه ورمحته سيجزيه ،أي أنّه إذا صام
الشهر وتقرب إىل اهلل تعاىل بأعامل اخلري سيغفر اهلل تعاىل له ذنوبه ويتجاوز عن سيئاته
وخيرجه منها كخروجه من الشهر.
أثر اخلطأ عىل عمل اإلنسان

ّ
إن اخلطأ الكبري يمحق احلسنات كام جاء يف رواية تبني ذلك يف خطأ الزوجة يف
حق زوجها املحسن إليها ،البار هبا عندما تصدر منه هفوة فال تغفرها له ،بل تنسى
معروفه ،قال ( :Kرأيت النار فلم َأر منظر ًا قط ،ورأيت أكثر أهلها النساء قالوا
((( ميزان احلكمة للريشهري :ج ،1ص.434
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ري َو َي ُ
مل يا رسول اهلل قال بكفرهن قيل أيكفرن باهلل قال َي ُ
كفرنَ اإلحسان؛
كفرنَ َ
الع ِش َ
(((
لو أحسنت إىل إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئ ًا قالت ما رأيت منك خري ًا قط)
تبني الرواية أنه عندما صدر اخلطأ من الزوج وقابلته الزوجة ،بقوهلا( :مل َأر منك خري ًا
قط) ،فقد أنكرت املعروف ،وكفرت بالعرشة اجلميلة واحلسنة ،وعندئذ حبطت
أعامهلا مجيع ًا ،وقد بينت الروايات ّ
أن األعامل السيئة كالكلمة السيئة قد تقيض قضا ًء
أن هذا ال خيص الزوجة ،بل يعم الزوجّ ،
مربم ًا عىل األعامل اخلرية ،وننبه هنا ّ
وأن
السيئات تذهب احلسنات يشمل اجلميع.
مكتسبات عظيمة

ّ
إن املؤمن الذي يريد أن يصل إىل درجات عالية عليه أن حيافظ عىل مكتسبات
صومه املتجسدة يف اآليت:

األول :الصرب.
فلكي حيافظ عىل املنجزات عليه أن يكون صابر ًا ،وإذا تعلم الصرب من الصوم
فعليه أن يتكئ عىل هذه السجية لئال تزول.

الثاني :السيطرة على اجلوارح.
والصائم قد تعلم السيطرة عىل جوارحه ذلك ّ
أن الصوم ليس من الطعام والرشاب
فحسب بل بالسيطرة عىل اجلوارح.

الثالث :كظم الغيظ.
وعىل الصائم أن يكظم غيظه فال ينفعل برسعة.

وإذا حقق األمور الثالثة اآلنفة الذكر بأن سيطر عىل جوارحه وكظم غيظه ومل يرد
الفعل السيئ بمثله عندئذ حقق معنى الصوم.
((( مسند أمحد البن حنبل :ج ،1ص.298
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ّ
إن الصائم إذا تعلم الصرب استطاع جتاوز ردود األفعال واستفاد من صومه ،وإذا
سيطر عىل جوارحه حقق إنجاز ًا كبري ًا ذلك ّ
أن اجلوارح إما أن تستخدم يف اخلري أو
يف السوء ،وقد تعلم الصائم استخدام اجلوارح يف الطاعة واخلري ،وباستطاعته أن
يقاوم ردود األفعال ،ومن أعظم ما يؤثر عىل اإلنسان الغضب ،فهو نار حترق كثري ًا
من منجزات اإلنسان ،والصائم بكظم الغيظ والعفو عن الناس ومقابلة اإلساءة
باإلحسان ظفر بكثري من منجزات الصوم ،وإذا حافظ عىل ذلك وقى نفسه من
غضب اهلل تعاىل ووصل إىل مرضاته.

الفصل الثاني:
 الواقع االجتماعي يف حياة الشباب 

الد ْين
ِبرُّ ال َو َ
ﮝ ﮞﮟ}(اإلرساء)٢٣:

قال اهلل تعاىل { :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
وقال تعاىل{ :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ
ﮢ ﮣ}(النساء )٣٦:صدق اهلل العيل العظيم.

ّ
إن ّبر الوالدين من الواجبات التي أكد عليها القرآن الكريم واس ُتع ِر َض ْت يف السنة
النبوية واألحاديث الواردة عن أهل البيت صلوات اله وسالمه عليهم أمجعني ،وعند
العجاب يف التشديد واحلض عىل ّبر الوالدين،
التأمل يف النصوص اإلسالمية نجد ُ
وذكر اآلثار الوضعية املرتتبة عىل ّبرمها.
اآلثار الوضعية رّلب الوالدين:

قبل استعراض آي القرآن الكريم واألحاديث الواردة عن النبي  Kواألئمة من
أهل البيت إل نذكر بأم ٍر هام هو ّ
رب جمموعة
أن موجبات التفوق يف احلياة تتأتى َع َ
رب الطاعات
من األمور ،من أمهمها االرتباط باهلل تعاىل والعلم ،واالرتباط باهلل يت ََأ َتى َع َ
التي أمر اهلل تعاىل هبا ،وهناك مفردات من الطاعات كالصالة والزكاة والصوم واحلج،
وكذلك ّبر الوالدين فهذه املفردات من الروابط الوثيقة بني العبد ور ّبه ،واإلنسان إذا
ارتبط باهلل تبارك وتعاىل هيأ اهلل له األسباب ورزقه من حيث ال حيتسب ،ودفع عنه
البالء ،وأزاح عن طريقه العقبات ،فريى أسباب التوفيق تتأتى إليه الواحد تلو اآلخر،
إ ْذ ّ
أن الكون بيد اهلل تعاىل ،واإلنسان إذا سعى لتحصيل التوفيق عرب آلياته كالبكور يف
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طلب الرزقُ ،
واخللق احلسن ،والتعامل مع الناس بشفافية ووضوحّ ،
فإن هذه األمور
حتببه إىل الناس وهلا أثر بني يف سهولة التعامل غري ّ
أن التأثري األكرب لبرِ ُّ الوالدين ،فمن
رام طلب الرزق ،والصحة يف اجلسد ،ودفع العقبات الكأداء التي تعرتض طريقه،
فعليه برب الوالدينّ ،
فإن كل هذه األشياء حتصل له بإذن اهلل تعاىل.
وهناك قصص وردت يف األحاديث عن أهل البيت إل ،وشاهدنا بعض ًا منها
يف حياتنا اليومية.
ب ُِّر الوالدين وطلب الرزق:

إذن ُّبر الوالدين ترتتب عليه آثار كبرية وعظيمة ،ونشري إىل أم ٍر هام ،وهو طلب
الرزق ،فاإلنسان يسعى يف طلبه ،و ُيميض ُج ّل وقته يف الكدح من أجل حتصيله،
والروايات الواردة تؤكد عىل ّ
أن من أوثق األسباب لتحصيل الرزق والرفاهية يف
العيش ّبر الوالدين ،فهو يفتح أبواب ًا من الرزق ال ختطر ببال اإلنسان أبد ًا ،فض ً
ال
عن التوفيقات التي حيصل عليها البار يف كثري من شؤون حياته ،فاإلنسان الكادح يف
ٍ
ٍ
بجهد كب ٍ
بجهد أقل إذا كان بار ًا
ري ،يمكنه أن حيصل عىل الرزق الوفري،
حتصيل الرزق
بوالديه ،ويظهر من الروايات ّ
أن اهلل تعاىل يهُ يأ أسباب ًا غري للبار بوالديه ،وقد جاء يف
تفسري سورة البقرة التي ُأ ْحيِ َي هبا ذلك القتيل من بني إرسائيل ،كيف ّ
أن البقرة ُط ِلبت
ٍ
بثمن أكثر من وزهنا ذهب ًا بأضعاف متعددة ،والسبب يعود للرب بالوالده ،من هنا ُندرك
ّ
أن ّبر الوالدين من األسباب القوية للرزق الوفري.
بر الوالدين يف األديان الساموية:
أمهية ّ

ّ
إن بِ َّر الوالدين ُأ ِكد عليه يف الرساالت الساموية مجعاء ،لكنه خيتلف لدى أتباع
الديانات الساموية عنه لدى أتباع القوانني التي ُتسن و ُتنظم من ِق َبل ا ُملنظرين ،فهناك
قوانني تراعي املسنني والشيوخ -كبار السن -والضعفاء وأهل اإلعاقات ،غري ّ
أن
القانون الساموي ّ
ركز عىل أمهية بِ ّر الوالدين بنحو َي ْفرق جوهري ًا عن ما هو موجود يف
األنظمة والقوانني الوضعية.

اإلحسان إىل الوالدين يف القرآن واألحاديث
قال تعاىل{ :ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝﯞ ﯟ
ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯧ ﯨ ﯩ ﯪ}(األنعامّ ،)١٥١:
إن اهلل
تعاىل بعد أن أمر بشكره الذي يوجب املزيد من اخلري ،أمر بشكر الوالدين ،وبعد أمره
بطاعته أمر بطاعة الوالدين ،وبعد حتريمه الرشك به أمر باإلحسان إىل الوالدين أي ّ
أن
عدم اإلحسان إليهام عىل حد الرشك باهلل ،وعقوقهام باإلساءة إليهام من أعظم وأشد
املحرمات ،فهو عىل حد الرشك باهلل تعاىل أي من الذنوب التي ال ُتغفر.

قال اهلل تعاىل{ :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ
ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ}(البقرة ،)٨٣:وقال إمامنا الصادق صلوات
اهلل وسالمه عليه ،ملا ُسئِل عن معنى اإلحسان يف قوله تعاىل{ :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
سن صحبتهام ،وأن ال ُتكلفهام
ﮝ ﮞﮟ}(اإلرساء )٢٣:قال ( :Kاإلحسان أنْ تحُ َ
مستغن إ ّال ّ
ٍ
أن
أنْ َيسأالك شيئ ًا مما حيتاجان إليه ،وإن كانا مستغنيني)((( .قد يكون الوالد
اهلل تعاىل يريد باإلحسان اإلفاضة يف العطاء والرأفة واحلنان وإظهار االهتامم مما يكون له
التأثري البالغ يف مراعاة احلاجات املادية والنفسية واملعنوية ،ثم قال اإلمام ؛ :أليس
يقول اهلل عز وجل{:ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ}(آل عمران )٩٢:واإلمام ؛
يستشهد باآلية ليبني ّ
أن الولد حيب املال ووالده لديه املال ،و ُيقدمه لوالده أو لوالدته ليكون
((( وسائل الشيعة (آل البيت) للحر العاميل :ج ،21ص.488
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مصداق ًا لقوله تعاىل{ :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ}(اإلرساء )٢٣:وقال
؛ يف معنى قوله تعاىل{ :ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ}(اإلرساء( )٢٣:إنْ أضجراك فال
تقل هلام ُأ ٍف)((( ،ونشري هنا إىل مسألة هامة تتعلق بكبار السن الذين لدهيم رغبة يف الكالم
الكثري قد يؤدي بالولد إىل السأم والضجر وامللل ،ويتطلب مراعاة مشاعرمها إىل قد ٍر كبري
من التحمل والصرب ،لئال يضجر أمامهام بل يظهر هلام الرسور واالنرشاح ،و ُيبدي التأدب
جتاه الوالدين ُمظهر ًا هلام االستفادة من كالمهام الذي يسمعه ،ويف كثري من األحايني تصدر
التوجيهات من الوالدين نتيجة الختزان جتربة كبرية تعود عىل الولد بفوائد مجة قد ال
يلتفت إليها إال بعد ٍ
زمن طويلٍ  ،قال إمامنا الصادق ؛ يف قوله تعاىل{ :ﮫ ﮬ
ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ} (اإلرساء)( :إن رضباك ،فقل هلام غفر اهلل لكام ،فذلك منك
قول كريم)((( أي ْ
تدعو هلام باملغفرة والرمحة ،وبني ؛ معنى قوله تعاىل{ :ﯓ
أن
َ
ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ}(اإلرساء) فقال ؛:
(ال متأل عينيك من النظر إليهام إال برمحة ورقة ،وال ترفع صوتك فوق أصواهتام ،وال يديك
فوق أيدهيام ،وال ُتقدم قدامهام)((( ،أي ال تتقدم عليهام يف امليش ،ونضيف هنا رشح ًا لقوله
تعاىل{ :ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ}ّ ،
إن فراخ الطري تتعامل بنو ٍع من املحبة واللطف
عندما تريد من األب أو األم الطعام والرزق ليس عرب اإلشارات واملوجات الصوتية التي
هي لغة خاصة بني الطيور ،بل ُيلوح الطري الصغري بجناحه ،ليبدي ضعفه وتواضعه أمام
األب واألم ،وهذا املعنى غاية يف الدقة ،فاملتتبع لروايات املعصومني إل جيدها كثرية
ومتعددة ،يف حضها عىل بر الوالدين ،جاء عن النبي  Kعندما سأله ابن مسعود عن
أحب األعامل إىل اهلل تعاىل ،فقال ( :Kالصالة لوقتها) قلت  :ثم أي يشء ؟ قال ( :بر
الوالدين) قلت ثم أي يشء ؟ قال ( :اجلهاد يف سبيل اهلل)(((.

((( نفس املصدر السابق.
((( نفس املصدر السابق.
((( نفس املصدر السابق.
((( وسائل الشيعة (آل البيت) للحر العاميل :ج ،4ص.113
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املقصود من الوالدين يف اآلية {ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ}
علت
(اإلرساء ،)٢٣:مها الوالد وإن عال ،أي( :يشمل آباءه وأجداده) ،والوالدة وإن ْ
(أي يشمل آباءها وأجدادها) ،واآلية شاملة هلام ،وقد جاء تفسريها هبذا املعنى يف
الروايات الواردة عن أهل البيت إل ،ويف أقوال علامءنا األبرار.
تعامل النبي  Kمع البار بوالديه:

لقد كان النبي  Kيتعامل مع البار بوالديه بطريقة معينةُ ،يبدي فيها اهتاممه
اخلاص به ،ويعطي لألمة درس ًا يف بِ ّر الوالدين ،ومن يتصف هبذه الصفة جيد ّ
أن
التاريخ حيدثنا عن ّ
أن أخت النبي من الرضاعة ،عندما جاءت إليه ،احتفى هبا الرسول
ٍ
بحفاوة بالغة وفرش هلا رداءه ،وأخذ يحُ دثها و ُيضاحكها ،ثم جاء أخوها بعد
K
بخ ٍ
ذلك إىل الرسول  Kفتعامل معه ُ
ٍ
حسن ،لكنه بأقل مما تعامل به مع أخته ،فلام
لق
أبر بوالدهيا منه)(((.
ُسئِل املصطفى  Kعن فعله ،أوضح ذلك بقوله( :ألنهّ ا كانت ّ
كيف نتعامل مع الوالدين ؟

ٍ
ّ
ٍ
مضن من أجل حتصيل
وتعب
كدح
إن الوالدين بعد أن يقضيا يف احلياة الدنيا يف ٍ
العيش الرغيد ألبنائهام ،يصالن إىل مراحل قد تصعب عليهام احلركة ،ويعوزمها
النشاط ،وال تسعفهام احليوية ،خاصة يف مرحلة الشيخوخة التي حيتاج فيها إىل مزيد
من الرعاية واالهتامم ،وذلك يتطلب من األبناء التعامل معهام بمنتهى اللطف واملحبة،
وال يراد بذلك أن هيتم باحتياجاهتام فحسب ،بل يريد اهلل تعاىل إظهار ُ
الذل واخلضوع
أمام األب واألم ،وذلك يحُ قق لإلنسان اللطف والعناية به بنح ٍو ال يعلم به إال اهلل
أنن ّبر الوالدين
تعاىل ،لقد قرأت الكثري من سري العلامء والصاحلني الذين أمجعوا عىل ّ
من أرسار التوفيقات يف العبادات والطاعات ،والتحصيل العلميُ ،
والقرب من اهلل،
واملحبة ألهل البيت إل ودفع البالء.
((( وسائل الشيعة (آل البيت) للحر العاميل :ج ،21ص.489

272

التكامل التربوي

وعلينا أن نعلم أبنا َئنا عىل الرب واالحرتام آلبائهم وأمهاهتم ،غري ّ
أن بعض الناس
ال يلتفت إىل الرتبية السليمة التي ترشدنا أن ُنريب الطفل منذ نعومة أظفاره عىل
ّبر الوالدين ،ألن ذلك حيقق له السعادة ويوصله إىل الدرجات العالية التي يطمع
الوالدان يف أن يصل الولد إليها.
بر الوالدين:
قصة واقعية يف ِّ

إن البار لوالديه يصل إىل درجات وتوفيقات ال حيصل عليها غريه فض ً
ّ
ال عن
العاق ،لقد ذكر يل أحد الثقاةّ :
أن أحد الرؤساء الكبار يف منطقتنا عنده والد غري متعلم
وبسيط ،لكنه حيرتمه يف غاية االحرتام ،وكان الوالد يتعامل بشدة وقسوة مع الولد،
ويف ِقبال ذلك يتعامل الولد مع أبيه يف غاية اللطف واملحبة ،فلام ُسئِل الولد الذي
كان يف مستوى من العلم واملوقع االجتامعي كيف تتعامل مع والدك هبذه الطريقة؟
أجاب بجواب غاية يف الروعة فقال :وما يدريك أنّني ما وصلت هلذا املنصب واملكانة
االجتامعية إال نتيجة لربي به وتعاميل معه باملحبة واالحرتام.
زيادة الرب باألم

ّ
إن كل ما أمر اهلل تعاىل به من بر لألب ،فلألم ثالثة أمثاله ،وعلينا أن نراعي هذا
اجلانبّ ،
إن ما دعاين للتحدث عن ّبر الوالدين بعض العقوق التي نسمع هبا لألسف
الشديد ،وليعلم ّ
أن من يعق الوالدين فإنه يدخر ذلك لنفسه يف املستقبل ،وسيحصل
ٍ
مآس ال يعلم هبا إال اهلل تعاىل ،أ ْقلها الفقر واالبتالء وعدم التوفيق للطاعات وعدم

التوفيق يف عالقاته االجتامعية مع الناس.

ولنحذر مجيع ًا من عقوق الوالدين و ُنراعي ما أكد عليه القرآن الكريم واألحاديث
املتواترة عن الرسول  Kواألئمة إل.

االنتخابات ُخطوة يف االجتاه الصحيح
قال اهلل تعاىل يف القرآن الكريم{:ﰆﰇ ﰈ ﰉ ﰊ}(الصافات) صدق اهلل

العيل العظيم.

حديثي معكم يف هذا اليوم يدور حول االجيابية احلاصلة من املشاركة يف

االنتخابات البلدية ،وما يرتتب عىل املشاركة فيها من فوائد لنا ولوطننا.

وقبل البدء أشري إىل ّ
أن تقدُّ م األمم واملجتمعات مرهون باألعامل واألفكار التي
تصدر من َلدُ ن هذه األمم واملجتمعات ،وبقدر ما يصدر منها من أعامل وختطيط
وفكر ب َّناء تتقدم.

املقارنة بني النظرية اإلسالمية والنظريات األخرى

ّ
إن أدنى تتبع للنظريات احلديثة يف التقدم احلضــاري لألمم والشعوب نجد
أهنا ختتلف مع النظرية اإلسالمية شك ً
ال ومضمون ًا ،وكي يتجىل لنا االختالف
بوضوح نستعرض إحـدى النظــريات يف علم االجتامع القائلــةّ :
(إن األمم

واحلضارات هلا ضعف وقوة فضعف فموت) أي َّ
أن األمم واحلضارات متر عليها
مراحل أربع :مرحلة الضعف ومرحلة القوة ومرحلة الضعف بعد القوة ،ثم

مرحلة املوت ،غري َّ
أن آيات القرآن الكريم والروايات الواردة عن النبي K
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وأهل بيته تؤكد ّ
أن األمة تتقدم من خالل أعامهلا وسعيها ،قال تعاىل{ :ﰂ

ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ}(النجم) ،والنظرية السابقة التي يرتئيها بعض علامء
االجتامع ال تتفق مع ما ُيستظهر من آي القرآن الكريم والروايات الواردة عن

النبي  Kوأهل بيته إل من عدم ذكر للضعف أو املوت إذا صلح العمل
وصلحت الذات ،هذا باإلضافة إىل ّ
أن كثري ًا من النصوص اإلسالمية ُتبني أمهية
التخطيط والسعي والكد والعمل للوصول إىل التقدم واالزدهار يف املجالني

الشخيص للفرد واالجتامعي لألمة.
العوامل املؤثرة يف تقدم األمم

هناك عوامل ال ُبدَّ ْ
أن َت ْأ ُخذ هبا األمم كي يتأتى هلا التقدم إىل األمام ،نذكر بعض ًا
منها:

األول :التخطيط.
ّ
إن التخطيط لتطوير األمة يحُ قق النجاح الباهر ،ويتأتى من خالل أمور ثالثة:
األول :إعداد دراسات علمية شاملة هتتم بتقيص األسباب التي تؤدي إىل تراجع

األمة ومعاجلتها والقضاء عليها.

الثاين :أن تكون هذه الدراسات شاملة وحتت إرشاف متخصصني يف جماالت

متعددة كي يتحقق ما تصبو إليه األمة من تقدم وازدهار.

الثالث :استرشاف املستقبل والنظــر إىل األمـام ،كـي ال تكـون النظرة
أو الدراسة حمدودة بفرتة زمنية قصرية ال تحُ قق طموحات وآمال األمة فتكون

نتائجها حمدودة.

حصلا هاجتالا يف ةوطُخ تاباختنالا
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الثاني :مسؤولية الفرد جتاه اجملتمع.
ّ
إن بعض الناس بل الكثري منهم ال ُيويل اهتامم ًا باملصالح االجتامعية ،ويصب

اهتاممه بمصاحله الشخصية ،وذلك ال يحُ قق رضوان اهلل تعاىل ،إ ْذ ّ
أن الرشيعة
ري الناس أنفعهم
أولت عناية فائقة باملصالح االجتامعية ،قال النبي ( :Kخ ُ
اإلسالمية ْ

للناس)((( والذي ال حياول ْ
أن يوصل النفع إىل اآلخرين ويسعى لتحقيق مصاحلهم
لن يكون حمبوب ًا عند اهلل تعاىل ،أما من سعى إليصال النفع إليهم ،فهو املحبوب يف
(اخللق عيايل ،فأح ُبهم إ ّيل ُ
ُ
ألطفهم هبم ،وأسعاهم يف حوائجهم)
احلديث القديس:

(((

والنبي  Kوأهل البيت إل مل يقترص دورهم عىل حث الناس باالهتامم باملصالح

االجتامعية بالقول فحسب ،بل جسدوا ذلك بسلوكهم العميل وسعيهم احلثيث يف

رب آليات متعددة وسبل متنوعة ،ختتلف
قضاء حوائج الناس وإيصال النفع إليهم َع َ
الفعال يف الرقي
بحسب تطور املجتمع وتوسع ثقافته وازدياد إمكانياته التي هلا األثر ّ

الدائم لألمة.

الثالث :املراقبة واحملاسبة.
من العوامل التي حتقق التقدم وتنبثق مما تقدم املراقبة واملحاسبة ،ملن يتبوأ منصب ًا

وإن كانت نواياه طيبة حسنة ،ويمتلك خربات جيدة إال َّ
يف الدولة ،حتى ْ
أن ذلك ال
يكفي ،واملسؤول بحاجة إىل أمور كي يرقى إىل األفضل:

األول :إدخال خربات ومهارات أخرى هلا دور يف تكامل العمل الوظيفي ،إ ْذ
ّ
أن اإلنسان مهام ُأوتيِ َ من العلم حيتاج إىل غريه ،قال تعاىل{ :ﯫ ﯬ ﯭ

ﯮﯯ}(الزخرف)٣٢:

وطبيعة احلياة حيتاج فيها بعض األفراد إىل بعضهم اآلخر،

ٌ
وقانون عام.
وتلك ُس َّن ٌة كونية

((( مستدرك الوسائل للنوري :ج ،12ص.391
((( وسائل الشيعة (آل البيت) للحر العاميل :ج ،16ص.367
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الثاين :املراقبة التي تقوم عىل أساس متابعة عمل املوظفني ومستوى آدائهم

الوظيفي.

الثالث :املحاسبة التي تبتني عىل األمر السابق ،ليتعرف عىل مواطن الضعف
يف عمل املوظف وأسباهبا لكي يتم معاجلتها ،خصوص ًا إذا كانت عن تقصري يف
األداء الوظيفي ،إلسداء النصيحة له والتحاور معه لتقديم أفضل احللول الناجعة

لتطوير العمل.

الرابع :أن يكون القرار املتخذ مبني ًا عىل الرؤية الثاقبة لألمور التي تستوعب

الظروف املحيطة باإلدارة والعمل واملوظف ،وحماسبة أصحاب القرار حال

اختاذهم أي قرار من دون دراسة الظروف املحيطة به ،واملراقبة واملحاسبة
للمسؤول واإلدالء بالنصيحة له ومشاركته الرأي من أهم املبادئ يف التطور

االجتامعي لألمم ،قال املصطفى ( :Kالدين النصيحة)((( يشري  Kإىل هذا
املعنى ،أي تقديم ما يستطيعه املرء إليصال من يتبوأ مقام املسؤولية إىل اختاذ القرار

املناسب.

الرابع :التعاون.
ويراد به اشرتاك اجلميع يف إيصال املجتمع إىل اخلري ،وإذا مل حيدث تعاون اجتامعي

وكانت الروح إتكالية ال هيتم بعض األفراد بام حيدثّ ،
فإن ذلك من عوامل التقهقر
والتخلف ،والعكس من ذلك إذا نظر الناس إىل املستقبل وتعاونوا مسهمني يف إصالح
ما يمكن أن ُي ْص َل َح ،س ُي ْس ِه ُم ذلك إجيابي ًا يف تقدم املجتمع ،قال تعاىل{ :ﯭ ﯮ
ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶﯷ}(املائدة ،)٢:فالتعاون من العوامل اهلامة التي

ُتسهم يف التطوير والرقي للمجتمع.

((( ميزان احلكمة للريشهري :ج ،4ص.3278

حصلا هاجتالا يف ةوطُخ تاباختنالا
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اخلامس :االستفادة من جتارب األمم والشعوب األخرى.
االستفادة من منجزات ومكتسبات احلضارات األخرى مبدأ عام أشار إليه

القرآن الكريم ،قال تعاىل{ :ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ

ﯾ ﯿ ﰀ}(األحزاب ،)٦٢:والشهيد الصدر ( )يسمي ذلك بالسنن
الكونية ،واإلنسان عليه ْ
والسنَن التي حققت التقدم لألمم،
أن يدرس العوامل ُ
كي يستفيد منها ويسري عىل وفقها لتحقيق أهدافه.

أمهية االنتخابات يف العرص احلديث

إن االنتخابات واملشاركة يف الرأي من أهم ُ
ّ
األ ُسس التي ُتطور املجتمع يف العرص

احلديث ،من خالل الدور املهم الذي ُتعطيه لإلنسان يف إبداء رأيه واإلدالء بصوته،
وعلينا أن نسري عىل وفق املكتسبات واملنجزات التي ُح ِّق َقت يف احلضارات األخرى،

وذلك ال يتناىف مع إسالمنا احلنيف ،فقد ركز النبي  Kعىل مبدأ الشورى يف األمة،
ومارس ذلك ألجل غرس مبادئ املشاركة يف الرأي من ِق َبل األمة ،واألمم األخرى

تفوقت علينا باالنتخابات ،وحققت منجزات كبرية ،وعلينا إذا َأر ْدنا ْ
أن نحفظ ألمتنا
َّ
اإلسالمية كرامتها والسعي إىل التقدم ْ
أن نحرتم الرأي اآلخر ونشارك يف صنع القرار

الذي يحُ قق التقدم.

ّ
إن مسألة االنتخابات البلدية خطوة يف االجتاه الصحيحُ ،تسهم يف جعل القرارات
املتخذة يف البلدية عىل ُأ ُسس من املوضوعية والدراسة لتالمس حاجات الناس ،وأن

يكون ا ُمل َ
نتخب حماسب ًا فإذا شارك يف اختاذ قرارات غري صائبة فقد ثقة الناس ،ومل يجُ دد
السبل
انتخابه يف دورة أخرى ،فيكون ذلك دافع ًا لبذل قصارى جهده يف تقديم أفضل ُ

واحللول لرقي جمتمعه ووطنه.

قد يقول بعض :إنه ال ترتتب آثار مفيدة عىل املشاركة يف االنتخابات فيقاطعها.
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وذلك غري صحيح ،نعم؛ قد ال ترتتب اآلثار الكبرية والعظيمة عىل االنتخابات
بادئ ذي بدء ،لكنه إذا كان ا ُملنتخب لديه األهلية الكاملة لتق ُلد املسؤولية وتلمس
حاجات الناس ،وكان لدى الناس اهتامم كبري عىل مستوى املساءلة واملراقبة واملحاسبة
ملن ُينتخب ،واإلحلاح يف املطالب ومتابعتها ،فعندئذ تتحقق النتائج الباهرة والفوائد

الكبرية التي تعود عىل املجتمع والوطن.

دور التقليد واملحاكاة يف تقدم األمم
ٍ
حاك عن إبراهيم ؛ يف ذمه لقومه ملا اختذواقال اهلل تعاىل يف القرآن الكريم
األصنام وعللوا ذلك بأهنم وجدوا آباءهم األولني عىل عبادهتا{:-ﮣ ﮤ ﮥ
ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ}(األنبياء) صدق اهلل العيل العظيم .
واآلية الكريمة تذم التقليد إذا كان ال يؤدي إىل اخلري ،ومتدحهم إذا كان عىل أسس
وضوابط عقلية.

إجيابيات املحاكاة والتقليد املمدوح:

التقليد من الظواهر االجتامعية التي ُتسهم يف تقدم املجتمعات تارة ،والتأخر تارة

العرف االجتامعي واجلانب الثقايف
أخرى ،واإلنسان حيتاج إىل التقليد كي يتقدم يف ُ
ومجيع جماالت احلياةّ ،
إن األخذ بالتقليد إذا كان ُيسهم يف رقي املجتمع وصعوده فإنه
تقليد نافع ،وقد أشار القرآن الكريم إىل احتياج اإلنسان يف الت ََع ّلم إليه يف قصة ابني

آدم عندما قتل قابيل هابيل ،ثم تع ّلم كيفية املوارة جلسد أخيه باستفادته من الغراب
الذي رآه ُيواري غراب ًا آخر يف الرتاب ،والقصة القرآنية وإن كانت واردة يف ذم فعل
قابيل إ ّ
ال أهنا يمكن االستفادة منها يف تعلم املحاكاة وتطوير قدرات اإلنسان ،وتفعيل
رب آيات القرآن الكريم واألحاديث
مهاراته ،والشارع املقدس شجع عىل ذلك َع َ
املروية عن النبي  Kواألئمة إل.
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ّ
إن اإلنسان ال يستطيع أن يتقدم باطراد إال باملحاكاة واملجاراة واألخذ بام هو مفيد

لدى غريه يف العلوم والفنون والتقنيات مما يوجب تقدم األمة ،ولعل من أبرز األمثلة

يف العرص احلديث حماكاة اليابانيني للغرب يف جمال التقنيات والتكنولوجيا ،فاألمة
اليابانية َخ َطت خطوات كبرية جد ًا يف املائة واخلمسني سنة املاضية ،واستطاعت أن

تتفوق يف بعض املجاالت عىل الغرب باملحاكاة واملجاراة ،إذن املحاكاة واملجاراة إذا
أمر حممود خصوص ًا إذا كانت قائمة عىل أصول
كانت تسهم يف تفعيل القدرات فهي ٌ
فإن التقليد سيكون رائع ًا ومجي ً
وثوابت تنسجم مع العقل والدين ّ
ال.

خطراملحاكاة والتقليد املذموم:

واملحاكاة كام ُتسهم يف تقدم اإلنسان قد ُتسهم يف تأخره إىل الوراء ،بل قد توجب

الذل واهلوان له ،والتقليد كام يكون لدى الفرد ،يكون لدى املجتمعات واألمم
والشعوب ،ويؤثر سلبي ًا عىل الفرد ،ويشتد تأثريه إذا كان من قبل أمة ألمة أخرى ،إ ْذ
أن من سلبياته ّ
حيمل سلبيات كبرية يف مقدمتها ،ما يطلق عليه العقل اجلمعي ،أي ّ
أن
املجتمع يفقد قدراته اإلبداعية يف فهم الصواب واخلطأ ،وال يستطيع أن يميز بينهام

لقوة اإلعالم والدعاية التي ُتفقده الكثري من األفراد وتبعده عن التمييز بني الصواب
شكل مثا ً
واخلطأ ،ولعل ما أثاره املرشكون ضد املصطفى  Kبأنه ساحر أو جمنون ّ
ال

للعقل اجلمعي ،غري ّ
أن النبي  Kاستطاع أن ُيفكك ذلك العقل اجلمعي بدعوهتم
أن يقوموا هلل مثنى وفرادى ثم يتفكروا هل ّ
أن صاحبهم جمنون أم أنه يتمتع بقدرات

كبرية يف العقل ورجاحة وحصافة يف الرأي؟ ّ
إن النبي  Kكان يرى التأثري السلبي

للعقل اجلمعي عىل املجتمع بأكمله ،إ ْذ يسلب قدرات الفرد واملجتمع فال يستطيعان
معرفة الصواب.

إذ ًا التقليد له سلبيات كبرية خصوص ًا إذا كان من قبل األمة ألن أفرادها سوف

يسريون يف االجتاه العام لعدم امتالكهم موازين التمييز للخطأ من الصواب لذا

مألا مدقت يف ةاكاحملاو ديلقتلا رود
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عالج النبي  Kذلك بالتفكري املتوازن بني عدة أفراد ،قال تعاىل{:ﯢ ﯣ ﯤ

ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴﯵ

ﯶ ﯷ ﯸﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ}(سبأ).

النبي إبراهيم ؛ يف مواجهة التقليد املذموم

ّ
إن التقليد إذا كان ال ينسجم وال يتالءم مع العقل فهو منبوذ ومذموم رشعا ،وقد
جاءت آيات وروايات يف ذمه ولكي يتضح ذلك ويتبني تأثريه نستعرض بعض آي
الذكر احلكيم التي ُتبني امليزان يف املحاكاة والتقليد ،وبالتأمل فيها يتبني ما نريد أن نصل
إليه ،قال تعاىل{ :ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ
ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ}
إن قوم إبراهيم ؛ قالوا ّ
(األنبياء)ّ ،
إن السبب يف عبادة األصنام هو أهنم وجدوا
آبائهم هلا عابدين ،مع علمهم أهنا ال ترض وال تنفع ،إ ّ
ال أهنم يسريون عىل مسار اآلباء،
قال تعاىل{ :ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ}(األنبياء) ثم ر ّد عليهم اخلليل ؛،
فـ {ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ}(األنبياء) ،وعليه فالتقليد هنا
واملحاكاة ضاللة ،ثم سأله قومه ،فـ{ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ}(األنبياء)،
أن العادة أن يكون بعض ا ُمل ِ
إ ْذ ّ
نذرين من أصحاب األهواء الذين ال حيملون القيم وال
جيسدون املثل ،فأجاهبم ؛ قائ ً
ال{ :ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ
أن إبراهيم ؛ بعد أن وجد ّ
ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ}(األنبياء) ،أي ّ
أن
املوعظة والفكرة ال تفيد أراد أن ُيبلور املفهوم بأسلوب عميل فقال ؛{ :ﯹ
ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ ﰀ ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭘ ﭙ}(األنبياء) ،فلام رجعوا ورأوا أصنامهم ُكسرِّ ت من قبله ؛ {ﭚ ﭛ
ﭜﭝﭞ ﭟﭠﭡﭢ ﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪ
ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ}(األنبياء) فوجهوا التساؤالت له
؛ ،فـ{ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ} فأجاهبم ؛{ :ﭻ ﭼ
ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ}(األنبياء) ،هذه عالمة
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استفهام وضعها ؛ لقومه إذا كانوا يمتلكون الرشد والعقل واملنطق {ﮅ
ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ}(األنبياء) ،أي اكتشفوا خطأهم ،فاألصنام
ال متتلك عق ً
ال ،وال تستطيع نطق ًا ،فكيف تعبد؟ ومن رجع إىل نفسه وبدأ بالتفكري
جتىل له احلق وأدرك الصواب باستخدام العقل والربهان ،قال تعاىل{ :ﮅ ﮆ
ﮇ ﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏ ﮐﮑﮒﮓﮔ
ﮕ ﮖ}(األنبياء) ،أي أنه بالرغم من علمهم أهنم ال ينطقون وال يعقلون
إ ّ
ال أهنم عبدوهم تبع ًا آلبائهم ،قال تعاىل{ :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ
أن قوله تعاىل{ :ﮫ ﮬ} تبيان ّ
ﮭ}(األنبياء) ،ونلحظ هنا ّ
أن املحاكاة وتقليد
اآلباء واألجداد قد يرض وقد ينفع ،فإذا كان يفيد اإلنسان ويثريه يف الثقافة ُ
واخللق
وجتذير القيم ،فذلك أمر مطلوب ،وإذا كان يرضه وال ينسجم مع منطق العقل
والربهان فذلك تقليد مذموم اوهو الذي عناه اخلليل ؛ يف قوله تعاىل{ :ﮣ
ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ}(األنبياء) ،أي ّ
أن العاقل البد أن
جيعل مساره وحماكاته للغري ينسجم مع منطق العقل وموازين الربهانّ ،
إن التقليد أمر
طبيعي ،وقد ّأكد علامء النفس واالجتامع ّ
أن اإلنسان إذا استمع إىل شخصني بينهام
نزاع ،فإنّه حياكي يف ردود فعله نزاعهام ،فإذا ارتفع النزاع ارتفعت املحاكاة ،وإذا حزن
أحد املتخاصمني حيزن ،وإذا ضحكا يضحك فيحزن ويضحك تبع ًا ملا يراه يف نزاعهام،
وعليه أن يحُ ِّكم موازين العقل واملنطق.
دور األرسة يف إيضاح فكرة املحاكاة

ّ
إن األبوين مدعوان إىل غرس تأثري املحكاة والتقليد إجياب ًا عىل األوالد والبنات،
أن حماكاة الغري خصوص ًا إذا كان يتمتع بالرفاه املادي والسلطة القانونيةّ ،
إ ْذ ّ
فإن من
حياكيه يتأثر به إذ أنه األقوى ،واألضعف يتبع األقوى دائ ًام إال من عصمه اهلل تعاىل
وسار عىل موازين العقل.

مألا مدقت يف ةاكاحملاو ديلقتلا رود
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إن رشح األبوين اآلثار السلبية واإلجيابية للتقليد يتحقق بسريمها عىل وفق القواعد

التالية:

األوىل :البحث عن ظاهرة املحاكاة ،وفهم املردود اإلجيايب وتشجيع األبناء عىل

تلك املحاكاة ،وإذا رأيا املردود السلبي ّأكدا عىل أمهية االبتعاد عنها.

الثانية :تبيان ّ
أن املحاكاة البد أن تتالءم مع موازين العقل واملنطق.
الثالثة :إدخال األبناء والبنات يف اختبار لرفع مستوى الكفاءة والقدرة

التمييزية لدهيم وحتصينهم عن املحاكاة والتقليد السلبي ،وقد ورد عن اإلئمة

إل توجيهات لتبيان كيفية إفهام اآلخر وما ينبغي عليه أن يكون عندما خيترب

غريه ،ويفيدنا ذلك يف األسلوب الرتبوي ،قال اإلمام الصادق ؛( :إذا أردت
أن ختترب عقل الرجل يف جملس واحد َف َح ِّد ُثه يف خالل حديثك بام ال يكون ،فإن
أن االختبار ُيوضح ّ
أنكره فهو عاقل وإن صدقه فهو أمحق)((( أي ّ
أن املخترب هل
يسري عىل وفق املوازين العقلية أم ال؟ ويفيدنا ذلك يف اجلانب الرتبوي ألبنائنا

وبناتنا ،ذلك أنه عندما نطرح عليهم األفكار والقصص نرى أهنم هل يصدقون
كل ما يسمعونه أو يسريون يف االجتاه غري املدروس أم أهنم ال يمتلكون حصانة
ذاتية بسبب األسلوب الرتبوي الذي تلقوه من األبوين.

الرابعة ّ :
إن العاقل ال يكتفي برأيه بل حياول أن يستشري و ُيرشك اآلخر للوصول

إىل النتائج اإلجيابية احلميدة ،وعليه فعندما يسري يف اجتاه خاص أن ال يكتفي بقدراته

العقلية وحدها ،قال إمامنا أمري املؤمنني ؛ٌ :
(حق عىل العاقل أن ُيضيف إىل رأيه

رأي العقالء ،ويضم إىل علمه علوم احلكامء)((( والعاقل جدير أن يريب أبناءه عىل
((( ميزان احلكمة للريشهري :ج ،3ص.2051
((( ميزان احلكمة للريشهري :ج ،2ص.1525
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االستشارة بإرشاكهم يف الرأي ،والتأكيد عىل أهنم مهام وصلوا إليه من قدرات تفوقية

ومتييز سليم ،لن يكتفوا بذلك بل حيتاجون إىل ضم ما لدى العقالء اآلخرين إىل
عقوهلم ليصلوا إىل الصواب.

اخلامسة :املعرفة بالزمان ،فالزمان الذي نعيشه له سامته ،إ ْذ أننا نعرف ّ
أن هناك
حضارات أقوى من حضارتنا يف املجال املادي واألضعف يتبع األقوى ،وإذا كان
األقوى لديه سلبيات كثريةّ ،
فإن عىل األضعف أن يأخذ اجلانب اإلجيايب فحسب ،قال
اإلمام الصادق ؛( :عىل العاقل أن يكونَ عارف ًا بزمانه ُمقب ً
ال عىل شأنه)(((.
هذه قواعد مخس تفيدنا يف تعليم أبنائنا وأرسنا ليأخذوا التقليد اإلجيايب وينبذوا
السلبي.

((( ميزان احلكمة للريشهري ج 3ص.2047

الوعي االجتماعي للوقت يف العطلة الصيفية
قال اهلل تعاىل{:ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ}(العرص) صدق اهلل العيل العظيم.
أمهية الوقت يف حياة اإلنسان

ٍ
معان متعددة ،فمن معانيه الزمن،
هذه السورة املباركة تبدأ بالقسم بالعرص ،وله
وحيتل أمهية كبرية يف حياة اإلنسان ويف حياة األمم والشعوب واحلضارات ،ويكفينا
ّ
أن اهلل تعاىل دلل عىل هذه األمهية الفائقة يف القرآن الكريم بال َقسم به يف آيات متعددة،
كالعرص الذي يشمل يف بعض معانيه الزمن كله ،غري ّ
أن هناك فرتات من الزمن خاصة

أقسم هبا القرآن الكريم ألمهيتها ،كالليل{ ،ﮖ ﮗﮘ ﮙ}(الليل) ،والضحى،
{ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ}(الضحى) ،والفجر{ ،ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭕ}
(الفجر) ،وهناك إشارات متعددة يف القرآن أبان فيها احلق تعاىل أمهية الوقت يف حياة
اإلنسان كفرد ،ويف تقدم األمة كمجتمع.
اهلدف من القسم يف القرآن

احلق تعاىل عندما يقسم بيشء فهو دليل عىل أمهيته يف النظام الكوين ،وهذا ما
أوضحه املفرسون يف قوله تعاىل{:ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﰃ
ﰄ ﰅ ﰆ}(الواقعة) ،إذ ّ
أن مواقع النجوم هلا أمهية خاصة يف النظام الكوين،
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فلذلك أقسم اهلل تعاىل هبا ،وكذا احلال ،يف الفرتات املحددة إذ ّ
أن هلا أمهية كبرية يف
فو َر َد ال َق َسم هبا.
حياة اإلنسان واملجتمعَ ،
مشكلة الوقت لدى الشباب

ال بد أن ننبه عىل األمهية الفائقة للوقت والزمن يف حياتنا وحياة أبنائنا وبناتنا ،ألننا
نعيش إشكالية كبرية يف عدم االستفادة املثىل من الوقت ،فهناك الكثري من الشباب
والفتيات يعيشون هذا املأزق ،ويظهر ذلك يف حديثهم ،فتجد أحدهم يعرب بأننا نريد
السآمة وامللل بسبب عدم انقضائه ،والناس خيتلفون يف أزمة
قتل الوقت أو أننا نعيش ّ
الوقت ،فهناك من ال جيد الوقت الكايف لتحقيق أهدافه وانجاز ما أعده لنفسه من
أولويات والعكس من ذلك ،من يعيش أزمة يف مسألة الوقت لعدم إدراكه ألمهيته.
استغالل الوقت يف العطلة

ومن هنا عىل اآلباء وأولياء األمور خصوص ًا يف العطلة الصيفية ـ التي تقرب
من ثالثة أشهرـ أن يثقفوا أبناءهم وبناهتم عىل أمهية الوقت من ناحية ،وعىل كيفية
االستفادة املثىل منه من ناحية أخرى ،أي أنه البد أن نجعل األبناء والبنات يعون
األمهية الفائقة للوقت ،والذي ال يدري أمهية الوقت يذهب وقته هدر ًا ،ويقيض وقته
يف جلسات ممُ لة ،ال تعود عليه بفائدة ،كمن جيتمع يف البساتني واملزارع لقضاء الوقت
يف التدخني وتناول املعسل والنارجيلة ،ويقيض ُجل وقته يف حديث فار ٍغ ليس إلجراء
ٍ
ملسألة هامة ،بل مهه القضاء عىل الوقت ،وإن كان يف أمو ٍر تعود عليه
حوار أو مناقشة
بالرضر.
أمهية الوقت يف اإلسالم

يف ثقافتنا اإلسالمية ال معنى ملا يسمى بقتل الوقت وإضاعته فيام ال نفع له ،بل
العكس من ذلك عندما نرجع إىل آي القرآن الكريم واألحاديث الواردة عن النبي
 Kواألئمة من أهل البيت إل نجد تركيز ًا كبري ًا عىل أمهية الوقت ،قال النبي

يفيصلا ةلطعلا يف تقولل يعامتجالا يعولا
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( :Kال تزول قدما ٍ
عبد يوم القيامة حتى ُيسأل عن أربع :عن عمره فيام أفناه ،وعن
(((
شبابه فيام أباله ،وعن ماله من أين اكتسبه ،وفيام أنفقه ،وعن حبنا أهل البيت)
والشاهد يف هذه الرواية قوله ( :Kعن عمره فيام أفناه ،وعن شبابه فيام أباله) ،حيث
ّ
أن فرتة الشباب متثل حيوية كبرية يف حياة اإلنسان والبد أن يعي تلك الفرتة ،التي هي
أعظم ما يملكه اإلنسان يف حياته.
رقي املجتمع يف وعيه الصحيح للوقت

أن الوقت كالذهب غري ّ
قد نسمع ّ
أن الوقت ال يساوى باملال يف األمهية ،فالوقت
أعظم من املال ،فال يساويه يشء ،إذ هو جوهر العمر الذي يستطيع اإلنسان فيه أن
حيقق االنجازات واألهداف التي يطمح إليها ،فإذا قىض وقته فيام ال نفع فيه فقد ذهب
عمره ُسدى ،وهذا يعني أنه أنفق أعظم نِ َعم ِاهلل عليه دون فائدة ،غري أنه يمكن ملن
يعي األمهية للوقت أن ُتسهم ثقافة إدارة الوقت يف ترقيته وترقية جمتمعه فيام لو ُر ِكزَ
نواح هامة:
عىل ثالث ٍ

األوىل :التوعية بأهمية الوقت.
ّ
إن تثقيف أبنائنا وبناتنا بأمهية الوقت يف حياهتم ال بد أن يتم يف جهتني ،فرديةُ ،يؤكد
فيها عىل ما يمثله الوقت لإلنسان كفرد ،واجتامعيةُ ،يبني فيها تأثري الوقت عىل املجتمع
يف نموه وازدهاره ،إ ْذ ّ
أن الوقت جزء من حياتنا التي نحقق فيها االنجاز للمجتمع
دى،
ولألمة يف كل جماالت التقدم وعىل مجيع األصعدة ،فإذا ُه ِد َر الوقت وذهب ُس ً
فسوف يؤدي إىل إجياد خللٍ يف جمال التقدم والتنمية للمجتمع والوطن .والتثقيف
بأمهية الوقت ألنفسنا وأهلنا ـ وباخلصوص أبنائنا وبناتنا ـ يرفع عنهم املعاناة ألزمة
الوقت يف العطلة الصيفية ،التي يشعرون فيها بالسأم والضجر ،وال َيعون استثامر
الوقت ،وهذا ما نشاهده لدى بعض الشباب الذين يفرتشون الطرق للعب الورق
طوال الليل ،وهو مما يندى له اجلبني ،فمرحلة الشباب هي من أهم مراحل عمر
((( ميزان احلكمة للريشهري :ج ،2ص.622
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اإلنسان التي ينبغي احلفاظ عليها واالستفادة منها ،كي ال هتدر وتستهلك يف اللعب
الذي ال فائدة منه ،والفائدة املرجوة تكمن يف أن يقيض الشباب أوقاهتم يف قراءة كتاب
ٍ
أو تعلم مهارة ،أو النوم مبكر ًا كي يستيقظ وملؤه احليوية والنشاط ألداء عملٍ
مفيد،
فال يقيض هناره يف النوم والكسل ،مما ُينبأ عن ثقافة ال واعية جتاه الوقت.

الثانية :االستفادة املثلى من الوقت.
بعد بذل قصارى َ
اجلهد يف الرتكيز عىل ثقافة الوقت وفهم الكيفية يف ترسيخ
مبادئ هذه الثقافة اهلامة علينا أن نبني ألبنائنا وبناتنا االستفادة املثىل من الوقت،
وعىل اآلباء واألمهات أن يستخدموا وسائل متعددة وطرق ًا خمتلفة لتحصيل هذه
الثقافة ،فنحن ال نعيش يف الزمن الذي قضاه أجدادنا يصعب علينا حتصيل املعلومة،
بلّ ،
إن اإلنسان يف زماننا يستطيع احلصول عىل املعلومة التي يطمح إليها بسهولة
ويرس ،ومن أهم هذه الطرق التي توصله إىل ذلك ،أن يشرتي كتاب ًا يف إدارة الوقت،
و ُيقدم الكتاب هدية ألرسته ،فهذا من أحسن اهلدايا وأفضلها ،فاملكتبات فيها
عرشات الكتب ،بل املئات تتحدث عن إدارة الوقت ،ومن املؤسف ّ
أن الناس ال
هيتمون بالقراءة التي ترفع مستواهم الثقايف يف هذا املجال اهلام الذي يحُ ِّسن من
قدراهتم وإسهاماهتم االجتامعية ،إذن علينا أن نبذل قصارى اجلهد يف تثقيف أبنائنا
بأمهية االستفادة من الوقت من خالل طرح تساؤالت متعددة عليهم ،كيف تقيض
وقتك؟ وماذا تريد أن تنجز يف العطلة الصيفية ككل؟ وماذا تريد انجازه يف هذا اليوم
أو يف هذا األسبوع أو يف هذا الشهر؟

الثالثة :تاليف نقاط الضعف ومعاجلتها.
وهنا حيسن بنا أن نذكر بعض املالحظات ،التي هلا تأثري فائق يف تعليم األبناء
والبنات كيف يستفيدون من الوقت ،بالرتكيز عىل أمهية تاليف نقاط الضعف لدهيم،
ابن ضعيف يف حقل علمي خاص ـ الرياضيات ـ فال بد
فإذا كان لدى األبوين ٌ
أن يكون يف العطلة الصيفية قد تالىف هذا الضعف ،وهكذا يف كل عطلة صيفية
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يحُ دد هدف ًا عام ًا هلا ،ف ُيسعى لرفع مستوى االبن يف احلقل العلمي الذي أخفق فيه،
وحتقيق اهلدف الذي ُو ِ
ضع لتطويره ،وكذا احلال إذا كان االبن ضعيف ًا يف اجلانب
األخالقي أو يف جانب القيم ،ال بد أن يجُ عل ذلك هدف ًا يف العطلة الصيفية لرفع
مستواه ،وقد حتدث القرآن الكريم يف بيان إسداء النصيحة لألبناء بحوار لقامن مع
ابنه{ ،ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ
ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ}(لقامن) ،فهذا درس قرآين عظيم يعلمنا كيف نعلم أبناءنا
ونسدي هلم النصح بطريقة مؤثرة.
برجمة الوقت يف العطلة الصيفية

بعض الناس ليس لديه هدف ،فهو كام عرب اإلمام أمري املؤمنني ؛( :كالبهيمة
املربوطة مهها علفها)((( وبعض آخر لديه أهداف بعيدة املدى من الناحية الزمنية،
وأخرى متوسطة ،وثالثة قصرية ،لذا ،ال بد من تعليم أبنائنا كيفية االستفادة من عمرهم
وأوقاهتم اخلاصة ـ العطلة الصيفية ـ أو العامة التي ترتبط بالعمر كله ،كي يسعون إىل
حتقيق انجا ٍز ألنفسهم ،ويتقدمون خطوات إىل األمام ،وهذا معنى التثقيف بكيفية
االستفادة من الوقت مع التأكيد عليه بكتابة أهدافه بوضوح وبيان نقاط الضعف يف
شخصيته حتى يتسنى له تالفيها يف العطلة الصيفية ،وقد ال يستطيع أن حيقق إ ّ
ال بعض ًا
منها ،لكن املهم هو أن ينجز القليل وبالتدريج سوف حيقق ما يطمح إليه ،ومن خالل
كتابة األهداف وتقسيم الوقت ووضع أجندة باألولويات التي يريد أن حيققها فإن
األبناء والبنات يتعلمون الطريقة املثىل يف االستفادة من وقتهم ،فإذا كان يقيض يف أيام
الدارسة ست أو سبع ساعات يف املدرسة ،فعليه أن يقيض يف العطلة ساعتني للراحة
واالستجامم واللعب واملرح وما إىل ذلك من األمور التي ال تعني برناجم ًا جاد ًا ،ولكن
عليه أن يقيض الباقي من الوقت ـ مخس ساعات من السبع ـ فيام يعود عليه بالنفع من
خالل الربجمة ووضع األولويات وقراءة الكتب وباخلصوص ما كان منها يف إدارة
الوقت وكيفية االستفادة منه ،مثل قراءة سرية العظامء الذين استفادوا من أوقاهتم،
((( ميزان احلكمة للريشهري :ج ،4ص.2802
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ككتاب( ،معاقون ولكن عظامء) ،الذي يتحدث عن من لديه إعاقة إال أنه بالصرب
والثبات واالستفادة من وقته استطاع أن حيقق انجازات كبرية لنفسه ،بل للبرشية
فحري باإلنسان
مجعاء ،فإذا كان املصاب بإعاقة يتمكن أن حيقق انجازات كبرية،
ٌ
السوي الذي يتمتع بكامل قدراته وقواه أن ال يقيض وقته هدر ًا.
أفضل استثامر للوقت

ّ
إن من أعظم ما يستفيده اإلنسان تعلم القرآن ،ليس يف القراءة والتجويد فحسب،
وإنام كمنهج وسلوك ،فقد كان النبي ُ Kخ ُ
لق ُه القرآن ،وهذا ما أبانته سورة العرص
ّ
بأن اإلنسان يف خرسان دائم ،إذا مل يكن عىل ارتباط وثيق باحلق تعاىل من خالل اإليامن
الراسخ عقدي ًا ،والعمل الصالح سلوكي ًا ،الذي يؤثر عىل مسرية اإلنسان ،فيوصله إىل
ما يطمح إليه.

الفصل الثالث:
 هموم الشباب 

االمتحانات  ...حصاد املوسم الدراسي
قال اهلل تعاىل يف القرآن الكريم{ :ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ

ﰐﰑ}(املجادلة )١١:صدق اهلل العيل العظيم.

ٍ
امرئ ما حيسنه)(((.
وقال إمامنا أمري املؤمنني ؛( :قيمة كل

األيام األخرية من السنة حصاد املوسم الدرايس ،وتتطلب من التلميذ عناية
خاصة ،ومن الوالدين أيض ًا ذلك ّ
أن الثامر املرجوة للعام الدرايس بأكمله تقطف يف
هذه األيام ،لذا نذكر بتذكريات هامة هلا مدخلية يف الوصول إىل أفضل النتائج ونيل
أعىل الدرجات ،ونصنفها إىل صنفني:

األول :التذكريات املعنوية التي هلا دخل يف حتصيل الطالب.

الثاين :التذكريات املادية ،التي تتطلب االلتفات إىل بعض التقنيات اخلاصة
ليحصل الطالب عىل ٍ
مزيد من الدرجات ويصل إىل ما يروم.
أما ما يتعلق باجلانب املعنوي فهو أمور:

األول :االستعانة باهلل تعاىل.
قال تعاىل{ :ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗ
((( بحار األنوار للمجليس :ج ،1ص.165

ﯘﯙ ﯚ}(البقرة)
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االستعانة باهلل تعاىل غاية يف األمهية لكل عمل كرب أو صغر ،وتتأتى بمفردات:
 -1الدعاء :أن يدعو الطالب اهلل تعاىل ،وكذلك يدعو الوالدان له بمزيد من
العناية والتوفيق اإلهلي ،والدعاء يتطلب عم ً
ال كام ورد يف الروايات ،وله تأثريه الكبري
يف إيصال الطالب إىل ما يريده.

ٍ
مزيد من العمل ،فالصابر هو الذي يبذل قصارى
 -2الصرب :وهو التحمل مع

جهده يف العمل ويرتقب النتائج من اهلل تعاىل ،وال خيتص ذلك بالتحصيل العلمي،
فكل سري إىل هدف حمدد ،وكل عمل من األعامل التي يقوم هبا اإلنسان عليه أن
يستعني بالصرب.

وهناك مفردات متعددة مؤثرة يف اجلانب املعنوي ،نذكر بعض ًا منها لكوهنا جتلب

التوفيق للمحصلني من األبناء ،أمهها:

 -1بر الوالدين :فالبار بوالديه يكتب له التوفيق من اهلل تعاىل.

 -2ذكر اهلل تعاىل :فعىل الطالب أن يدمن بعض األذكار التي تؤثر خصوص ًا يف

املراحل العالية ،فهناك أذكار جتلب التوفيق يف التحصيل العلمي ،منها (الصالة عىل
حممد وآل حممد) هذه الصلوات خفيفة عىل اللسان ،سهلة ويسرية لكنها مؤثرة يف

التوفيق لطلب العلم ودفع العقبات ،وتأثريها ال يعلم به إال اهلل تعاىل ،وقد رأيت

يف سري العظامء من علامئنا ّ
أن من أسباب توفيقهم اإلكثار من الصالة عىل حممد وآل
حممد ،وقد ذكر بعضهم أن من أرسار حياته العلمية اإلدمان عىل هذه الصلوات،
وهناك عرشات من املفردات غري إين ذكرت أمهها.

أما ما يؤثر يف اجلانب املادي فهو كثري ،نذكر منه بعض املفردات اهلامة:
رس عظيم ملن يريد أن يصل إىل مراتب عالية
األوىل :تكرار ال��درس :وهو ٌ
يف التحصيل العلمي ،فالبد أن يتعاهد دروسه أو ً
ال بأول وأن يكررها كي يتقن

ساردلا مسوملا داصح  ...تاناحتمالا
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املطالب العلمية ،ويف سرية علامئنا األكابر أمثلة حتتذى فالشهيد الثاين  قال:
«ما أخذت درس ًا إال وكررته ما ال يقل عن مخسة عرش مرة» (النظر يف مصدر منية
املريد – تكرار الدرس) ولذا تبوأ املكانة العالية واملقام السامي ،وعلينا أن نعلم أبنائنا
وبناتنا أمهية التكرار للدروس املتلقاة منذ البدء أو ً
ال بأول ،خصوص ًا الدروس التي

يصعب عىل التالميذ االنسجام معها ،كاللغة اإلنجليزية والرياضيات وقواعد اللغة

العربية والفيزياء وبعض الدروس األخرى التي تصعب عىل بعض التالميذ ،فتذليل

صعوبتها بتكرارها.

الثاين :االستفادة من الوقت :وهو يامثل التكرار يف األمهية ،فعىل املحصل أن

يقسم وقته إىل أقسامّ ،
إن الوقت بعضه وقت الذروة من النشاط كفرتة الصباح
لبعض األشخاص أو فرتة املساء لبعض ٍ
ثان أو العرص لبعض آخر ،وينبغي أن يلتفت
اإلنسان إىل ذاته لريى وقت النشاط والفاعلية وقمة العطاء املناسبة له ،وحياول أن

يكرر املعلومات ويذاكر دروسه يف وقت نشاطه ويرجئ األعامل األخرى عن وقت
الذروة ،وهذه تقنية خاصة للوصول إىل اهلدف ،البد من تعليمها ألنفسنا وأبنائنا
وبناتنا ليصلوا إىل املقامات السامية.

ومن التذكريات اهلامة خاص ًة للمرحلة الثانوية وخمصوص ًا للصف الثالث

الثانوي والتحصيل اجلامعي كذلك املباحثة العلمية ،فهي جد هامة وهلا فاعلية

يف احلوزة العلمية ،ومن أفضل الطرق للتحصيل العلمي وتركيز املعارف
واملعلومات ،وقد رأيت بعض الدكاترة يشيدون باحلوزة العلمية هلذه التقنية
اخلاصة التي من النادر أن جتدها يف غريها ،أما يف احلوزة العلمية فهي شبه نظام

يستفيد منها الطالب املنتظم وغريه.
كيفية املباحثة العلمية:

هي أن يتقمص التلميذ دور األستاذ يف رشح الدرس ،فإذا كان اثنان من التالميذ
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حيصالن املادة العلمية ،يامرس أحدمها دور األستاذ يوم ًا ما ثم يأيت زميله ،ليامرس

نفس الدور يف رشح تلك املادة العلميةّ ،
إن ذلك يرفع كفاءة الطالب ملستوى األستاذ
يف تقرير ورشح املادة العلمية ،ويتعلم الطالب بواسطة املباحثة العلمية طريقة مجيلة يف

إيصال املعلومة إىل الغري ،باإلضافة إىل فهمه هلا ،وإتقانه مهارة التدريسّ ،
إن املباحثة
العلمية غاية يف األمهية للتالميذ خصوص ًا يف أواخر السنة الدراسية -حصاد السنة-
وعىل الطالب أن ال يدخر َجهد ًا يف عدم أخذه هبذه املهارة والطرق املؤدية إىل التفوق
العلمي يف أيام االمتحانات  -األسابيع الثالثة األخرية من السنة.-

فإذا تعلم الطالب املهارات والتقنيات املوصلة إىل تفعيل قدراته حصد أفضل

النتائج.

أمهية األجندة

ومن املسائل اهلامة للطالب أن يضع أجندة ،فالكثري من املحصلني يف املراحل

الدراسية العالية ،وقد يكون يف السنة األخرية من املرحلة الثانوية أو اجلامعية يقومون
بأعامل آلبائهم وبيوهتم ،وقد يامرس بعضهم عم ً
ال فرتات العرص أو الليل ،وعىل

هؤالء أن يضعوا أجندة ليقدموا األهم عىل املهم ،فالدراسة هي األهم والعمل مهم،
وعند التعارض يقدم التحصيل العلمي عىل غريه من الشئون ويرجئ العمل إىل فرتة

العطلة ،ويمكن إسناد بعض األعامل إىل بعض أفراد األرسة باالستئذان من األب
بأن يدع التلميذ العمل فرتة حمدودة ،ليامرس حتصيله العلمي بنشاط وحيوية فرتة
االمتحاناتّ ،
إن تقديم األهم عىل املهم البد أن يلتفت إليه الطالب يف حتصيله العلمي
ومذاكرته ومباحثته العلمية.
االستعداد النفيس

ّ
إن التهيؤ النفساين جد هام ،وله مد خلية كبرية للوصول إىل ما يصبو إليه التلميذ

ساردلا مسوملا داصح  ...تاناحتمالا
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والوالدان ،ويراد به إزالة العوائق والتفرغ ليصل االبن والبنت إىل ما يبتغيانه.
الثقافة والتفوق العلمي

ومها من املسائل املؤثرة يف التحصيل العلمي ،إ ْذ ّ
أن بعض التالميذ ال تتوافر لديه

الثقافة ،وال خيتص هذا بتالميذ املدارس بل يشمل تالميذ احلوزات العلمية ،فبعض
الطلبة ال يعرف أمهية الثقافة يف التحصيل األكاديمي واحلوزويّ ،
إن املحصل حيتاج
إىل استعانة واسرتشاد بخربات اآلخرين يف أي جمال من جماالت احلياة ،خصوص ًا يف

جمال التحصيل العلمي الرتباطه بالتغذية الصحية والنوم والرياضة وأمور أخرى.

فالتغذية هلا تأثري فاعل يف التحصيل العلمي ،ونجد بعض اآلباء يتحدث عن ابنه
واصف ًا إياه بالذكاء واجلد يف التحصيل ،ثم يبني أنه مصاب بخمول ال يستطيع أن

يفعل قدراته ،وإذا بحثنا حالته نجده ال هيتم بأمرين:
ِّ
األول :التغذية الصحية.

الثاين :الراحة والنوم الكايف.

ٍ
قسط واف ٍر من الراحة خصوص ًا أيام االمتحانات فسهر الليل
اجلسم حيتاج إىل

ومذاكرة الدروس بالشكل املطلوب يورثان املرء العناء واإلرهاق ،فإذا جاء وقت

االمتحان قد ال يستطيع أن يستحرض املعلومات وتصبح غائبة أو غائمة ضبابية نتيجة
للسهر واألرق ،أما إذا كان اجلسم مرتاح ًا فيستطيع أن يؤدي ما عليه بجدارة ،فالراحة
ٍ
واحد منها يؤدي إىل السأم
والتغذية والتهيؤ النفساين عنارص رضورية وافتقاد أي

والكسل ،ومن الرضوري أن نثقف أبنائنا وبناتنا بأمهية التغذية الصحية التي يتوافر
فيها العنارص الرضورية من الربوتينات والفيتامينات والعنارص األخرى التي حيتاجها

اجلسم ليأيت الطالب إىل االمتحان يف قمة نشاطهّ ،
إن بعض املدرسات واملدرسني
يشاهدون بعض الطالب عندما تقدم له األسئلة يكاد أن يقع من شدة التعب والسأم
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خصوص ًا البنات إ ْذ تنقصهن ثقافة التغذية أكثر من األوالد ،وبعض اآلباء يتصور ّ
أن

ما حيدث لبناته وأبنائه فرتة االمتحانات نتيجة إلصابتهم بالعني مع ّ
أن املسألة ترجع
إىل ثقافة التغذية ،وتنظيم وجبات الطعام وراحة للجسم.

أمهية الوقت يف العطلة الصيفية
قال اهلل تعاىل يف القرآن الكريم{ :ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ}(الليل) ،وقال تعاىل:
{ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭕ}(الفجر) ،وقال تعاىل{ :ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ}(الضحى)
صدق اهلل العيل العظيم.

ّ
إن اهلل تعاىل يقسم بالزمن ألمهيته القصوى والفائقة التي جتعل من اإلنسان يتألق
كنجم ميضء ليس ُأ ّبان حياته التي يعيشها بل بعد موته بقرون وهذا ما تشري إليه
ٍ
األحاديث والروايات وجتارب العلامءّ ،
إن من مجلة املفاهيم اهلامة يف حياتنا ،والتي نحن
بأمس احلاجة أن نثقف أنفسنا بإدراكها بنحو سليم واالستفادة منها مفهوم الوقت.
معنى الوقت:

الوقت هو الزمن ،والزمن هو من األبعاد التي يتشكل منها الوجود املادي.

والزمن هو مقدار حركة املادة .فكل وجود مادي له حركة ،أما املوجودات
املجردة فهي فوق عاملي الزمان واملكان ،إ ْذ مها بعدان خمتصان بعامل الوجود املادي
ولذا إدراكهام واضح.

والذهن بقدرته التأملية يحُ ول مفهوم الزمان إىل نفس ما يستفاد من املكان فكام
ّ
أن املكان ظرف كذلك الزمان ظرف ،لذا نجد الكثري من الناس يقيسون األشياء
ويتعاملون معها بمقتىض وقوع األحداث فيها ،فاإلنسان إذا مر عليه حادث حمزن أو
مفرح ّ
فإن ذلك احلادث يشكل بداية ألم ٍر ما يتعلق بشؤون حياته.
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واملهم الذي نريد إيضاحه هو أن الزمان رغم أنه بعد من األبعاد املجردة إال أن
عقل اإلنسان يحُ ِّول البعد املجرد إىل ما يشبه الوجود املادي ويعتربه ظرف ًا يقيس به
األشياء ،فيتصور أن األشياء تقع يف الزمان ،واحلال أن الزمان يقرتن باألشياء وليست
األشياء تقع فيه فيكون ظرف ًا هلا ،غري ّ
أن عندما نسأل إنسان ًا غري متعلم ،ما هو الزمن؟
جييب :الدقيقة أو الساعة أو اليوم أو األسبوع أو السنة .أي ّ
(أن الزمن هو املقدار
الذي نحدد به احلركة) ،وهبذا يكون مفهوم الزمن من املفاهيم العميقة من ناحية
والواضحة من ناحية أخرى.
أمهية الوقت:

وينبغي أن نفهم ما يرتتب عىل الزمان من أمهيةّ ،
إن الزمان هو من أعظم ما أعطاه
اهلل تبارك وتعاىل لإلنسان ،فجميع ما يريد أن حيققه اإلنسان يف عامل النشأة املادية يرتبط
بمسألتي الزمان واملكان ،والزمان أعمق أثر ًا من املكان ،واملكان متسع كبري لإلنسان
وال يمكن أن يضيع فالتقصري يف مسألة املكان يمكن أن ُيتالىف وال يمكن أن ُيتالىف يف
مسألة الزمان.

قال العلامءّ :
إن حركة الزمان قهرية ال تتوقف ،فال يمكن القول للزمن :قف ال
تتحرك ل ُيقىض وطر ًا أو ليحقق انجاز ًا ،فالزمان سيسري ِش ْئنا أم َأ َب ْينا.
حركة اإلنسان مع الزمن:

اإلنسان بالنسبة للحركة الزمنية عىل قسمني:

األول :يستطيع أن حيول احلركة القهرية بإرادته وجيعلها تصب يف صاحله.

الثاين :يمر عليه الوقت دون أن يستفيد منه وخيرس الزمن قال تعاىل{ :ﭑ
ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ}(العرص) أي ّ
أن األمر اإلنسان خيرس بنحو طبيعي إذا
مر الزمن عليه وترصم الوجود يف احلياة وتالشى الوقت ،ومل يستطع أن حيقق لنفسه ما
ّ
كان يصبوا إليه ،وذلك هو اخلرسان .وقد أشارت اآليات والروايات واألبيات األدبية
املنسوبة إىل أئمتنا إل إىل أمهية حتويل الزمن إىل ما يعود بالنفع واخلري العام يف عاملي
الدنيا واآلخرة ،وذلك بحسب ما ينجزه اإلنسان باستفادته من الوقت الذي يمر عليه.

الوقت يف كلمات املعصومني إل
لقد جاء الكثري من اآليات والروايات عن النبي  Kوعن أئمتنا إلُ ،نسب إىل
إمامنا أمري املؤمنني ؛ أبيات شعرية:

دق����ات ق��ل��ب ال���م���رء ق��ائ��ل��ة له

إن ال��ح��ي��اة دق��ائ��ق وث���وان���ي(((.

فنبض القلب مؤرش عىل انتهاء أمد اإلنسان الزمني ّ
ألن كل نبضة من نبضات قلبه
ال يمكن أن تتكرر ،وهي إشارة إىل اقرتاب الساعة الزمنية من هنايتها.
قال بعض العلامء عندما سأل أهيام أكرب الصغري أم الكبري؟

قال جميب ًا ّ
إن الصغري هو األكرب ألنه يمتلك زمن ًا أكثر ،والكبري انتهى زمنه فمر عليه
الزمن وبقي يصغر وبذلك امتلك مقدار ًا بسيط ًا من الزمن ،وإذا كان الزمن هبذه املثابة
فعلينا أن نلتفت إىل ما جاء من تذكرة بأمهيته من ناحيتني:
األوىل :أمهية بعضه بنحو خاص كفرتة الشباب ،قال املصطفى ( :Kال تزول
قدما ٍ
عبد يوم القيامة حتى ُيسأل عن أربع- :منها  -عن عمره فيام أفناه ،وعن شبابه
فيام أباله.((().... ،
ّ
إن مسألة الزمن غري قابلة للتعويض بأي نح ٍو من األنحاء ،واإلنسان مدعو
لتثقيف نفسه وأبنائه بأمهية دوران عجلة الزمن ،ونحن أمام أمرين:

((( جواهر األدب ألمحد اهلاشمي :ج ،2ص.10
((( ميزان احلكمة للريشهري :ج ،1ص622
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األول :إدارة الوقت.
هناك الكثري من املؤلفات يف املكتبات العامة والعرشات من الكتب املختصة
بإدارة الوقت ،وهي جتارب ،والتجارب علم مستأنف لإلنسان كام قال إمامنا أمري
املؤمنني ؛ وهي تراث لإلنسانية مجعاء.

وباإلمكان قراءة حياة عامل من املسلمني أو من غريهم كتب خرباته يف كتاب،
فيستفاد من حياته غاية االستفادة ،والتجارب ترشح ما جاء يف آي القرآن الكريم
واألحاديث عن أمهية الوقت واالستفادة منه.

الثاني :الثقافة.
يستفاد من الزمن بالثقافة ويتطلب ذلك أمرين هامني:

أ) القراءة يف الكتب املختصة بإدارة الوقت ورشائها لألبناء لتثقيفهم ،وإلفات
نظرهم بأمهية إدارة الوقت ،فالوالد كام يشرتي الثياب اجلديدة والسيارة واحلاسب
اآليل كذلك عليه أن يشرتي الكتاب املفيد ألبنائه.

ب) عكس الثقافة التي حصلت عليها عىل أبنائي وبنايت ،فمن املهم يف أوقات
العطلة الصيفية التحدث مع األبناء واحلوار معهم عام يفكرون فيه فعندما يسأل
بعض اآلباء الشباب يف املرحلة املتوسطة أو الثانوية بعد انتهاء فرتة املدارس عام يقوم
به من عمل جييب الشاب إين متملل وسأم ،ومعنى ذلك (أن الوقت يمر عليه دون
أن يستفيد منه) .والبد من بيان أمهية الوقت له ليتحول إىل عنرص فاعل لشخصيته
وجمتمعه ووطنه .فمن الرضوري تثقيفه بكيفية االستفادة من الوقت ،ولعل من أروع
األزمنة التي مرت عىل اإلنسان الزمان الذي نعيشه لوجود إمكانية االستفادة بجهد
بسيط حيقق لإلنسان آثار ًا إجيابية كبرية ال حد هلا وال حرص ،ولنرى بعض األمور التي
يمكن أن نستفيد منها ،والتي ينبغي لنا أن نثقف أنفسنا وأبنائنا عليها:
 -1رضورة تقسيم الوقت.

ل نيموصعملا تاملك يف تقولا
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 -2تنبيه اإلنسان عىل وضع أجندة حمددة بتقديم األهم عىل املهم ،حيث تتوافر
برامج صيفية ُكثر ترفع مستوانا الديني واإليامين عرب احلضور يف ندوات ،واالستامع
ملحارضات ،وتعلم قراءة سليمة للقرآن الكريم ،وحضور دروس دينية يف الفقه
والعقائد واألخالق ،وبذلك يقيض الشاب أوقاته يف التعلم والتعليم ويعود عليه
ذلك باخلري والنفع العميمني.

 -3معرفة ماذا يريد أن يكون يف املستقبل ،حيث تبدأ مرحلة التخصص بعد
انتهاء املرحلة املتوسطة والثانوية ،فيبدأ حيقق ذاته بقراءة الكتب يف جمال التخصص
الذي يريده ،فإذا كان يريد أن يكون مدرس ًا للغة العربية فبإمكانه بدء فرتة التخصص
من خالل قراءة عرشات الكتب يف اإلنشاء والقواعد ورشح املفردات وزيادة الثروة
اللغوية التي تعطيه زمخ ًا هائ ً
ال من املفردات ،فإذا أراد أن يعرب عن أمر ما ليرشحه
لتالمذته كانت له مهارة كربى ،فيجب أن يتلقى املعرفة عن ختصصه ،فمن أراد
أن يتخصص يف اللغة وهو ال يمتلك املفردات وال يفهم القواعد بنحو سليم فإنه
حتى إذا أخذ الشهادة لن يستفيد منه تالمذته االستفادة املطلوبة ،ويرون ّ
أن املادة
التي يدرسها يشوهبا الغموض ويعرتهيا اإلهبام أي (أنه غري قادر عىل حتبيذ التالميذ
الذين يتلقون الدرس منه) أما إذا كان بمستوى من القوة واملتانة يف حتصيله العلمي،
قادر أن يتألق يف رشحه ،ويعطي أمثلة متعددة ،وحيبب التالميذ يف ختصصه،
فهو ٌ
وكذا احلال بالنسبة للطب ،فهناك الطبيب العادي ،وهناك طبيب دائرة معارف يف
ثقافته الطبية ،جتده مبتكر ًا ولديه قدرات رائعة يف مهنته .وهلم جرا يف التخصصات
األخرى كاهلندسةّ ،
إن من الرضوري تعليم الشاب أن يقرأ وحيصل يف ختصصه
املستقبيل وحتديد أوقات خاصة ،وحضه عىل حضور الدورات التي تعطيه مهارات
شخصية ونفسية كتعلم دورات يف احلاسب اآليل واللغة اإلنجليزية و( LNPالربجمة
العصبية) ،وعرشات الدورات األخرى التي ُتعطى يف العطلة الصيفية وتعود عىل
اإلنسان بالنفع واخلري العميمني .إذن باإلمكان أن يمأل وقته أكثر من مرتني ،ويرى
أن العطلة الصيفية عادت عليه باخلري الكبري ،وبذلك ال يسأم وال يمل من الوقت وال
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يعرب أنه يريد أن يقتله.

أمر يف غاية األمهية ،وعلينا أن نعلم أبنائنا القراءة ،ومن
 -4التدريب عىل القراءة ٌ
رضوري أن تكون يف كل بيت مكتبة صغرية فالرقي والتقدم ألي جمتمع يرتبط بثقافة
ذلك املجتمع املرتتبة عىل القراءة والتحصيل العلمي.

عود ًا عىل بدء اهلل تبارك وتعاىل يقول{ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ}(العرص) ّ
إن
اهلل تعاىل أقسم بالزمن عىل ّ
أن اإلنسان يف خ ٍ
رس إال إذا كنا من املؤمنني الذين يعملون
الصاحلات فعلينا أن نحول حياتنا إىل ميدان عمل ،والعمل يتوقف عىل العلم وإتقان
املهارات.

تألق النجاح يف االستفادة من جتارب اآلخرين
قال اهلل تعاىل يف القرآن الكريم { :ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ}(العلق) صدق اهلل العيل
العظيم.
أمهية االستفادة من جتارب اآلخرين

ّ
إن من املهامت الكربى لدى املتخصصني يف الرتبية أن ُيولوا عناية فائقة لتجارب
اآلخرين املستفادة من مدرسة احلياة ،لتأثريها الكبري يف مستقبل شخصية األبناء،
لذا ،ينبغي لألبوين أن ُيع ّلام األبناء الطريقة املثىل لالستفادة الدائمة واملستمرة من
جتارب اآلخرين ،فهي درس متجدد ال ينقطع يفتح آفاق ًا واسعة يف اجلانب العميل،
ويهُ يئ املرء لألخذ بأسباب التقدم والرقيّ ،
إن جتارب اآلخرين ال يمكن أن ُتفهم
إ ّ
ال باجلهد والتضحيات الكبرية ،غري ّ
أن اإلنسان يستطيع أن حيصل عليها بسهولة
من خالل زيارة اآلخرين والتحاور معهم ،ليستفيد من جتارهبم ِ
وح َكمهم ،قال
إمامنا أمري املؤمنني ؛ موضح ًا أثر التجربة الكبري واإلجيايب عىل حياة اإلنسان:
(عليك بمجالسة أصحاب التجارب ،فإهنا ُت َق َّوم عليهم بأغىل األثامن ،وتأخذها منهم
بأرخص الرخص)((( ّ
إن احلاذق يستطيع أن يستفيد من جتارب اآلخرين التي مل يصلوا
إليها إ ّ
ال بجهد كبري وصرب عىل األذى فحصلوا عىل تلك احلكم ،واستطاعوا إنضاج
((( رشح هنج البالغة البن أيب احلديد :ج ،20ص.335
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التجربة املؤثرة عليهم يف ِ
سنن احلياة واستفادوا ،واإلمام ؛ أوضح يف كلمته
الرائعة أمهية األخذ بالتجربة للوصول إىل التكامل والرقي .قال العلامءَّ :
إن األخذ
بالتجارب واالستفادة من ِ
احل َكم التي لدى اآلخرين ترجع إىل الذكاء املكتسب ،وهو
طور قدراته ومهاراته وما لديه من
علم ال يتناهى وال ينقطع ،ويستطيع اإلنسان أن ُي ّ
إمكانيات من خالل الذكاء املكتسب.
أنواع الذكاء:

األول :الذكاء املوروث.
وهو الذكاء الطبيعي ،وحيصل عليه اإلنسان بالوراثة.

الثاني :الذكاء املكتسب.
وهو الذكاء الذي حيصل عليه اإلنسان بالتجربة التي يامرسها بنفسه أو من خالل
لو الرتبة
جتارب اآلخرين .ويؤثر هذا الذكاء تأثري ًا بالغ ًا يف استقامة الشخصية ُ
وع ّ
واملكانة لإلنسان فالذي يستفيد من جتارب ِ
وح َكم اآلخرين ُيصبح قادر ًا عىل التعامل
بمرونة فائقة مع خمتلف أصناف الناس ،مما جيعله يستفيد استفادة عملية ُم ّطردة ال
تنتهي.
الفرق بني الذكاء املوروث واملكتسب:

الذكاء املوروث
عندما ننظر إىل الناس ،نجدهم عىل قسمني:

األول :يفهم املعلومة بشكل رسيع ،ويكاد أن يسابق من يأخذ منه األفكار فهو
بمجرد أن حتدثه باجلزء األول من الفكرة عرف مجيع ما يتعلق هبا ،وفهم اللوازم
البعيدة واملتوسطة هلا ،وهذا الزم للذكاء املوروث ،وال يتمتع به مجيع الناس ،بل هو
لقسم يمتلك القدرة الفائقة يف كسب املعلومة.
ٍ

رخآلا براجت نم ةدافتسالا يف حاجنلا قلأت
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الذكاء املكتسب
وهو الذي حيصل عليه املرء من خالل العوامل واألسباب التي َت َع ّرض هلا األفراد واألمم
واجلامعات ،واستطاعوا أن يتخلصوا من املشاكل والعوائق التي وقفت يف طريق تقدمهم
بعوامل حمددة وأصول وقواعد ساروا عىل هدهيا ،فاجتازوا العقبات وذللوا الصعاب.
تأثري الذكاء املكتسب يف حياة اإلنسان

إنّالذكاء املكتسب يستمر مع اإلنسان ،أما الذكاء الوراثي ّ
فإن أقىص مدة يستمر
فيها هي مخس وعرشون سنة ،أما املكتسب فإنه يستمر مع اإلنسان إىل آخر رمق من
حياته ،فإذا كان لديه استعداد غرف من بحر ال ساحل له لِسعة رقعته وتعدد جماالته،
طور شخصيته دون انقطاع ،قال إمامنا أمري املؤمنني ؛( :التجارب
واستطاع به أن ُي ّ
ال تنقيض ،والعاقل منها يف زيادة)((( إذن التجارب التي يمر هبا اإلنسان بنفسه أو يمر
اآلخرون هبا ال تنقيض ،ويستفيد العاقل استفادة مطردة منها ،وقد اختلف العلامء
يف مدى التأثري الكبري يف شخصية اإلنسان بني الذكاءين -املوروث واملكتسب-
فبعضهم َيعزو عظمة الشخصية إىل الذكاء املوروث ،وبعضهم إىل املكتسب ألنه
ال ينتهي ،ومنهم من ينسب عظمة الشخصية إىل الذكاءين ،كـ(مان) -عامل النفس
املشهور -قالّ :
إن عىل اإلنسان أن يستفيد من كال الذكاءين.
دور األبوين يف استفادة األبناء من التجارب

وعىل األبوين اللذين يريدان ألبنائهام الرقي والتقدم املستمر أن ُيوليا عناي ًة كبري ًة
باالستفادة من مدرسة احلياة ،لتأثريها العظيم يف شخصية األبناء ،بأن يقوم األبوان
بتعليم األبناء الكيفية الصحيحة يف االستفادة من التجارب الشخصية التي مرت
عليهم ،واالستفادة من جتارب اآلخرين بدراسة التاريخ واالستفادة من حركته يف
صعودها ونزوهلا ،ومعرفة كيفية استفادة األمم واحلضارات من التجارب ،فهناك أمم
استطاعت أن ُتذلل العقبات باالستفادة من مدرسة احلياة.
((( ميزان احلكمة للريشهري :ج ،1ص.377
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عواقب الغفلة عن االستفادة من التجارب

ّ
إن من ال يستفيد من مدرسة احلياة وال يعلم مدى التأثري الفائق هلذه املدرسة يف
التقدم ،فإنه يتقهقر إىل الوراء ،وال يستطيع أن حيافظ عىل مستواه فض ً
ال عن أن يتقدم،
وقد بينّ إمامنا أمري املؤمنني ؛ هذه احلقيقة ،فقال ؛( :من َغنِ َي عن التجارب
َع ِم َي عن العواقب)((( أي ّ
غنى عن التجربة التي لدى اآلخرين،
أن من رأى نفسه يف ً
فهو يف َع َمى ،وعدم إدراك للعواقب الوخيمة املرتتبة عىل عدم االستفادة من األدوار
املشاهبة التي مرت عىل اآلخرين ،وذلك ُيوجب السقوط يف مشاكل عويصة ،لكونه
مل يأخذ باألسباب التي أخذ هبا اآلخرون ،واستطاعوا هبا أن يتخلصوا من العقبات
الكأداء.
أصناف الناس يف االستفادة من مدرسة احلياة

إن بعض الناس يعترب أن التعليم األكاديمي وحده ٍ
األولّ :
كاف وال حيتاج املرء إىل
غريه ،فمن وصل إىل مرتبه علمية أكاديمية أو حوزوية اكتفى.

الثاين :ومنهم من ال يكتفي بام حصل عليه من تعليمْ ،
وإن نال أعىل الدرجات
والرتب العلمية ،بل جيد نفسه يف حاجة إىل االستفادة من جتارب اآلخرين شعوب ًا
وقبائل وأفراد ًا ،فيتعلم منهم طرق التخلص من املشاكل ،وتذليل الصعاب ،واجتياز
العقبات الكأداء.
مسؤولية األبوين يف إلفات األبناء إىل أمهية التجارب

هناك مسؤولية كربى تواجه األبوين ،ذلك ّ
أن األبناء قد ال يلتفتون إىل األمهية
الفائقة لالستفادة من جتارب اآلخرين ،لقلة معرفتهم بأمهيتها فيفوهتم كثري من
الدروس العملية ،من هنا يتأكد دور األبوين يف الرتكيز عىل أمهية االستفادة من
التجارب يف جماالت احلياة ،وكي تتضح الفكرة نطرح مثا ً
ال عملي ًا نلحظه يف تعاملنا
((( ميزان احلكمة للريشهري :ج ،1ص.376
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مع اآلخرين ،حيث ّ
إن الناس يصنفون إىل صنفني:

األول :من يسري دون ضوابط ،فيامرس اخلديعة ،وعدم االنضباط ،وكل ما هو
خالف القانون الرشعي والعقالئي للوصول إىل مآربه ،وقد يظهر لآلخر بصفة
املستقيم املتدين ،فينخدع كثري من الناس به.
الثاين :املنضبط يف سلوكه ،وتعامله االقتصادي واملايل ،رغم كونه غري متدين وال
يظهر بمظهر املتدينني ،إ ّ
ال أنه يتفوق عىل غريه يف االنضباط السلوكي.

أمهية إكساب األبناء مهارة تعاملية

ّ
إن بعض األبناء يف بداية تعاملهم مع اآلخرين يقعون يف أخطاء ،ألهنم يثقون
بالناس ثقة عمياء لبساطتهم ،خصوص ًا من يرتبى يف أرسة متدينة غري منفتحة ،من هنا
يأيت دور األبوين يف التأكيد عىل التعامل مع اآلخرين بنحو ال خيضع إىل ما يتصوره
اإلنسان من بساطة ،بل ّ
أن عليه أن ُيامكس ويتعامل بحنكة وحذر ،وال يتأتى ذلك
إ ّ
أن اإلنسان إذا مل يحَ َ
ال من خالل إكساب األوالد مهارة التعامل ،وبيان ّ
ض بالتجربة
العملية يف تعامله فإنه يخُ دع يف كثري من األحايني ،قال إمامنا أمري املؤمنني ؛( :من
قلت جتربته ُخدع)((( أي ّ
أن الذي ال يمتلك جتربة يف التعامل مع اآلخرين يخُ دع بشكل
متكرر ،أ ّما من يتعامل بتجربة ويستفيد من اآلخرين ويتعامل بحنكة ومهارة فإنه
ُينجي نفسه وأرسته من مزالق خطرة ،وينجو من حماولة إيقاعه باملكر واخلديعة.
أمهية املرونة يف التعامل مع األعداء

الدرس العميل الذي عىل اإلنسان أن يستفيده من التجارب التي مر هبا أو
مرت عىل اآلخرين هو احلصول عىل املرونة الفائقة يف التعامل مع أعدائه فض ً
ال عن
أصدقائه ،أي أن ال يعيش دائ ًام وأبد ًا يف مشاكل ومشاكسات ،بل يتعرف عىل حدوده
ويتعامل مع أعدائه عىل أساس قوانني ُ
وأطر ،ال يستطيع األعداء أن جيعلوا قدرات
((( ميزان احلكمة للريشهري :ج ،1ص.376
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هذا الشخص تستنزف يف رد الفعل ،واملسألة من األمهية بمكان ،واألبوان اللذان
يريدان لألبناء أن يرتبوا تربية صاحلة تفيدهم عليهام أن جيعال أبناءهم يتعاملون بمهارة
مع أعدائهم فض ً
ال عن أصدقائهم من خالل النظر إىل األعداء بمنظارين ومن جهتني:
األوىلّ :
إن اكتساب األصدقاء أوىل لإلنسان من صنع األعداء.

الثانيةّ :
السنن الطبيعية ،وعىل اإلنسان أن يستفيد من
أن وجود األعداء ُس ّنة من ُ
ذلك و ُيدرك العيوب والنقائص يف شخصيته من خالل عداوة أعدائه ،هناك نظرية
حتض عىل اكتساب الصداقات ،وأخرى تؤكد عىل أن ال يغتم اإلنسان إذا ازداد
أعداؤه ،بل عليه أن يحُ وهلم إىل أصدقاءْ ،
وإن مل يستطع ذلك ،فعليه أن يستفيد منهم،
ّ
العدو يتتبع النقائص والعيوب والثغرات التي متر عىل اإلنسان يف حياته كي
ألن
ّ
ُيضعف شخصيته ،والنقائص مـن لـدُ ن األعداء مفيدة لإلنسان يف تطوير قدراته
وتاليف العثرات وختطي العقبات التي مرت عليه يف أعامله السابقة ،قال إمامنا أمري
املؤمنني ؛( :أعداء الرجل قد يكونون أنفع من إخوانه! ألهنم هيدون إليه عيوبه
فيتجنبها ،وخياف شامتتهم فيضبط نعمته ،ويتحرز من زواهلا بغاية طوقه)((( يركز
اإلمام ؛ عىل أنّه قد يكون األعداء أنفع لإلنسان من إخوانه ،وليس ذلك قاعدة
عامة ،إ ّ
ال أنه يف بعض األحايني يكون األمر هكذا ،والسبب يف ذلك ألهنم هيدون إليه
عيوبه ،أما الصديق فال ُيفتش عن عيوب صديقه بينام يتتبع العدو العثرات والنقائص
والعيوب ،و َي ّطلع من خالل ذلك عىل العيوب اخلفية التي قد ال يلتفت إليها ،لذا ذكر
اإلمام ؛ أنه من خالل العني الساخطة والعداوة يتجنب اإلنسان العيوب ،خلوفه
من شامتة أعدائه فإذا وقع يف خطأ ضبط النعمة ،وترصف وفق قوانني وضوابط حمددة
متحرز ًا من زواهلا بغاية قدرته وطاقته.

((( رشح هنج البالغة البن أيب احلديد :ج ،20ص.271

آليات التفوق العلمي لألبناء
قال اهلل تعاىل يف القرآن الكريم{ :ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ
ﰐ}(املجادلة .)11:صدق اهلل العيل العظيم.
االختبارات حصاد اجلد والعمل

ّ
إن أيام االمتحانات هلا أمهية خاصة لذا البد من اغتنام الفرصة واستثامر األوقات
القليلة الباقية للحصول عىل النتائج األفضل ،فاألسبوعان األخريان حصاد ملوسم
سنة كاملة ،فكل اجلهد الذي بذلناه طوال السنة نحصل عليه يف هذين األسبوعني.
طرق الوصول للنتائج األفضل

من هنا حيسن بنا أن نذكر بأمور هامة إذا راعاها األبوان والطالب حصال عىل
أفضل الثامر ،وأعىل الدرجات وأحسن النتائج ،فعوامل التوفيق واألسباب املؤدية له
كثرية ومتعددة ،وسنذكر بعضها ألمهيته يف احلصول عىل املعدالت العالية:
األول :الدعاء.

ينبغي أن يلتفت الطالب وأبواه إىل أمهية الدعاء بنحو عام ودعاء الوالدين بنحو
خاص فالدعاء له التأثري الكبري للتوفيق غري ّ
أن دعاء الوالدين له أعظم األثر كام جاء
يف الروايات عن النبي  Kواألئمة من أهل البيت إل ،فقد بينت الروايات أمهية
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دعاء الوالدين ،ففي بعضها ّ
أن من األدعية التي ال حتجب دعاء الوالد لولده ،قال
اإلمام الصادق ؛( :ثالث دعوات ال حيجبن عن اهلل تعاىل :دعاء الوالد لولده إذا
بره ،ودعوته عليه إذا عقه ،ودعاء املظلوم عىل ظامل ،ودعاؤه ملن انترص له منه ،ورجل
مؤمن دعا ألخ له مؤمن واساه فينا ،ودعاؤه عليه إذا مل يواسه مع القدرة عليه واضطرار
أخيه إليه)((( ودعاء الوالدة أعظم وأكرب فإذا كان دعاء الوالد ال حيجب فدعاء الوالدة
يف حالة سجودها له األثر الواضح يف احلصول عىل التوفيق يف جماالت احلياة ومنها
التحصيل والدراسة ،فإذا أراد األبوان لولدمها أن يوفق فعليهام أن يدعوا له وال يمال
من الدعاء ّ
فإن املدعو له حيصل عىل أعظم األثر.

سلب التوفيق يف الدعاء على األبناء
غري ّ
أن هناك عادات خاطئة وسلوكيات غري جيدة يجُ َ ا َبه هبا بعض األبناء إذا كان
مشاكس ًا ال يطيع والده أو والدته ،فيدعوان عليه ،وهذا من أسوء أنامط الغلط ،فال
ينبغي لألب وال لألم الدعاء عىل ولدمها حتت أي ظرف من الظروف فمهام كان االبن
مشاكس ًا أو عاق ًا فعليهام بالدعاء له باهلداية والتوفيق ،وال يدعوان عليه بعدم هلداية
أو بسلب التوفيق ّ
ألن الدعاء عليه له أثر يسء خصوص ًا دعاء األب البار عىل ابنه
العاق ،قال اإلمام الباقر ؛( :مخس دعوات ال حيجبن عن الرب تبارك وتعاىل:
دعوة االمام املقسط ،ودعوة املظلوم يقول اهلل عز وجل :ألنتقمن لك ولو بعد حني،
ودعوة الولد الصالح لوالديه ،ودعوة الوالد الصالح لولده ،ودعوة املؤمن ألخيه بظهر
الغيب فيقول :ولك مثاله)((( ،والرواية ْ
وإن كان سياقها لالبن البار غري أهنا تعم العاق
باألولوية ،فعىل األب أن يتذكر ّ
أن االبن إذا عقه يف بعض املوارد فدعائه مستجاب
عىل نحو احلتم واجلزم ،لذا نذكر اآلباء واألمهات يف حصاد املوسم الدرايس بأمهية
الدعاء ّ
وأن عليهام أن حيض االبن بالدعاء لنفسه ويذكرانه بأمهية ذلك.
((( ميزان احلكمة للريشهري :ج ،2ص.883
((( وسائل الشيعة (آل البيت) للحر العاميل :ج ،7ص.116
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الثاين :التذكري بأمهية املستقبل لألبناء.

التذكري املستمر لألبناء بمستقبلهم وبام ينبغي عليهم أن يفعلوه فالتذكري املستمر
له أمهية كبرية ،قال تعاىل{ :ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ}(الذاريات) ،لذا
ينبغي بل جيب عىل اإلمام يف صالة اجلمعة أن يذكر املصلني بتقوى اهلل تعاىل ،فكل
بأن اإلمام سيويص بتقوى اهلل تعاىل إ ّ
مصلٍ يعلم ّ
ال أنه مع ذلك جيب عىل اإلمام أن
يذكر املصلني بالتقوى.
الرس يف التذكري والتكرار

وكي نفهم الرس بالتذكري املستمر والدائم وأمهيته يف احلصول عىل اآلثار الطيبة
نشري إىل ما أفاده علامء النفس ،فقد قالوا ّ
إن اإلنسان له عاملان عامل الشعور والوعي،
وعامل الالشعور والالوعي ،وعامل الالوعي أعظم بكثري من العامل الواعي لدى
اإلنسان ونسبة عامل الوعي ال تتجاوز ( )%5يف قبال ( )% 95لعامل الالوعي ،وكثري من
مواقف اإلنسان واحلقائق التي تتجىل له يف سني عمره آتية من خالل عامل الالوعي،
من هنا تكمن أمهية التذكرة الدائمة واملستمرةّ ،
ألن املذكر يريد أن يغرس احلقائق يف
الالوعي ،وإذا أردنا ألبنائنا اخلري والتقدم يف جماالت احلياة علينا أن نستمر مذكرين
لغرس اخلري يف عامل الالوعي لدهيم.

منهج التذكري يف القرآن
خيطئ بعض الناس ويتصور أنه عندما يذكر أبنائه بعض املرات فذلك يكفي ويظن
أن عدم استفادة االبن ترجع إىل عدم هدايته فيقول ّ
ّ
إن اهلداية ملن هداه اهلل تعاىل ،وهي
كلمة حق غري ّ
أن من واجب األبوين أن يذكرا األبناء بنحو مستمر ،ففي آية من آي
القرآن الكريم تكررت كلمة التقوى مرتني ،قال تعاىل{ :ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ
ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ}(احلرش)ّ ،
ألن
احلق تعاىل يغرس التقوى يف عاملي الوعي والالوعي.
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ً
مستقبال
تأثري التذكري
من أراد أن يغرس احلقائق لتثمر ثامر ًا طيبة ولو بعد حني فعليه أن يستمر بالتذكري
فالوالد والوالدة واملريب والصديق من املهام امللقاة عليهم التذكري الدائم وحتى إذا
ّ
مل من ُي َذ ّكر فال ينبغي هلم أن يملوا فاحلصول عىل النتائج العظيمة مرهون باستمرار
التذكري خصوص ًا يف آخر السنة.
الثالث :التحفيز املستمر.

التحفيز هو تذكار لبعض اجلوانب املضيئة يف حياة االبن أو البنت من خالل
الرتكيز عىل نقاط هامة اتصف هبا االبن لالنطالق منها إىل أمور أخرى ينبغي له أن
يتألق فيها ،فيختلف عن التذكري ،إذ التذكري إبانة اإلجيابيات التي ينبغي االهتامم هبا
بغض النظر عن كونه متصف ًا هبا.

إبراز اجلانب السليب
ّ
إن استغالل اجلانب اإلجيايب يف شخصية األبناء وإبرازه عىل الدوام يقلل من
اجلانب السلبي ،فإذا كان الطالب متفوق ًا يف مادة وخمفق ًا يف أخرى فيحفز بإبراز تفوقه
يف تلك املادة وإظهار أنه قادر عىل التفوق فيام أخفق فيه إ ْذ ال فرق بني األمرين بل قد
يكون ما تفوق فيه أصعب غري أنه بذل جهد ًا ملموس ًا فنال ما أراد.

اإلخفاق وعدم الذكاء
وعليه ّ
فإن اإلخفاق ال ينتج من عدم الذكاء ،فمن يكرر املعلومة ويحُ َ َّفز بالثناء عليه
بإظهار تفوقه فيام أبدع فيه وبيان أنه ال ينقصه سوى االلتفات إىل مواهبه واستثامر
قدراته بتكرار النقاط املضيئة يف شخصيته واالستفادة منها يف القضاء عىل اجلانب
السلبي ،والتقدم يف التحصيل العلمي ّ
فإن ذلك حيول الطالب من اإلخفاق إىل النبوغ.
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اإلخفاق منطلق اإلبداع
ل ُيعلم ّ
أن اإلخفاق بداية اإلبداع ،فهناك نامذج كثرية أخفقت غري أهنا تألقت بعد
إخفاقها وكان السبب يف نجاحها وتألقها يعود إىل التحفيز وإظهار اجلانب اإلجيايب
يف الشخصية فيلتفت ذلك املخفق ويبدأ يف تاليف نقصه وإكامل ما أخفق فيه ،ولدي
بعض التجارب يف هذا املجال حتول فيها بعض املخفقني إىل متألقني.

التحفيز وقود التفوق
ّ
إن الكثري من املبدعني والعلامء السبب الرئيس لنجاحهم هو التحفيز الدائم هلم،
فقد حصلوا عىل أناس حفزوهم فتألقواّ ،
إن التحفيز هو الوقود الذي ال ينضب فهو
أشبه بالوقود النووي ،فمن أراد ألبنائه التفوق والعملقة يف أي جمال من املجاالت
فعليه بتحفيزهم ،وذكر النقاط املضيئة يف شخصياهتم ،ومن خالل ذلك سوف
يتحولون إىل مبدعنيّ ،
إن هذا هو القاعدة العامة وهلا استثناءات فقد يكون بعض
الناس حتى إذا أيسء إليهم وذموا يقومون بردود فعل كبرية يف تاليف النقص الذي
ُعريوا به وبذلك يتفوقون غري ّ
أن ذلك جدُ نادر.

خطر التذكري بالسلبيات
الرسائل السلبية يف األعم األغلب تدمر اإلنسان ،غري ّ
أن بعض اآلباء واألمهات
يذكرون أبنائهم بالنقاط السلبية يف شخصياهتم فيكررون (اذهب فأنت فاشل ولن
تفلح أبد ًا) ويغرسون هذه الرسائل يف عامل الالوعي عندهم ،وبد ً
ال من حتويل االبن
إىل مبدع يسهمون يف فشلهّ ،
إن ذلك من األغالط الفادحة التي يامرسها اآلباء يف حق
أبنائهم وبناهتم ،وعليهم أن ينتبهوا لذلك خصوص ًا يف حصاد املوسم الدرايس فال
ينبغي التذكري بالرسائل السلبية.

التذكري باملواقف اإلجيابية
ّ
إن تذكري األبناء بالنقاط املضيئة يف شخصياهتم ،يدفعهم إىل اإلبداع فالقول (هلم
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ما شاء اهلل ما أروع ما قدمتموه من نجاح رغم الظروف الصعبة والقاهرة التي مرت
عليكم يف تلك السنة إ ّ
ال أنكم اجتزتم تلك الظروف) فهذه الكلامت رغم بساطتها
تصنع إعجاز ًا يف شخصية التلميذ ،وتعطيه ثقة بنفسه وحتوله إىل مقتدر فالتحفيز
بإبراز النقاط املضيئة واجلوانب اإلجيابية يف شخصيات أبنائنا وبناتنا واغتنام الفرصة
يف حصاد املوسم يف األسبوعني األخريين من السنة حيقق قطف أفضل الثامر.
الرابع :اجلد واملثابرة.

اجلانب اآلخر اهلام باإلضافة إىل التحفيز هو اجلد واملثابرة ،فتثقيف األبناء بأمهية
اجلد واملثابرة له أعظم األثر وليس هناك مؤثر أقوى من اجلد واملثابرة قال تعاىل:
{ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ}(النجم) ،وقال تعاىل{ :ﮠ ﮡ ﮢ
ﮣ ﮤﮥ}(العنكبوت ،)69:واآليتان تفصحان عن أمهية السعي والعمل.

إزالة معوقات اجلد واملثابرة
قال بعض العلامء ّ
إن نصف إنجازاته يف احلياة كانت من السعي ،فعندما يصاب
بملل أو يسأم يقوم إىل العمل ،وكان يسري عىل هذا الطريق يف أيام دراساته ،فيثابر
ويسعى ،وقد أ ّلف كتب ًا مفيدة وكان نجاحه مرتبط ًا بسعيه وكدحه.

الفشل طريق النجاح
هناك حكمة قاهلا الرئيس األمريكي كالفن كلدج وهو أحد رؤساء الواليات
املتحدة السابقني ،قال ليس هناك يشء أعظم من املثابرة والسعي ،والسبب ّ
أن الكثري
من العباقرة فشلوا ،غري ّ
أن الكثري من العاديني من الناس أصبحوا متألقني ومبدعني
والسبب هو اجلد واملثابرة.

العاهة ال متنع من اإلبداع
ولعل قصص النجاح التي حتققت لبعض ذوي اإلعاقات من أعظم الدروس ملن
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أراد النجاح فقصة هيلني كلر فهي صامء ال تسمع وعمياء ال ترى ،لكنها حتولت إىل
شخصية عظيمة وأتقنت لغات متعددة ،وأصبح لدهيا ابتكارات ،كل ذلك بفضل
جدها ومثابرهتا.

تعليم األبناء اجلد واملثابرة
ّ
إن اهلل تعاىل أنعم عىل اإلنسان بقدرات كبرية غري أنه يقيض عىل الكثري من مواهبه
بعدم استفادته منها ،والطريق األمثل لالستفادة من النعم يتحقق باملثابرة والكفاح
الدؤوب واالستمرار يف احلصول عىل التألق ،وقد يقول بعض أنه بذل جهد ًا غري
أنه مل حيصل عىل نتيجة ،وجوابه بتذكريه بأمهية اجلد واملثابرة والكفاح حتى يصل إىل
التألق ،فاإلنسان كام يقول العلامء ال يستخدم من قدراته التي منحها اهلل تعاىل إياها إ ّ
ال
( ،)%10و( )%90منها ال يستخدم ،واستخدام قدراته بنسبة ( )%20كفيل بتحويل
اإلنسان إىل مبدع وعمالقّ ،
إن األبناء أمانة يف أعناق آبائهم وأمهاهتم ،وعليهم أن
يالحظوا احليثيات الكفيلة بقطف الثامر الطيبة يف جماالت احلياة خصوص ًا يف املجال
العلمي ،فمن يريد اخلري ألبنائه عليه أن حيضهم بالتفوق يف دراساهتم وإيامهنم ويف
تقواهم واستقامتهم.

القسم الرابع:
 الرتبية األخالقية والسلوكية 
الفصل األول:
آفاق الصالة على النيب واآلل

فوائد وميزات الصلوات الشعبانية
شهر شعبان من األشهر العظيمة ،وقد وردت فيه أعامل ترفع من مستوى اإلنسان
وتربطه بعامل املعنى ،من أمهها الصلوات املروية عن اإلمام السجاد ؛( ،الصالة
الشجرية) هذه الصلوات ُأكد عىل استحباهبا يف كل يوم من شهر شعبان ،وعىل
استحباهبا يف ليلة النصف منه.
فوائد الصالة عىل النبي وآله

الصالة عىل النبي وآله هلا أمهية كبرية ،وارتباطها هبذا الشهر الفضيل مليزة ،وقد
أكد القرآن الكريم عليها بنحو عام ،وهلا فوائد متعددة ،من مجلتها:

األول :استجابة الدعاء.

عن اإلمام عيل ؛( :كل دعاء حمجوب عن السامء حتى تصليِّ عىل حممد وآله)(((،
أي ّ
أن الدعاء يستجاب إذا ُبدء بالصالة عىل النبي وآله ُ
وختم هبا.

الثانية :القرب من حممد وآله.
ومن فوائدها اقرتاب املصيل بمن يصيل عليه ،فمن يكثر من الصالة عىل النبي
وآله ،يقرتب منهم ويطهر بربكاهتا.
((( إقبال األعامل البن طاووس :ج ،3ص.3005
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الثالثة :حمو الذنوب.
وردت روايات تبني ّ
أن الصالة عىل النبي وآله تفيد يف حمو الذنوب وسرت العيوب
واالقرتاب من الباري عز وجل ،قال ( :Kمن صىل ع ّ
يل مرة مل َ
يبق من ذنوبه ذرة)(((،
وعن الرضا ؛ (من مل يقدر عىل ما يكفر به ذنوبه فليكثر من الصالة عىل حممد وآله،
فإهنا هتدم الذنوب هدم ًا)(((.
اقرتان الصالة عىل النبي باآلل

غري ّ
أن الصالة الواردة يف شهر شعبان هلا ميزة أخرى يمكن أن تسمى بامليزة
اإليضاحية أي ّ
أن معناها إيضاح املعنى العميق للصالة عىل النبي  ،Kلذا ،البد أن
يؤتى بالصالة عليه  Kمقرونة باآلل ،يف الرواية املتفق عىل مضموهنا بني الفريقني
أنه هنى أن ُيصىل عليه بالصالة البرتاء ،ففي جواهر العقدين والصواعق املحرقة:
روي عن النبي  Kقال( :ال ُتصلوا ع َّ
يل الصالة البرتاء ،قالوا :وما الصالة البرتاء
صل عىل حممد وتسكتون ،بل قولوا :اللهم ِّ
يا رسول اهلل؟ قال :تقولون( :اللهم ِّ
صل
ٍ
حممد وعىل آل حممد)((( ،الصالة البرتاء يقترص فيها عىل ذكر النبي  Kوحده،
عىل
دون أن ُتقرن بآله ،واألبرت يف اللغة املقطوع الذي ال يؤدي إىل النتيجة وال يربط املصيل
باملبدأ املتعال ،وقد أبان  Kالكيفية السليمة والصحيحة للصالة عليه وهي أن ُتقرن
بالصالة عىل آله.
الصلوات الشعبانية وأهل البيت

الصلوات الشعبانية إيضاح هلذا املطلب الوارد عنه  ،Kفهي مؤدية إىل االرتباط
بأهل البيت إل ،وتبني ّ
أن االرتباط هبم هو الرصاط املستقيم الذي ُأمر اخللق بالسري
عليه ،واألخذ بمنهاجه.
((( مستدرك الوسائل للنوري :ج ،5ص.334
((( األمايل للصدوق :ص.131
((( ينابيع املودة لذوي القربى للقندوزي :ج ،1ص.37
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أهل البيت إل الشجرة املباركة

ـه َّم َص ِّل َعىل محُ َ َّمد َو ِ
آل محُ َ َّمدَ ،ش َج َر ِة ال ُّن ُب َّو ِة)(((،
قال اإلمام السجاد ؛َ ( :ال ّل ُ

النبي  Kهم الشجرة املباركة التي يستظل بفيئها ويؤكل من ثامرها فتشفي العليل

وتوصل إىل احلق تعاىل.

ارتباط املالئكة بمحمد وآله

الر َ
سال ِةَ ،ومخُ ْ ت ََل ِ
ـه َّم َص ِّل َعىل محُ َ َّمد َو ِ
ف
( َال ّل ُ
آل محُ َ َّمدَ ،ش َج َر ِة ال ُّن ُب َّو ِةَ ،و َم ْو ِض ِع ِّ
المْ َالئِ َك ِة)((( ،هذه الشجرة هي موضع للرسالة ،وخمتلف للمالئكة أي ّ
أن اختالف
املالئكة من السامء واألرض نزو ً
ال وصعود ًا ـ {ﮮ ﮯ ﮰ}(النازعات) ـ يرتبط

بمحمد وآله صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني.
أهل البيت إل منبع العلم الصايف

(و َم ْع ِد ِن ا ْل ِع ْل ِم)((( ،أي األصل ،فإذا أراد اإلنسان أن حيصل عىل العلم الصحيح
َ

والفهم السليم ملعاين الرشيعة املقدسة عليه أن يأخذ علمه من حممد وآله.
أهل البيت إل معدن العلم وسفينة النجاة

آل محُ َ َّمد ا ْل ُف ْل ِ
(و َأ ْهلِ َب ْي ِ
ـه َّم َص ِّل َعىل محُ َ َّمد َو ِ
ك الجْ ا ِر َي ِة فيِ ال ُّل َج ِج
ت ا ْل َو ْح ِيَ ،ال ّل ُ
َ
ا ْل ِ
غام َر ِة)((( ،هم إل األدرى بمـا نـزل عىل جدهم واألعلم بمقاصد الرشيعة،
وهم إل الفلك اجلارية ،وقد جاء هذا املضمون يف حديث سمي بحديث السفينة،

قال ( :Kأهل بيتي كسفينة نوح من ركبها نجا ومن ختلف عنها غرق)((( ،ذلك ّ
أن
((( إقبال األعامل البن طاووس :ج ،3ص.3005
((( نفس املصدر السابق.
((( نفس املصدر السابق.
((( نفس املصدر السابق.
((( وسائل الشيعة (آل البيت) للحر العاميل :ج ،27ص.34
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اإلنسان يف احلياة الدنيا يرى مناهج متعددة ورؤى خمتلفة وأهواء وبدع ،وال يستطيع
أن يصل إىل اهلل تعاىل إ ّ
ال عرب املنهج الساموي منه تعاىل ،الذي ُو ِضع هلداية اخللق،
يستطيع به السالك أن يمخر عباب البحر وال تؤثر عليه أمواجه العاتية ،فمن ركب
سفينة أهل البيت إل لن يغرق ،أما غريها من السفن فال يمكن أن حتميه من أمواج
البحر العاتية بل يغرق وال يستطيع أن يصل إىل شاطئ النجاة ،وساحل األمان.
خصائص سفينة النجاة

اإلمام السجاد ؛ عبرّ عن أهل البيت إل بأهنم (ا ْل ُف ْل ِ
ك الجْ ا ِر َي ِة فيِ ال ُّل َج ِج
ا ْل ِ
غام َر ِة)((( ،جلج البحر غامرة ومغرقة ملن مل يركب السفينة ،كام ورد يف حديث
السفينة عن املصطفى َ ( .Kي ْأ َم ُن َم ْن َر ِك َبهاَ ،و َيغْ َر ُق َم ْن َت َر َك َها ،المْ ُ َت َق ِّد ُم لهَ ُ ْم ما ِر ٌق
َأخ ُر َع ْن ُه ْم ِ
َوالمْ ُت ِّ
زاه ٌق)((( ،يمرق السهم من الرمية وال يصيب اهلدف ،والتعبري
كناية عمن تقدم عنهم ،أما من تأخر عنهم فهو زاهق ال يصل إىل النتيجة ،الذي
يستطيع اللحاق بالركب والوصول إىل احلق تعاىل هو من ركب السفينة التي أشار
املصطفى  Kإليها.

ال ِز ُم لهَ ُ ْم ِ
(وال ّ
الح ٌق)((( ،من لزم أهل البيت إل حلق باملصطفى  Kلالرتباط
َ
بني املصطفى وآله صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني.
الوالية حصن املؤمن

( َال ّل ُـه َّم َص ِّل َعىل محُ َ َّمد َو ِ
آل محُ َ َّمد ،ا ْل َك ْه ِف الحْ َ ص ِ
ني)((( ،عاش اإلنسان منذ فجر التأريخ يف
كهوف مثّلت له أمان ًا غري أنهّ ا تتعرض للوحوش املفرتسة واألوبئة فهي غري حصينة ،احلصني
يأمن من دخله وهو الكهف املنتمي للنبي  Kولألئمة من أهل البيت إل.
((( إقبال األعامل البن طاووس :ج ،3ص.3005
((( نفس املصدر السابق.
((( نفس املصدر السابق.
((( نفس املصدر السابق.
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أهل البيت إل غياث املضطر

(و ِغ ِ
ياث المْ ُ ْض َط ِّر المْ ُ ْستَك ِ
ني)((( ،يعيش اإلنسان الفقر واحلاجة بطبيعته ،والذي
َ
يغنيه هو اهلل تعاىل بالتمسك بالرصاط املستقيم ،وتفصح الصلوات عن هذا املعنى،
فهم إل كهف حصني وغياث للمضطر املستكني ،أي من أدرك فقره وتواضع ،أما
املستكرب فال يصل إىل احلق وال هيتدي بخالف من أذعن إىل اهلل تعاىل وتواضع ّ
فإن
اهلل تعاىل يوفقه للتي هي أقوم ،وهيديه إىل رصاط مستقيم ،ومن أدرك فقره ومسكنته،
املسكنة املرتبة العالية من الفقر كام جاء يف تفسري الفرق بني الفقري واملسكني ّ
بأن
املسكني أشد حاجة قال تعاىل{ :ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ}(البلد) ،اإلنسان بطبيعته
له نوازع جتعله يأبق ويبتعد عن احلق إ ّ
ال إذا متسك بالنبي  Kوبأهل البيت إل
فيهتدي ويأمن وهروبه من احلق حينئذ ٍ
مؤد به إىل احلق وفراره منه يرجعه إليه فيؤوب
ويستمسك بالعروة الوثقى.
أهل البيت ع مأمن اهلارب

(و َم ْل َجأِ الهْ ا ِر َ
بني)((( ،حيتاج اإلنسان إىل ركن وثيق ،قال تعاىل{ :ﰊ ﰋ
َ
ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕﰖ}(البقرة ،)٢٥٦ :أي
ّ
أن اإلنسان فطرته وطبعه يؤديان به إىل التمسك بأقوى السبل وأنجح املطالب ،وحيتاج
إىل علم يكفل له اهلداية والتمسك بالنبي  Kواألئمة من أهل البيت إل اعتصام
بنيَ ،و ِع ْص َم ِة المْ ُ ْعت ِ
َصم َ
(و َم ْل َجأِ الهْ ا ِر َ
ني)((( ،من
باهلل تعاىل واستمساك بالعروة الوثقىَ ،

أراد النجاة البد أن يرجع إىل اهلل تعاىل ،الفرار من اهلل تعاىل إما أن يؤدي به إليه تعاىل
فإن أدى به إىل اهلل تعاىل فقد اعتصم بالعروة الوثقىْ ،
أو إىل الشيطانْ ،
وإن أدى به
الشيطان فقد ضل سواء السبيل.
((( نفس املصدر السابق.
((( نفس املصدر السابق.
((( نفس املصدر السابق.
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أهل البيت طريق االعتصام باهلل

بنيَ ،و ِع ْص َم ِة المْ ُ ْعت ِ
َص َ
(و َم ْل َجأِ الهْ ا ِر َ
مني)((( ،كل من أراد أن يعتصم باهلل تعاىل لن
َ
يتحقق له االعتصام به تعاىل إ ّ
ال عرب املنهج احلق الذي هو حممد وآل حممد ،وال يمكن
أن يعتصم دون األخذ بمسلكهم والسري عىل درهبم ،واالهتداء هبدهيم فذلك هو
الطريق املوصل إىل اهلل تعاىل.

العمق املضموين للصلوات الشجرية

بينا بعض املعاين الواردة يف حقيقة الصالة عىل حممد وآلهّ ،
وأن هلا ظاهر ًا وهلا عمق ًا
مضموين ،تشري إليه الروايات واألدعية الواردة عن النبي  Kوأهل البيت إل.

ـه َّم َص ِّل َعىل محُ َ َّمد َو ِ
ري ًةَ ،ت ُكونُ لهَ ُ ْم ِرض ًا َولحِ َ ِّق
قال ؛َ ( :ال ّل ُ
آل محُ َ َّمد َصال ًة َكث َ
محُ َ َّمد َو ِ
ضاء ،بِ َح ْول ِم ْن َك َو ُق َّوة يا َر َّب ا ْلعالمَ َ
ني)(((.
داء َو َق ً
آل محُ َ َّمد َأ ً
هذه الصلوات مقاطع تبني مضامني آيات قرآنية وروايات ،كل مقطع منها يشري إىل معنى.

أهل البيت إل سفينة نوح

قوله ؛( :الفلك اجلارية يف اللجج الغامرة يأمن من ركبها ويغرق من تركها)(((،
يبني مضمون احلديث الوارد عن املصطفى  Kبأهنم كسفينة نوح ؛ من ركبها
نجا ومن ختلف عنها غرق وهوى.
االستغناء املعنوي

قوله ؛( :وغياث املضطر املستكني)((( ،بيان ّ
أن من ينجو هو املضطر املستكني
الذي يعيش الفقر والفاقة إىل اهلل تعاىل ،من عرف ّ
أن اهلل تعاىل منبع الغنى وتواضع
غنى وعوزه كام ً
لذلكّ ،
ال ،أما
فإن تواضعه واستكانته سبب مللء احلق تعاىل فقره ً
((( نفس املصدر السابق.
((( مصباح املتهجد للطويس ص.828
((( نفس املصدر السابق.
((( نفس املصدر السابق.
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إذا استكرب فلن يستطيع أن يستغني بل يبقى فقري ًا ،الفقر هنا ال يراد به املعنى املادي
فحسب بل املعنوي أيض ًا ،وهو مراد بقوله تعاىل{ :ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ
ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ}(فاطر) ،إذ يستطيع اإلنسان أن يستغني معنوي ًا إذا أدرك
اضطراره ومسكنته وتواضع هلل تعاىل.
الصالة الكثرية عىل النبي واآلل

ـه َّم َص ِّل َعىل محُ َ َّمد َو ِ
ري ًةَ ،ت ُكونُ لهَ ُ ْم ِرض ًا)(((،
قوله ؛َ ( :ال ّل ُ
آل محُ َ َّمد َصال ًة َكث َ
الصالة الكثرية هلا معنيان:

األول :العمل يف والية أولياء اهلل تعاىل.
يريد اهلل تعاىل من اإلنسان أن يكون دائم العمل ،مستمر ًا ال ينقطع بل يعمل دائ ًام
وأبد ًا هلل تعاىل وكذا احلال يف واليته ألولياء اهلل تعاىل ،فإنه تعاىل يريد منه أن يعمل دائ ًام
وأبد ًا ألوليائهّ ،
ألن العمل هلم عمل هلل تعاىل وما مل يعمل كثري ًا فلن يصل إىل الغاية
واملقصود ،الغاية أن يصبح مع النبي وآله وحيتاج أن يدعو اهلل تعاىل كثري ًا ألوليائه
ـه َّم َص ِّل َعىل محُ َ َّمد
وأحبائه وهم النبي وآله صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعنيَ ( ،ال ّل ُ
َو ِ
ري ًة)((( ،وبذلك يرىض القائد عنه ،ألن رضا القائد يزداد عندما
آل محُ َ َّمد َصال ًة َكث َ
ٍ
يرى املَ ُق ِ
عندئذ يرىض
ودين من أتباعه يعملون بدؤب واجتهاد ،ال َيك ّلون عن العمل،

القائد عمن يقوده ،وقد جاء هذا املعنى يف كلمة إلمامنا أمري املؤمنني ؛ مدح فيها
مالك األشرت فقال ؛( :يرحم اهلل مالك ًا فلقد كان يل كام كنت لرسول اهلل ،((()K
إنه ؛ عبرّ هبذا التعبري اجلميل عن رضاهّ ،
ألن مالك ًا انصهر يف حب اإلمام ؛
وكان دائم العمل له ،ومن يستمر يف عمله لن يصاب بالسأم أو امللل وسيتحقق له
التوفيق والنجاح تلو النجاح.

((( نفس املصدر السابق.
((( نفس املصدر السابق.
((( بحار األنوار للمجليس ج 42ص.176
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الثاني :املسارعة يف اخلريات.
هو معنى املسابقة للخريات الذي جاء يف بعض آي القرآن الكريم قال تعاىل:
{ﭯ ﭰ}(البقرة ،)148:وقوله تعاىل{ :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ}(آل عمران) ،االستباق
واملسارعة حيصالن باإلكثار من العمل ،والدعاء هنا جزء من العمل.

معنى األداء والقضاء يف الصلوات.

(ولحِ َ ِّق محُ َ َّمد َو ِ
ضاء)((( ،معنيا األداء والقضاء :األداء إتيان اليشء
َ
داء َو َق ً
آل محُ َ َّمد َأ ً
يف وقته دون تفريط أو إمهال ،كالصالة يف الوقت أدا ًء ،ومن كان يف إتباعه لقائده
يطيعه طاعة مطلقة ٍ
بجد وثبات فقد أ ّدى األعامل دون تفريط.

غري أنه قد يصاب اإلنسان بفرتة من اخلمول ويعرتيه يشء من الكسل ،ف ُي َقصرِّ
يف بعض واجباته ،وحياول تاليف التقصري ،فيتالىف ،وذلك هو معنى القضاء ،أي أن
القضاء تاليف التقصري ،ألن من طبيعة اإلنسان التقصري ،وقد حصل لبعض الكاملني
من العلامء ،لكنه تالىف تقصريه بتأليف كتاب أو القيام بعمل كبري ،من أجل تاليف ما
فرط فيه ،إذ كان بإمكانه أن يؤدي إنجاز ًا.

معنى كنائي ملن قرص يف بعض
ومعنى القضاء يف الصالة عىل النبي وآله ،هو
ً
األعامل ،فإن بإمكانه تاليف تقصريه باإلكثار من الصالة عىل النبي وآله.
االستمداد بقوة اهلل

(بِ َح ْول ِم ْن َك َو ُق َّوة يا َر َّب ا ْلعالمَ نيَ)((( ،يأيت هذا املعنى يف كل األعامل والطاعات،
كلها يأيت هبا املرء بحول وقوة من اهلل تعاىل ،نعم اهلل ومواهبه هبا يطاع ،وال يستطيع
وامتن
املرء القيام بطاعة بقدرة استقاللية من ذاته ،بل من اهلل تعاىل فهو الذي منح القوة
َّ
بالقدرة ،والصالة عىل النبي  Kواآلل بقوة منه تعاىل ،بنعمه تعاىل نصل إىل رضاه.
((( مصباح املتهجد للطويس ص.828
((( نفس املصدر السابق.
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رس الصالة عىل النبي واآلل

ني األ ْبرا ِر َ
آل محُ َ َّمدَّ ،
ـه َّم َص ِّل َعىل محُ َ َّمد َو ِ
الط ِّيب َ
األ ْخيار)((( ،هذا املعنى رائع،
( َال ّل ُ
ُيعلل الصالة والدعاء للنبي واآلل ،فنُصيل عليهم وندعوا اهلل تعاىل هلم ،ألهنم أفضل
الناس وأكملهم ،فهم الطيبون الذين ال يصدر منهم إ ّ
ال الطيب واألبرار الذين متأل
ال وجود ًا وكرم ًا ،واألخيار ألهنم أكثر الناس عم ً
أعامهلم الدنيا سعة وفض ً
ال للخري،
ومن خالل هذه األوصاف يدرك املصيل عليهم املعنى املرتتب عىل ذلك ،فقد أوجب
اهلل تعاىل حقوقهم عىل اخللق ،وفرض طاعتهم وواليتهم ألهنم الطيبون األبرار
األخيار ،وهم موئل اللطف اإلهلي ومعدن الرمحة والفضل ،وبذلك أوجب حقوقهم
وفرض طاعتهم ،أي أنّه تعاىل افرتض الصلوات ،كام افرتض احلج وأداء الواجبات،
الطاعة ألوليائه ليست باالختيار ،بل فرض وتكليف كالصالة والصوم واحلج
والزكاة ،واحلق تعاىل مل خيري اإلنسان بل ألزمه السري عىل الرصاط املستقيم والطاعة
للهداة امليامني.
إعامر القلب بالطاعة

من يصيل هبذه الصلوات ويذكر هذه األوصاف للنبي  Kوألهل بيته الربرة
اخلريين إل يفهم ما يرتتب من اإل ِّتباع للمنهج احلق ويتواضع ويستكني ،ويأخذ
من املعني الصايف واملنهل الروي ،منهل املصطفى  Kواآلل إل ،وحينئذ يدعو
ـه َّم َص ِّل َعىل محُ َ َّمد َو ِ
طاعتِ َك)((( ،ألن قلبه قد امتأل
آل محُ َ َّمدَ ،و ْاع ُم ْر َق ْلبي بِ َ
لنفسهَ ( ،ال ّل ُ
ٍ
وعندئذ فلن
بالطاعة والتوجه التام إىل اهلل تعاىل وسيطرة احلب اإلهلي عىل القلب،
(وال تخُ ْ ِزه بِ َم ْع ِص َيتِ َك)((( ،هناك طريقان ،طريق طاعة هلل تعاىل الذي
خيزى بمعصيةَ ،
يؤدي باإلنسان إىل اخلري والنجاح يف عاملي الدنيا واآلخرة ،وطريق اخلزي والرذيلة
املؤدي به إىل النار.
((( نفس املصدر السابق.
((( نفس املصدر السابق.
((( نفس املصدر السابق.
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كيفية إعامر القلب

القسم الثاين من هذه الصلوات يرجع إىل اإلنسان ،ويرتتب عىل بناء القواعد املتينة
والرصينة التي يتكئ عليها ،وهي الصلوات الشجرية بمعناها الذي أوضحناه ،إن من
كانت قواعده غري رصينة اهندم بناؤه ،قد يبذل جهود ًا كبرية وينفق أموا ً
ال طائلة إ ّ
ال ّ
أن
البناء لن يستقر بل سينهارّ ،
ألن أسسه غري رصينة ،من هنا فلن ُيعمر القلب بالطاعة
و ُيبتعد عن املعصية إ ّ
ال باملودة لذوي القربى واألخذ بمنهجهم والتمسك بحبلهم.
نتيجة إعامر القلب

ٍ
عندئذ يصل من كان كذلك إىل مستوى ٍ
ال للخري وحم ً
عال ،ويصبح موئ ً
ال له ليس
لنفسه فحسب ،وليس لبعض اخللق دون بعضهم ،بل للربية مجعاء ،وكام ّ
أن النبي
 Kرمحة للعاملني كذلك أهل البيت إل ،وهكذا املؤمن السائر عىل طريقهم ،إذا
اقتدى هبم وسار عىل منهجهم ،فهو خري جلميع عوامل الوجود ،أول خريه املواساة
(و ْار ُز ْقني ُمواسا َة َم ْن َقترَّ ْ َت َع َل ْي ِه ِم ْن ِرزْ ِق َك بِام َو َّس ْع َت َعليَ َّ ِم ْن
للفقراء واملعوزينَ ،
َف ْض ِل َك)((( ،ليس للمؤمنني فحسب ،بل َي ُعم خريه اخللق أمجعني.

((( نفس املصدر السابق.

الفصل الثاني:
 الدعاء 

آثار الدعاء يف حياة اإلنسان
قال اهلل تعاىل يف القرآن الكريم{ :ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ
ُّ
العيل
ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ}(غافر) صدق اهلل
العظيم.
الدعاء عبادة ُ
وقرب:

الدعاء أهم العبادات يف اإلسالم ،يتضح ذلك من خالل اآليات والروايات بل
ّ
أن الصالة هي دعاء يف معناها اللغوي ،أضاف الشارع املقدس إليها بعض اخلصائص
األخرى من قيام وقعود وركوع وسجود ورشائط ،وقد ركزت الرشيعة املقدسة عىل
الدعاء من أجل تقوية الربط الوثيق بني العبد واملبدأ تعاىل.
موانع ُ
القرب اإلهلي:

ّ
إن اإلنسان رغم ُقربه من اهلل تعاىل إال أنه بعيد عنه ،فهو يف قربه بعيد ويف بعده
قريب ،وقد أشار اهلل تعاىل إىل هذا املعنى من قربه ،قال تعاىل{ :ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
أن اإلنسان يبتعد عن اهلل تعاىل بعوائق وحجب متنعه من ُ
ﭟ ﭠ}(ق) ،غري ّ
القرب
منه تعاىل:
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األول :الذنب.
ّ
إن الذنوب واملعايص حائل كبري بني العبد وربه ،قال تعاىل{ :ﭹﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ

ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ}(املطففني) ،أي ّ
أن الذنب ُيبعد
اإلنسان عن اهلل تعاىل فال يصل دعاءه إليه تعاىل ،قال اإلمام عيل ؛ يف دعاء كميل:

«اللهم اغفر لـي الذنوب التي حتبس الدعاء»(((.

الثاني :االستغناء عن اهلل تعاىل.
ّ
إن االستقالل عن اهلل تعاىل من أعظم احلجب التي حتجب اإلنسان عنه تعاىل،
فريى نفسه مستغني ًا غري حمتاج إليه تعاىل يف بعض اآلونة الزمنية التي متر عليه ،ويطغى

ذلك الشعور عىل اإلنسان يف الرخاء أي إذا أغناه اهلل تعاىل وأمده بالصحة أو املال أو
وبعد ،وأرسف يف الذنوب حتى حيتجب ،قال تعاىل{ :ﮔ ﮕ ﮖ
هبام مع ًا طغى ُ
ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ}(العلق)ّ ،
إن الغنى لإلنسان ابتالء بالرخاء يف احلياة الدنيا
غري أنه قد يؤدي به إىل رؤية نفسه مستق ً
ال عن اهلل تعاىل.

عالج موانع القرب من اهلل تعاىل

أكد القرآن الكريم والنبي  Kواألئمة إل عىل أمهية الربط الوثيق باهلل تعاىل
عرب كل مفردات اخلري خصوص ًا الدعاء ،ألنه األهم من بقية املفردات ،لكونه ُيظهر

حقيقة العبودية يف اإلنسان.

لذا كان التوكيد عليه بنحو أكرب خصوص ًا يف بعض األشهر ،كشهر رجب وشعبان

ورمضان.

((( املصباح للكفعمي ص.555
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يف رحاب أدعية شهر رجب:

وردت يف شهر رجب أدعية تربط اإلنسان باهلل تعاىل وبالطريق املؤدي إليه تعاىل،
ويوضح لنا الدعاء مسلكني:
األول :االرتباط بأهل البيت إل.
«اللهم إين أسألك باملولدين يف رجب حممد بن عيل الثاين وابنه عيل بن حممد

املنتجب ،وأتقرب هبام خري القرب ،يا من إليه املعروف طلب ،وفيام لديه رغب،
أسألك سؤال مقرتف مذنب قد أوبقته ذنوبه وأوثقته عيوبه ،فطال عىل اخلطايا دؤوبه
ومن الرزايا خطوبه يسألك التوبة وحسن األوبة ،والنزوع عن احلوبة ،ومن النار فكاك

رقبته والعفو عام يف ربقته ،فأنت يا موالي أعظم أمله وثقته .(((»....

وإذا أردنا أن نرشح مفردات هذا الدعاء املبارك استغرق ذلك منا الكثري منا مما ال

نريد أن نخوض فيه ،لكننا نشري إىل مسألة التوسل باإلمامني إلّ ،
إن التوسل بأولياء

اهلل تعاىل يربط املرء باهلل تعاىل ،وجيسد له املثل العليا والقيم يف أشخاص انصهروا يف

بوتقة العبودية له تعاىل ،وهم األكملون الطاهرون حممد وآل حممد .K

قوله ؛« :أسألك سؤال مقرتف مذنب» تركيز عىل االع�تراف بالذنب

ألن اإلنسان قد يقرتف بعض الذنوب واخلطايا ،غري ّ
واخلطيئةّ ،
أن عليه أن حياول
جاد ًا للتخلص منها لكوهنا تشده إىل األرض وتصفده بأغالل ال يستطيع أن يرى عامل
النورانية (عامل البهاء واالرتباط باهلل تعاىل) فإذا توسل إىل اهلل تعاىل بأوليائه ،وأظهر

فقره وفاقته بالدعاء فإنه يصل إليه تعاىل.

ويف دعاء آخر من أدعية شهر رجب نجد ربط ًا لإلنسان بأهل البيت إل من

خالل تبيان مقاماهتم إل« :أشهاد وأعضاد ومناة وأذواد وحفظة ورواد ،فبهم مألت
((( مصباح املتهجد للطويس ص.805
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سامءك وأرضك حتى ظهر أن ال إله إال أنت ،فبذلك أسألك»((( هذا مقام عظيم ُي َبينَّ فيه
اإلرادة الترشيعية هلل تعاىل يف عامل اخللق ،عامل اإلمكان ،ويظهر حقيقة التوحيد اخلالص
هلل تعاىل التي ال يصل إليها العبد إال من خالل ارتباطه بأهل البيت إل ،قال اإلمام

الصادق ؛( :بنا ُع ِرف اهلل ،وبنا عبد اهلل ،نحن األدالء عىل اهلل ،ولوالنا ما عبد
اهلل)((( أي ال يستطيع اإلنسان أن يعرف اهلل تعاىل ،وحيقق مراتب التوحيد يف األسامء
والصفات ،وتوحيد الذات املقدسة ،وتوحيد األفعال إ ّ
ال باألخذ عن مدرسة عيل وآل

عيل إل ،وال نريد أن نقف يف هذا ألنه حيتاج إىل أبحاث مطولة أشار العرفاء إليها
وبينها علامء العقائد يف كتب الكالم ،ويف هذا الشهر الفضيل من خالل الدعاء يتحقق

لإلنسان الشعور بالفقر واالحتياج هلل تعاىل ،فيؤثر ذلك عىل سلوكياته الظاهريةّ ،
إن

اإلنسان الذي يعيش الرخاء والرفاهية عندما يشعر بالفقر إىل اهلل تعاىل لن يبطر ولن
يتكرب بل لن ينحرف عن مسار الرشد واهلدى .وإذا ابتيل ببالء سيبقى مرتبط ًا باهلل تعاىل

ألنّه صامم أمان حيميه وحيفظه ،ومصداق ذلك اإلمام الكاظم ؛ ،فقد كان صامد ًا
قوي ًا أمام الضغوط الشديدة من طغاة عرصه.
أهم فوائد الدعاء:

ّ
إن الدعاء يعلم اإلنسان الصمود والتحدي والبقاء عىل املبادئ ،ولن يؤثر

عليه ما لدى األعداء من جربوت وقدرة وطغيان ،لكونه فهم ّ
أن الدنيا دار فناء
وزوال وليست بدار قرار ،لقد قىض اإلمام الكاظم ؛ شطر ًا من عمره الرشيف

يف السجن الذي كان حتت األرض يف مكان مظلم ال ُيعرف فيه الليل من النهار،

وكان ؛ حيدد أوقات الصالة من خالل أحزاب القرآن التي يقرأها ،ويف هذا
اجلو من التعذيب والضغط كتب ؛ رسالة للرشيد قال فيها( :لن ينقيض عني

((( مصباح املتهجد للطويس ص.804
((( التوحيد للصدوق ص.52
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يوم من البالء إال وانقىض عنك معه يوم من الرخاء ،حتى نقيض مجيع ًا إىل يوم ليس
له انقضاء خيرس فيه املبطلون)((( ّ
إن من يتبع الغي وال يقتفي منهج القرآن وما جاء
به املصطفى  Kخيرس اآلخرة ،وذلك خرسان مبني ،ويعلم اإلمام ؛ هارون
الذي كان يعيش الرخاء وخياطب السحاب قائ ً
ال :أينام متطري يأتيني خراجك.

أن يفهم ّ
أن ذلك سيزول ،وينتقل املرء من هذه الدنيا إىل اآلخرة فيوىف حسابه،
وذلك درس عظيم من اإلمام ؛ ملن يريد السري يف جادة الصواب ،واإلتباع

ملنهج رساالت السامء.

األمر اآلخر الذي ننبه عليه هو ّ
أن املنهج ليس نظري ًا فحسب ،بل سبيل ورصاط

رسمه األئمة من أهل البيت إل وجسده احلواريون من أوليائهم وأحبائهم يف
عصورهم ،وامتد إىل علامئنا األبرار ،كآية اهلل الشيخ حممد اهلاجري (- )عامل من

األحساء -فلقد كان من سامته األساسية الدعاء ،ففي جلسة معه سألته رمحه اهلل عن
أهم األشياء التي يستطيع هبا طالب العلم أن حيقق استقال ً
ال ورفاهية يف العيش من
الناحية املادية ،ونور ًا يتوصل به إىل حل املعضالت العلمية؟

فقال يرمحه اهلل :علمتك ذكر ًا منذ وقت عليك باملواظبة عليه تصل إىل ما تريد،

نعم؛ لقد علمني رمحه اهلل أن أداوم يف السجود عىل ذكر« :يا وهاب يا وهاب» أربعة
عرش مرة .وقال :إنه يوسع الرزق ،ونضيف إىل ذلك بعض األذكار التي وردت يف
كتب األدعية كالتسبيح وكثرة االستغفار وقراءة سورة الواقعة ،فهذه األذكار ُتسهم

يف الرفاه االقتصادي و ُتزيل العوائق املعنوية.

أوىص يرمحه اهلل باملحافظة عىل بعض هذه األذكار ،وقال:
إهنا مفيدة يف أمرين:
األول :الناحية املادية.
((( بحار األنوار للعالمة املجليس ج 48ص.148
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الثاين :الناحية املعنوية.
فإذا صعبت مسألة ستنكشف مغلقاهتا بل ستسهل مبهامت املسائل العويصة بربكة تلك

األذكارّ ،
إن أهل البيت إل ديدهنم الذكر وقد علموا احلواريني من أتباعهم ذلك.

أثر اجلانب املعنوي يف تقدم اإلنسانية
قال اهلل تعاىل يف القرآن الكريم{ :ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ}
(احلجرات) صدق اهلل العيل العظيم.
أمهية اجلانب املعنوي:

للجانب املعنوي يف شخصية اإلنسان أمهية كربى يف برامج األنبياء والرسل،
وخصوص ًا يف رشيعة النبي حممد  ،Kذلك ّ
أن اجلانب املعنوي يتقرر عىل ضوئه
مستقبل اإلنسان ،بل مستقبل الكون بأكمله ،فالرصاع بني اإلنسان وأخيه اإلنسان
ليس باآللة العسكرية فحسب وإنام رصاع أفكار وال يمكن أن حيسم إ ّ
ال بغلبة الفكر،
وستصل اإلنسانية يف هناية املطاف إىل إدراك ّ
أن أفضل النظريات وأقوم األفكار هو
الفكر الذي حيرتم اإلنسان و ُيقدس اجلانب الشخيص لشخصيته ،و ُيويل احلرية العناية
ويتيح لإلنسان أن يرتبط باحلق تعاىل عىل ضوء األسس والرباهني التي جاء هبا األنبياء
والرسل إل.
اعتناء األنبياء باجلانب القيمي

كل ما توصل إليه اإلنسان من قدرات يف العلم والتقنية والتكنولوجيا لن يستطيع
أن جيعل له سيادة ورفاه ًا دون أن يلتفت إىل اجلانب القيمي واملعنوي يف شخصيته
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ألنه الوجود احلقيقي له ،وهلذا أوىل األنبياء والرسل هذا اجلانب عناي ًة فائق ًة وسعوا
إىل إزالة الرواسب املصطنعة ،واآلية التي بدأنا احلديث هبا تبني أنّه ال فرق بني إنسان
وآخر إ ّ
ال بتقوى اهلل ،ومعنى ذلك ّ
أن املائز احلقيقي للتفوق بني إنسان وآخر هو يف
اجلانب القيمي باالرتباط باحلق تعاىل ،وليس يف منطق القرآن والرشائع الساموية غري
لعرق أو ٍ
ٍ
لون أو بيشء مصطنع لشعب عىل آخر ،التفوق يكون
املحرفة ما جيعل امتياز ًا
باالرتباط باهلل تعاىل وتنمية اجلانب القيمي واألخالقي للشخصية.
عالقة التقنية احلديثة بمشاكل اإلنسانية

هذا ما طرحه األنبياء والرسل إل غري ّ
أن البرشية عرب التجارب املريرة واحلروب
والكوارث املستمرة والتي نرى بعض ًا منها يف عامل اليوم حيث ّ
أن املصانع الكبرية يف
الدول الصناعية تدر أرباح ًا طائلة ال حدود هلا لكن ذلك عىل حساب التأثري السلبي،
فاالحتباس احلراري بات يؤثر عىل دول وشعوب َتئِ ُن من وطأة الفقر ،وحتارصها املياه
كام يف بنجالديش وغريها من الدول ويعود السبب إىل االحتباس احلراري ،ومعنى
ذلك ّ
أن التقنية والتكنولوجيا مل حتل مشاكل اإلنسانية ومل تستطع أن توجد الرفاه هلا،
بل ترتب عىل ذلك ّ
أن شعوب ًا أصبحت حتت وطأة الفقر والتخلف.
أثر األسس األخالقية يف التقدم

التقدم لبعض الشعوب تم عىل حساب أمراض فاتكة ستؤثر سلب ًا حتى عىل
الشعوب املتقدمة ،باعتبار ّ
أن هذا الكوكب سفينة إذا غرقت أو اخرتق جزء منها فال
يمكن لبقية الراكبني أن ينجو ،اجلميع سيغرق وهذا ما ينبغي أن يلتفت إليه اإلنسان،
فالتقدم لبلد أو دولة إذا مل يكن موزون ًا وعىل أسس أخالقية كام دعا إىل ذلك األنبياء
والرسل واملصلحون ّ
فإن اجلميع سيترضر ،وال يمكن للبعض فقط أن يعيش الرفاه
لنفسه وألجياله القادمة .إذا مل تكن هناك عدالة قائمة عىل أسس أخالقية كام حتدثت
اآلية التي ذكرناها بل سيتأثر اجلميع.

ةيناسنإلا مدقت يف يونعملا بناجلا رثأ
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أدرك السياسيون يف العرص احلارض ْ
أن ال مستقبل للبرشية دون إيالء اجلانب
املعنوي والروحي لإلنسان العناية الكبرية إ ْذ ال تقدم لإلنسانية مجعاء إ ّ
ال بإيالء هذا
اجلانب األولوية ووضعه يف املقدمة ،وهذا ما رصح به بعض السياسيني الذين توصلوا
إىل هذه النظرية بعد ردح من الزمن فـ(غورباتشوف) رصح يف كتاب (الربوسرتيكا)
ّ
أن األولوية لتطوير املجال االجتامعي والثقايف والروحي ،وليس للجانب الفردي

وحده دون الرتكيز عىل اجلانب القيمي والروحاين لشخصية اإلنسان ،ومعنى هذا
أن بعض السياسيني وصل إىل ّ
ّ
أن برامج األنبياء والرسل هي القادرة عىل انتشال
اإلنسانية واالرتقاء هبا إىل الرفاه أما الربامج التي تطرح من السياسيني وتركز عىل
االرتقاء ُلقط ٍر أو ٍ
عرق أو ٍ
دولة أو ٍ
لون عىل حساب اآلخرين سوف تتالشى منتهية،
قال غورباتشوف( :يمكن لصوارخينا أن تصل إىل مذنب هايل وتطري إىل الزهرة بدقة
مذهلة ولكن إىل جانب هذه االنتصارات العلمية والتكنولوجية نجد نقص ًا واضح ًا
يف الكفاءة يف استخدام املنجزات العلمية للحاجات االقتصادية كام ّ
أن كثري ًا من
األجهزة املنزلية السوفيتية من نوع رديء ولسوء احلظ فليس هذا كل ما يف األمر فقد
بدأ تدهور تدرجيي يف القيم اإليديولوجية واملعنوية لقيمنا ،وبدأ يرسي يف األخالقيات
العامة وزاد إدمان اخلمور واملخدرات واجلرائم وسنواصل بحزم النضال ضد السكر
وإدمان الكحوليات) ،أي ّ
أن التقدم والتطور يف املجال العسكري دون إيالء عناية
بالرفاه االقتصادي لإلنسان لن حيل املشكلة.
ّ
إن التدهور التدرجيي للقيم عندما بدأ ينخر يف املجتمع أ ّدى إىل سقوط تلك
الدولة العظمى ،وقال غورباتشوف أيض ًا( :ومهمتنا الرئيسة اليوم أن نرفع من روح
الفرد ،ونحرتم عامله الداخيل ،ونعطيه قوة معنوية ونحن نسعى أن نجعل كل قدرات
املجتمع الفكرية وكل إمكاناته الثقافية تعمل من أجل تشكيل شخص نشط اجتامعي ًا،
وغني روحي ًا ،مستقيم وحي الضمري وينبغي أن يعرف كل فرد ويشعر ّ
أن هناك حاجة
إىل إسهامهّ ،
وأن كرامته ال ختدش ،وأن ُيعامل بثقة واحرتام ،وعندما يرى الفرد كل
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ذلك ّ
فإن يف مقدوره أن حيقق الكثري).

إن تركيزه عىل اجلانب القيمي والروحاين ،ألنه رأى ّ
ّ
أن املنجزات والتقدم اهلائل
يف جمال املادة ال حيسم النزاع وال يولد الرفاه وال يعطي التكافؤ يف الفرص للشعوب،
وقال( :ونحن نسعى أن نجعل كل قدرات املجتمع الفكرية ،وكل إمكاناته الثقافية
تعمل من أجل تشكيل شخص نشط اجتامعي ًا وغني روحي ًا) ،ومعنى الغنى الروحي
يف كالمه ّ
أن الروح هي األساس للغنى يف املجاالت األخرى أما قوله( :وينبغي أن
أن هناك حاجة إىل إسهامه ّ
يعرف كل فرد ويشعر ّ
وأن كرامته ال ختدش وأن يعامل
بثقة واحرتام) ،أي ّ
أن مسألة احلرية للفرد ينبغي أن ُتوىل العناية وال هتمل مع التوازن
يف اجلانب الروحي ،واألنبياء والرسل كان تركيزهم عىل اجلانب املعنوي لشخصية
اإلنسان ،قال تعاىل{ :ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ}(الرعد.)11:
اجلانب املعنوي يف العامل الرشقي والغريب

قد يتصور ّ
أن هذا نتيجة لرتدي األوضاع وسوء املعيشة االقتصادية يف االحتاد
السوفيتي سابق ًا ،فهناك نقص تعانيه تلك الدولة العظمى وحتتاج إىل الرغيف لتطعم
شعبها لكن هذا ليس بخاص باالحتاد السوفيتي بل حتى الغرب أدرك بعض سياسييه
ّ
بأن األمهية الفائقة للجانب الروحاين والقيمي يف شخصية اإلنسان ،ومن سرب أغوار
التجربة السياسية واالجتامعية سيصل ّ
بأن األمهية هلذا اجلانب وهذا ما حصل مع
(ريتشارد نيكسون) الذي حتدث عن أمهية اإلصالح يف النظام السيايس واالجتامعي
للواليات املتحدة ،وقال يف كتابه الفرصة السانحةّ :
(إن أمريكا يف مشاكل داخلية
عسرية وبسبب هذه املشاكل مل تصل إىل املكانة التي جيب أن نكون فيها ،علينا أن
نغتنم فرصة انتصار احلرية يف اخلارج) ،ويريد بذلك ّ
أن الناس مل يستنشقوا نسيم
احلرية نتيجة لألنظمة القمعية ّ
فإن ذلك سيؤثر عىل اجلميع لكن االنفتاح الذي حصل
يف الفضاء واالنرتنت جعل الناس يستنشقون نسيم احلرية ويطالبون هبا يف وسائل
اإلعالم.
أما قوله( :علينا أن نغتنم فرصة انتصار احلرية يف اخلارج حتى نجعل أمريكا ليس
جمتمع ًا غني ًا فحسب بل وفاض ً
ال أيض ًا) أي ّ
أن الغنى وحده ال حيل املشكلة بل البد أن

ةيناسنإلا مدقت يف يونعملا بناجلا رثأ

343

يقرتن بالفضيلة والرئيس نيكسون ركز عىل الفضيلة باعتبار ّ
أن حاجات اإلنسان ال
تشبع باملادة فحسب بل حيتاج أن يروي ظمأه باالرتباط بالقيم املعنوية (حتى نجعل
أمريكا ليس جمتمع ًا غني ًا فحسب بل وفاض ً
ال أيض ًا) ثم أشار إىل بعض السلبيات،
وقالّ :
(إن أغنى دولة يف العامل ال يمكن أن يكون هلا أكرب معدل إنفاق سنوي للفرد
الواحد عىل الرعاية الصحية ،ويكون فيها يف الوقت نفسه ثامنية وثالثون مليون ًا من
سكاهنا ال حيصلون عىل الرعاية الصحية املناسبة ألهنم غري قادرين عىل دفع تكاليفها،
ّ
إن أغنى دولة يف العامل ال يمكن أن تقبل أن يكون استهالكها للمخدرات متساوي ًا
تقريب ًا الستهالك دول العامل جمتمعة عىل الرغم من ّ
أن عدد سكاهنا ال يتجاوز جزء ًا
من عرشين من سكان العاملّ .
إن أغنى دول العامل ال يمكن أن يكون هلا أعىل معدل
الرتكاب اجلريمة يف العامل وأن يموت يف أمريكا قت ً
ال أثناء فرتة حرب اخلليج عرشون
ضعف األمريكيني الذين قضوا يف تلك احلربّ .
إن أغنى دولة يف العامل ال يمكن أن
تقبل أن يكون فيها طبقة من األرشار التي جتعل مدننا الكبرية غري آمنة إىل درجة ّ
أن
احلياة فيها صارت ال تطاق) ،فاإلنسان نتيجة النعدام اجلانب القيمي واألخالقي ال
يعيش آمن ًا ومطمئن ًا.
اإلرهاب واجلانب القيمي لإلنسان

أما اآلن فقد ازداد الطني بلة باإلرهاب وحتى لو مل يكن هناك إرهاب فهناك نقص
يف اجلانب القيمي واألخالقي هيدد املجتمع فالداء يف نفس املجتمع أكثر من املستورد
من اخلارج ،ويف كتابه اآلخر (نرص بال حرب) قال( :ينبغي أ ّ
ال يغيب عنا التصدي
لقضية البعد الروحي يف اإلنسان) ،وهذا يعني أنّه ال أمريكا وال االحتاد السوفيتي
وال دول الغرب وال أي جمتمع آخر يمكن أن يتجاهل اجلانب القيمي واملعنوي يف
الوصول إىل السعادة.
عىل ضفاف البعثة

من هنا ندرك ونحن نعيش ذكرى بعثة النبي  Kالذي اخترص كل املفاهيم التي
جاء هبا يف بعثته ص بإمتام مكارم األخالق ،وإذا أرادت البرشية اخلري والرفاه عليها
العناية باألخالق والقيم وأن ال جتعل االعتناء باجلانب املادي عىل حساب االعتناء
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باجلانب القيمي فتزول كرامة اإلنسان ويداس عىل حريته وال يكون له قيمة من أجل
حتقيق مآرب بعض الدول وبعض السياسيني ،فال يمكن أن تصل اإلنسانية إىل رفاه بل
ستعيش مأزق ًا يف مسألة قيم ،إننا عندما نستعرض أفكار السياسيني وعلامء االجتامع
واملنظرين ندرك معنى قوله تعاىل{ :ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ}(التوبة،)33:
فال قيم كالقيم التي جاء هبا املصطفى  ،Kفهي التي حترتم اإلنسانية مجعاء،
و ُتقدس اإلنسان وال ترى فارق ًا بني إنسان وآخر{ ،ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ}
(احلجرات ،)١٣:املصطفى  Kعريب ،ومل يقل العرب أكرم اخللق أو أفضلهم بل قال
{ :Kﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ}(احلجرات ،)١٣:ومل يدعو  Kإىل تقديس األمة
العربية عىل حساب األمم األخرى كام أنه مل ِ
يناد بتقديس قبيلته عىل حساب القبائل،
فسريته وسلوكه عندما يجُ الس الناس يرى نفسه األقرب للجميع ،ويف املقابل ترى
مجيع القبائل أنه  Kينتمي إليها وهو أحد أفرادها ،هكذا كان  Kيف ُخلقه الذي
عرب عنه القرآن الكريم{ ،ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ}(القلم) ،ويف مبعثه الرشيف علينا
أن نأخذ بام جاء به فاستطاع أن ينتشل البرشية.
طريق السعادة للبرشية

لن تسعد البرشية إ ّ
ال بالسري عىل هنجه  Kواألخذ هبديه ،وعىل أمتنا يف يوم مبعثه
أن تتمسك بنهجه  Kالوسطي ليتاح هلا أن تتعامل إجيابي ًا مع أمم األرض وتسهم
يف إنجازات العامل رفاه ًا وتقدم ًا يف االقتصاد والعلم والثقافة ،وما نراه من رشذمة
قليلة خرجت عىل مبادئ وقيم الدين اإلسالمي وعاثت يف األرض فساد ًا بإرهاهبا
ال تنتمي إىل اإلسالمِ ،
إذ النهج الذي جاء به النبي  Kهو االنفتاح عىل كل الناس،
ٍ
بأدب جم
وقراءة الكتب والرسائل التي أرسلها إىل امللوك واألمراء وخماطبته إياهم
ودعوة إىل الفضيلة والرشد توضح اختالف هنجه عماّ ينسب إليه من هذه الرشذمة
القليلة التي بات يخُ اف من اإلسالم بسببهاّ ،
إن اإلسالم هو السالم واملحبة والرفق
باإلنسان ،لقد كان  Kيريد لإلنسان أن يأخذ بيد أخيه ليتقدم معه إىل األمام ،ذلك
هو هنجه  Kالذي اخترصه بفلسفة بعثته« ،إنام بعثت ألمتم مكارم األخالق»(((.
((( بحار األنوار للمجليس :ج ،16ص.210

الدعاء والصوم تأمني على املستقبل
قال اهلل تعاىل يف القرآن الكريم{ :ﯘ ﯙ ﯚﯛ}(إبراهيم .)5:صدق اهلل
العيل العظيم.
دور الزمان يف القرب من اهلل تعاىل

خيتلف بعض األزمنة واألمكنة عن بعضها اآلخر ،فبعضها أفضل ،والفضل
والتفاوت بني زمان وآخر ومكان وغريه موجود يف كل الديانات الساموية وعند مجيع
أصحاب امللل والنحل ،ومن األزمنة اهلامة األشهر الثالثة رمضان وشعبان ورجب،
هذه األشهر الثالثة هلا مزية وخصائص عظيمة ألهل السري والسلوك ،بل لعامة
الناس.
دور الزمان يف اجلانب املعنوي

كل من يريد أن حيقق بعض اإلنجازات واألهداف يف سريه املعنوي إىل احلق تعاىل
يستطيع ذلك بنحو أسهل يف هذه األشهر الثالثة فيتاح للمرء فيها أن يتبوأ مكانة كبرية
وأن حيقق لنفسه الكثري من املقاصد ،وهناك شخصيات وصلت إىل مقامات كبرية
وتبوأت مكانة سامية والسبب فيام وصلت إليه يعود إىل اغتنام الفرص املوجودة يف
هذه األشهر الثالثة كام سيظهر من خالل حديثنا عن أمهية شهر رجب ْ
إن شاء اهلل تعاىل.
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مسميات شهر رجب

شهر رجب من األشهر احلرم التي ذكرها اهلل تعاىل يف القرآن الكريم{ ،ﮤ ﮥ
ﮦ ﮧﮨﮩﮪ ﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓ ﯔ
ﯕ ﯖﯗ}(التوبة ،)36 :حرم فيها القتال ،ويسمى رجب برجب األصب ّ
ألن اهلل
تعاىل ينزل فيه املزيد من رمحته ويضاعف فيه األعامل.
حلرم
رجب من األشهر ا ُ

ويسمى أيض ًا بشهر رجب األصم باعتبار عدم سامع آثار احلرب ،حرم اهلل تعاىل
القتال يف األشهر احلرم ملزية هلا وهذه املزية موجودة يف األديان السابقة كالديانة
اإلبراهيمية غري ّ
أن مكانة رجب ازدادت سمو ًا ورفعة يف اإلسالم.
شهر رجب يف اإلسالم

اقرتن هذا الشهر باإلضافة إىل املزايا واخلصائص التي يتمتع هبا بمناسبات عظيمة
هي مواليد أهل البيت إل واآلية الكريمة التي استهللنا هبا احلديث { -ﯘ
ﯙ ﯚﯛ}(إبراهيم -)5:تفصح عن األيام التي تتجىل فيها عظمة احلق تعاىل ،ومن
أعظم التجليات لعظمته تعاىل اقرتان بعض األزمنة بمواليد أوليائه إل ،ومن أعظم
من اإلمام عيل والباقر وحممد بن عيل اجلواد وابنه اهلادي إل؟! وقد أشار أحد
أدعية رجب إىل ذلك( ،اللهم إين أسألك باملولودين يف رجب حممد بن عيل الثاين وابنه
عيل بن حممد املنتجب وأتقرب هبام إليك خري ُ
القرب ،يا من إليه املعروف طلب وفيام
لديه رغب)(((.
خصائص معنوية يف شهر رجب

غري أننا نريد أن نركز عىل مفردتني هامتني يف هذا الشهر الفضيل مها الدعاء
والصوم ،ففي هذا الشهر الفضيل وردت أعامل متعددة لكننا نريد أن نعطي هاتني
((( مصباح املتهجد للطويس :ج.805
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املفردتني مزية وعناية عىل بقية املفردات األخرى الواردة يف أعامل هذا الشهر الفضيل.
أمهية الدعاء للمؤمن

للدعاء خصائص :منها االستغناء باهلل تعاىل ،واالستكفاء به ،وإظهار الفقر من
لدن العبد لربه ،وإبانة العوز واحلاجة إليه فيظهر العبد نفسه إىل اهلل تعاىل بأنه فقري
حيتاج إليه ّ
غنى ،وعوزه
وأن اهلل تعاىل قادر عىل أن يسد هذا العوز واحلاجة ،فيمأل فقره ً
استكفا ًء قال تعاىل {ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ}(الزمر )٣٦:ويفيد الدعاء يف التوكل عىل
اهلل واالعتامد عليه تعاىل ويف ذلك الغنى به سبحانه {ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ
ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ}(الطالق) ،وما أروع أن يكون لسان
العبد رطب ًا وهلج ًا بالدعاء ،والتوسل إىل اهلل تعاىل يف كل شدة ورخاء ،أي أنه يف الرخاء
حيتاج اإلنسان أن يدعو اهلل تعاىل فإذا دعاه تعاىل يف الرخاء استفاد من دعاءه كرصيد يف
الشدائد واملحن التي متر عليه ،كام جاء ذلك يف الروايات.
ميزة الدعاء يف شهر رجب

ينبغي للمرء أن يدعو اهلل تعاىل يف كل آن من آنات حياته ،ويف كل زمان غري ّ
أن
الدعاء يف شهر رجب له ميزات خاصة:

األوىل :الربط الوثيق باهلل تعاىل.
هذا الشهر العظيم ُملِ ء باألدعية التي تؤدي إىل االرتباط الوثيق باهلل تعاىلَ ( ،يا َم ْن
ري بِا ْل َق ِليلِ َ ،يا َم ْن ُي ْع ِطي
َأ ْر ُجو ُه لِ ُك ِّل َخيرْ ٍَ ،و آ َم ُن َس َخ َط ُه ِع ْن َد ُك ِّل شرَ ٍّ َ ،يا َم ْن ُي ْع ِطي ا ْل َكثِ َ
َم ْن َس َأ َل ُهَ ،يا َم ْن ُي ْع ِطي َم ْن لمَ ْ َي ْس َأ ْل ُه َو َم ْن لمَ ْ َي ْع ِر ْف ُه تحُ َ ُّنن ًا ِم ْن ُه َو َرحمْ َ ًة  ،((()....فاملرجو
لكل خري هو اهلل تعاىل ،واملأمون سخطه عند كل رش وكربة وكل شدة هو احلق تعاىل
لقدرته عىل كشف تلك الكرب والشدائد ،إ ْذ بيده مفاتيح األمور ،وخزائن املقادير،
ليس ذلك فحسب بل ّ
أن اهلل تعاىل قادر عىل أن حيول الشدائد والكرب إىل نعامء وخري
((( إقبال األعامل البن طاووس :ج ،3ص.211
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كام حتقق ذلك لبعض أنبيائه.

الثانية :التطهري والتزكية.
وهناك خصائص ألدعية شهر رجب حري باملؤمن أن يستفيد منها ،من هذه
اخلصائص ّ
أن هذا الشهر هو شهر موالنا أمري املؤمنني ؛ ،ومن يرتبط باهلل تعاىل
عرب الدعاء والصوم سيؤديان به إىل التطهري والتزكية لنفسه ،وعندئذ حتصل مشاكلة
ومشاهبة بينه وبني اإلمام عيل ؛ ،ولعل هذا هو املعنى املراد من كونه شهر أمري
املؤمنني ؛ِ ،
إذ اإلمام ؛ مطهر ومنزه من اهلل تعاىل واالرتباط الوثيق باحلق تعاىل
يؤدي إىل االرتباط بأهل البيت إل عرب هذه األعامل الصاحلة التي حتدث مشاكلة
معهم إل ،جاء يف الروايات ّ
أن شهر رمضان هو شهر اهلل تعاىل ،وشعبان شهر
رسول اهلل ص ،ورجب شهر موالنا أمري املؤمنني ؛.
الرتابط بني رجب وشعبان ورمضان

من يأيت هبذه املفردات حيصل عىل املشاكلة واملشاهبة بينه وبني أهل البيت إل
وتطهر ذاته وتزكو نفسه ويقرتب منهم إل ،وبذلك يفهم خصائص الرسالة ومعاين
شعبان ،وإذا فهم خصائص الرسالة تأهل لفهم خصائص شهر رمضان ،شهر احلق.
الدليل عىل ترابط األشهر الثالثة

وقد أشري إىل هذا املعنى يف أحد األدعية( ،اللهم عرفني نفسك ،فإنك إن مل تعرفني
نفسك مل اعرف نبيك اللهم عرفني رسولك ،فإنك إن مل تعرفني رسولك مل اعرف
حجتك اللهم عرفني حجتك ،فإنك إن مل تعرفني حجتك ضللت عن ديني)((( ،حيتاج
اإلنسان إىل معرفة نفسه وإىل معرفة اهلل تعاىل وإىل معرفة احلجج ،واملعرفة حلجج اهلل
تعاىل حتتاج إىل نزاهة وتزكية ،وهذا هو السبب لربط هذا الشهر بخصائصه بموالنا
أمري املؤمنني ؛ ملا ورد فيه من مفردات وأعامل تؤدي إىل الطهارة والتزكية للنفس.
((( الكايف للكليني :ج ،1ص.337
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الصوم منبع اإلرادة

الصوم هو الصرب ،وهو قوة اإلرادة ،والتحمل للشدائد والتغلب عىل املشاكل،
وهو اإلخالص واالرتباط باحلق تعاىل ،وهذه املعاين جاءت يف اآليات والروايات،
قال تعاىل{ :ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ}(البقرة)،
ُفسرِّ َ الصرب بالصوم ،والصالة هي الدعاء ،إذن الصوم له كل هذه املعاين ،فيه صرب
وجماهدة للنفس وإخالص العبادة هلل تعاىل.
حقيقة جزاء الصوم

وقد ُركز عىل اإلخالص كأثر للصوم ،هلذا ورد (الصوم يل وأنا ُأ ْج ِزي به)((( ،و ُقرأ
(وأنا ُأ ْجزَ ى به)((( ،وكال املعنيني صحيح إ ّ
ال ّ
أن املعنى الثاين فيه حيثيات مجيلة:
أن العبد يرى ّ
األوىلّ :
أن اجلزاء الذي يقدمه لربه هو الصوم وهو معنى كنائي
حقيقته اإلخالص هلل تعاىل.
الثانية :أن يكون احلق تعاىل هو جزاء الصوم ،وما أروع هذا املعنى فكون احلق
تعاىل هو اجلزاء للصوم ،يتضمن حقيقة اإلخالص.
الصوم عبادة حقيقتها الرتك

أن العبادات األخرى هلا ظهور و ُتعلم من الغري إ ّ
إ ْذ ّ
ال الصوم ،فمن صام فلن يعلم
به أحد إ ّ
ال إذا حتدث عن نفسه ،فالصوم كله تروك ،والفعل الوحيد فيه هو النية فهي
عمل إجيايب ،وأما باقي أعامل الصوم ،فهي تروك للمفطرات والشهوات لرتبية إرادة
اإلنسان لتكون صلبة ،واإلرادة هي الفصل احلقيقي لإلنسان لدى العرفاء( ،حيوان
ذو إرادة) ويستطيع أن يصل باإلرادة إىل ما يبتغي ،ويتغلب هبا عىل العقبات ومن
العوامل اهلامة يف تربية اإلرادة الصوم خصوص ًا إذا ارتبط بالدعاء كام هو عليه احلال
((( من ال حيرضه الفقيه للصدوق :ج ،2ص.75
((( بحار األنوار للمجليس :ج ،93ص.254
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يف هذا الشهر الفضيل ،فقد ارتبط الصوم بالدعاء يف أعامل ليلة الرغائب وكذلك يف
دعاء أم داوود يف أعامل منتصف الشهر.
الصوم والتأمني عىل املستقبل

ينبغي أن نوضح أثر ًا هام ًا للصوم يف هذا الشهر بينته الروايات هو التأمني عىل
املستقبل ،اإلنسان حيتاج إىل تأمني عىل املستقبل ومن أعظم أنواع التأمني عىل املستقبل
االرتباط باحلق تعاىل والسري عىل منهاج النبي  Kواإلتباع ألهل البيت إل،
وذلك هو التأمني احلقيقي.
أثر الذنب عىل املستقبل األخروي

قد تصدر من اإلنسان ذنوب تؤثر عىل مستقبله األخروي فتظهر له شدائد سكرات
املوت أو أهوال يوم القيامة ،قال تعاىل{ :ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼ
ﭽ }(ق) ،فاملوت هو سلخ اللحم من العظم ،وهو يشء مهول ،وأهوال يوم القيامة
مهولة أكثر ،قال تعاىل{ :ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ
ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ
ﭱ ﭲ}(احلج).
كيفية التأمني عىل املستقبل

غري ّ
أن بإمكان اإلنسان أن يؤمن عىل نفسه وحيصل عىل الراحة عند املوت واألمن
من أهوال يوم القيامة والتأمني يعطي اإلنسان اطمئنان ًا يف النفس وسكينة يف البال
كام عليه احلال يف التأمني عىل أموالنا (البيت والسيارة والرشكة) ،فائدة التأمني جتعل
اإلنسان يتفرغ إلنجاز أعامله دون اشتغال بام يعكر صفو مزاجه ويستهلك جز ًء من
قدراته فيتاح له أن خيطو خطواته باطمئنان ويتقدم بأمان أي ّ
أن فائدة التأمني متركز
ذهنيته وقدراته ،وهذه فائدة عظيمة ومن يؤمن باألعامل الصاحلة عىل مستقبله
األخروي يستفيد هذه الفائدة اجلليلة.

لبقتسملا ىلع نيمأت موصلاو ءاعدلا
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من األعامل الصاحلة التي يؤمن هبا املستقبل الصوم يف رجب ،وقد جاء ذلك يف
رواية شارحة هلذا املعنى ،فقد روي عن عيل بن سامل ،عن أبيه ،قال  :دخلت عىل
الصادق جعفر بن حممد ؛ يف رجب وقد بقيت منه أيام ،فلام نظر إيل قال يل( :يا
سامل ،هل صمت يف هذا الشهر شيئا ؟) ،قلت :ال واهلل يا بن رسول اهلل ،فقال يل( :لقد
فاتك من الثواب ما مل يعلم مبلغه إال اهلل عز وجل ،إنّ هذا شهر قد فضله اهلل وعظم
حرمته ،وأوجب للصائمني فيه كرامته ،قال  :فقلت له :يا بن رسول اهلل ،فإن صمت
مما بقي شيئ ًا ،هل أنال فوزا ببعض ثواب الصائمني فيه ؟ فقال( :يا سامل ،من صام يوما
من آخر هذا الشهر ،كان ذلك أمان ًا له من شدة سكرات املوت ،وأمان ًا له من هول
املطلع وعذاب القرب ،ومن صام يومني من آخر هذا الشهر ،كان له بذلك جواز عىل
الرصاط ،ومن صام ثالثة أيام من آخر هذا الشهر ،أمن يوم الفزع األكرب من أهواله
وشدائده ،وأعطي براءة من النار)(((.
عظمة شهر رجب

قوله ؛( :قد فاتك من الثواب ما مل يعلم مبلغه إ ّال اهلل عز وجل) ،إبانة ملا فات
من اخلريات الكثرية ،وقوله ؛( :إن هذا شهر قد فضله اهلل وعظم حرمته ،وأوجب
للصائمني فيه كرامته) ،بيان لعظمة هذا الشهر.
الصوم وسكرات املوت

أما قوله ؛( :يا سامل ،من صام يوم ًا من آخر هذا الشهر كان ذلك أمان ًا له من
شدة سكرات املوت) ،فهو من مصاديق قوله تعاىل{ :ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ
ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ}(الفجر) ،وقوله ؛( :وأمان ًا له من هول املطلع) ،ذلك ّ
أن
اإلنسان خياف من هول املطلع فهو حياة أخرى وعامل آخر يواجهه اإلنسان ،ولن حيصل
له األنس بذلك إ ّ
ال بالصوم ،فالصوم يقيه من عذاب القرب ويسهل له هول املطلع.
((( األمايل للصدوق :ص.66
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الصوم واجلواز عىل الرصاط

ثم قال ؛( :ومن صام يومني من آخر هذا الشهر ،كان له بذلك جواز عىل
الرصاط) ،الرصاط جاء يف الروايات ميزان دقيق يسقط الكثري يف جهنم بمرورهم
عليه ،وهو أحد من السيف وأدق من الشعرة.
الصوم وحسن العاقبة

ثم قال ؛( :ومن صام ثالثة أيام من آخر هذا الشهر ،أمن يوم الفزع األكرب
من أهواله وشدائده) ،الصوم من العلل املعدة التي يتوفق هبا الصائم إىل أن خيتم له
باحلسنى ،ويوفق لقبول أعامله ،وحري باملؤمن السائر عىل رصاط املصطفى K
وأهل بيته إل أن ال يفوته الدعاء يف هذا الشهر ،وصوم بعض أيامه ،أما إذا كان
مريض ًا ال يقدر عىل الصوم فيتصدق برغيف عن كل يوم ،ومن مل يستطع الصدقة يأيت
بالتسبيح الوارد لينال به ثواب الصوم.

آداب الدعاء يف آفاق شهر رمضان املبارك
قال اهلل تعاىل يف القرآن الكريم{ :ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ
ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ}(البقرة)
صدق اهلل العيل العظيم.
الدعاء طريق الوصول إىل اهلل تعاىل

من املهامت األساسية للمؤمن االستفادة من الدعاء خصوص ًا يف شهر رمضان
ّ
ألن أوقاته ذات خصوصية ،فهي أفضل من كل زمان آخر ،قال النبي ( :Kعباد اهلل
إنّ شهركم ليس كالشهور ،أيامه أفضل األيام ولياليه أفضل الليايل وساعاته أفضل
الساعات)((( ،وهذه خاصية زمانية باإلضافة إىل جمموعة من العوامل إذا توافرت
أتيح لإلنسان أن يصل إىل مقامات ربانية ومعرفية بالدعاء ،ذلك ّ
أن الوصول إىل
شامخ من املعرفة ،البد أن يكون بخطوات ،وقد صنف العلامء آداب الدعاء إىل
مقا ٍم
ٍ
صنفني :ظاهرة وباطنة.
اآلداب الظاهرية للدعاء:

أما اآلداب الظاهرة فنلخصها يف نقاط:
((( فضائل األشهر الثالثة للصدوق ص108
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األوىل :حتري الوقت املناسب.
للوقت أمهية لكونه ظرف ًا للدعاء بام حيمله من مكانة خاصة ترتبط بام يفيضه اهلل
تعاىل من ألطاف يف ذلك الوقت حتقق فيها إجابة الدعاء ،وقد جاء التأكيد عىل حتري
أوقات الدعاء واغتنامها كيوم عرفة ووقت نزول املطر ،ويوم اجلمعة ،وبني األذان
واإلقامة ،ووقت السحر وشهر رمضان وأوقات الصلوات ،أما يف شهر رمضان فقد
أشار النبي  Kيف خطبته آخر شعبان فقال( :وارفعوا إليه أيديكم بالدعاء يف أوقات
صلواتكم فإهنا أفضل الساعات ينظر اهلل فيها بالرمحة إىل عباده)(((.

الثانية :اختيار املكان.
ّ
الفعال عىل الداعي والدعاء ألنه
إن مكان الدعاء بام له من رشف وقدسية له أثره ّ
ُيضفي أجوا ًء إيامنية حتقق للنفس إقبا ً
ال عىل الدعاء ،وأهم هذه األماكن املسجد احلرام
ومسجد النبي  Kومشاهد أهل البيت إل واملشاعر املقدسة يف احلج.

الثالثة :شخص الداعي.
إن روح الداعي تشكل ظرف ًا للدعاء ،وعليه أن يتجانس مع أجوائه ،فيكون
متطهر ًا متعطر ًا مقر ًا بذنوبه ملح ًا بالدعاء والترضع واالبتهال.

الرابعة :نفس الدعاء.
وينبغي االنتباه إىل أمور هامة ،منها :أن ال يكون الدعاء بأم ٍر حمرم وأن ال
يكون مناقض ًا للحكمة اإلهلية بأن يدعو بالرزق وهو جالس يف بيته ،وأن ال
يطلب أمر ًا مستحي ً
ال ،وأن ينسجم الدعاء مع حكمة احلق تعاىل كاألدعية الواردة
عن املعصومني إل فهي منسجمة مع احلكمة ألهنم أقرب اخللق إىل اهلل تعاىل
ٍ
حممد وآله ومتجيد
وأعرفهم بمخاطبته بالدعاء ،وأن يبدأ بالبسملة والصالة عىل
اهلل تعاىل والثناء عليه ،وهناك آداب ظاهرية أخرى.
((( األمايل للصدوق :ص.154

كرابملا ناضمر رهش قافآ يف ءاعدلا بادآ
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اآلداب املعنوية للدعاء:

أما اآلداب الباطنية التي تالمس ُك ْن َه اإلنسان ،وإذا التفت إليها أدرك واقعه ،فهي أمور:

األول :معرفة اهلل تعاىل.
ّإن معرفة اهلل تعاىل من أهم املسائل العقدية التي تؤسس قاعدة إيامنية ُصلبة لالرتباط به
تعاىل ،ومن خالل املعرفة بإحاطة اهلل تعاىل وبقدرته الالحمدودة عىل مجيع ذرات عامل الوجود
يتغري واقع الداعي امللتفت إىل قدرته تعاىل إىل األحسن لعلمه ّ
بأن اهلل تعاىل قادر عىل أن ُيغري
الظروف املعاكسة وغري املؤاتية ملا يريده يف أنفسنا ويف واقعنا اخلارجي ،وإذا تغري ما يف نفوسنا
تغريت القوانني التي س ّنها اهلل تعاىل ،قال تعاىل{ :ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ}
(الرعد ،)١١:وقد ركزت الروايات عىل معرفة اهلل تعاىل ،حرض مجاعة عند اإلمام الصادق ؛
فقالوا له :ندعو فال يستجاب لنا ،فقال ؛( :ألنكم تدعون من ال تعرفونه)(((ّ ،إن املعرفة
ينبثق منها االعتقاد اجلازم باإلجابة ،قال ( :Kادعوا اهلل وأنتم موقنون باإلجابة)(((.

الثاني :الرضا بالقضاء والقدر.
قال إمامنا احلسن ؛( :أنا الضامن ملن مل يهَ ِجس (أي يحُ َ دَّ ث نفسه) يف قلبه إال
الرضا أن يدعو اهلل فيستجاب له)((( .هذا أدب ِجدُّ هام يف التوجه إىل اهلل تعاىل ،فمن
ريض بقضاء اهلل تعاىل وقدره وعلم ّ
أن ما يحَ ْدُ ث من اهلل تعاىل مصلحة للعبد استفاد
شخصياّ ،
ألن هناك فائدة عامة تعود إىل النوع اإلنساين بل إىل عامل
منه أو مل يستفد منه
ًّ
الوجود بأرسه ،وإذا استطاع أن يصل إىل هذه املرتبة املعنوية استجاب اهلل تعاىل دعاءه،
وقد ضمن ذلك إمامنا احلسن ؛.

الثالث :اليأس عما يف أيدي الناس.
ال يقل هذا األدب أمهية عن سابقه ،وقد أوضحت الروايات أنه ينبغي للداعي
اليأس عام يف أيدي الناس والتعلق باهلل تعاىل ،وذلك من اآلداب الدقيقة يف السري
((( التوحيد للصدوق :ص.289

((( وسائل الشيعة (آل البيت) للحر العاميل :ج ،7ص.53
((( ميزان احلكمة للريشهري :ج ،2ص. 882
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وعرب عنه يف الروايات بالغنى األكرب ،وحقيقته هي
والسلوك وقد اهتم به العرفاءُ ،
ّ
أن من أراد أن يدعو اهلل تعاىل عليه أن ال يتعلق قلبه بام يف أيدي الناس ،فال يدعو اهلل
تعاىل ويرجو غريه ،وما ورد عن أهل البيت إل هو األنموذج األمثل الذي جيسد
واقعهم ،قال الصادق ؛( :إذا أراد أحدكم أن ال يسأل اهلل شيئ ًا إال أعطاه فلييأس
ّ
ّ
وجل
عز
عز
وجل ،فإذا علم اهلل ّ
من الناس ك ّلهم ،وال يكون له رجاء إال من عند اهلل ّ
ذلك من قلبه ،مل يسأل اهلل شيئا إال أعطاه)(((.
هن فخر املؤمن وزينه يف الدنيا واآلخرة  :الصالة يف آخر
وقال ؛( :ثالث ّ
الليل ،ويأسه مما يف أيدي الناس ،ووالية اإلمام من آل حممد .((( K
وينبغي أن يلتفت إىل معرفة النفس وافتقارها إىل اهلل تعاىل فال يسأل اهلل تعاىل شيئ ًا
إ ّ
بأن اهلل تعاىل يعطيه إياه ،ألنه القادر عىل كل يشء ،ذلك ّ
ال وجيد يف نفسه ّ
أن معرفة
النفس تؤدي إىل معرفة احلق ،أما من مل يعرف نفسه ومل يعرف ربه فإنه تائه قد ال يصل
إىل ما يريد بل قد يؤدب كي يرجع إىل اهلل تعاىل ،جاء يف دعاء أيب محزة الثاميل( :إهلي ال
تؤدبني بعقوبتك) ،التأديب بالعقوبة اإلهلية أن يبقى اإلنسان يف ٍ
تيه طوال حياته دون
أن يتعرف عىل نفسه ،وال يتمكن أن يصل إىل معرفة ربه.
الرابع :حضور القلب.

من اآلداب املؤثرة حضور القلب ،فال يدعو املرء غري متوجه ملا يقوله بلقلقة ٍ
لسان فقط،
بل عليه أن يدعو بقلب متوجه إىل اهلل تعاىل ،وقد أكدت الروايات ذلك ،مفصحة ّ
بأن الدعاء
من قلب ٍ
اله ال يسمعّ ،إن اهلل تعاىل سميع بصري ،والصفتان ترجعان إىل علمه وإحاطته بعامل
قلب ٍ
الوجود ،واإلمام ؛ يبني أنه (ال يقبل ُدعا َء ٍ
اله)((( ،واملقصود بذلك ّأن اهلل تعاىل رغم
علمه بالدعاء لكنه ال يقبله ،فال يتحقق ما يصبو إليه الداعي الغافل ا ُملع ِرض عن اهلل تعاىل ،قال
اإلمام الصادق ؛( :من أراد أن يعرف كيف منزلته عند اهلل فليعرف كيف منزلة اهلل عنده فإنّ
اهلل ُينزل َ
العبد مثل ما ُينزل العبدُ اهلل من نفسه)(((.

((( الكايف للكليني :ج ،2ص.148
((( الكايف للكليني :ج ،8ص.234
((( الكايف للكليني :ج ،2ص.73
((( بحار األنوار للمجليس :ج ،68ص.156

الصحيفة السجادية عطاء لإلنسانية
قال اهلل تعاىل يف القرآن الكريم{ :ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮁ

ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ}(السجدة) صدق اهلل العيل العظيم.

اإلمام زين العابدين ؛ دوحة املجد يف سامء اإلمامة ،برز اإلمام ؛ عىل

صعد متعددة ،لعل من أبرزها ربط اخللق باحلق تعاىل عرب الدعاء ،فام زال الباحثون
يصطادون الكثري من غوايل اللئالئ فيام ورد عنه ؛.

صناعة اإلنسان

ّ
إن أهم امليادين هو ميدان صناعة اإلنسان ،يقول الشيخ احلائري (يرمحه اهلل)
«يقولون :من السهل أن تصبح معم ًام ـ رجل دين ـ ولكن كم هو صعب أن تكون
إنسان ًا» ،إال أن هذا القول غري صحيح ،إذ ينبغي القول :من الصعب أن تصبح عامل ًا
ومن املستحيل أن تكون إنسان ًا.

قال السيد اإلمام يرمحه اهللّ :
«إن من الصعب أن تكون عامل ًا ومن األصعب أن
تكون إنسان ًا» فمقام اإلنسانية حيتاج إىل جهود جبارة وذلك ّ
أن اجلانب احليواين يف
اإلنسان يرسف به إىل األرض ،وحيجبه عن رؤية عامل اجلربوت ،واإلمام ؛ رغم
اشتغاله بميادين متعددة غري أنّه أوىل ميدان صناعة اإلنسان بإيصاله إىل احلق تعاىل
عناية كبرية.
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أسباب البعد عن اإلنسانية

ّ
إن ما يصدر من اإلنسان من خطأ وظلم وكربياء وغرور ،بل كل سوء منشأه

التكرب عىل اهلل تعاىل والبعد عن ساحة عبوديته ،وإذا استطاع أحد إيصال اإلنسان

إىل اهلل تعاىل ،زال السوء كله ،وبقي اجلانب اإلنساين والعقيل حيلق هبام إىل السامء

ويوصالنه إىل اهلل تعاىل.

اجلوانب التي اهتم هبا اإلمام ؛ يف أدعيته

اختار اإلمام ؛ الدعاء يف هذا امليدان ،وما أدراك ما الدعاء ،هو أعظم رابطة

تشد اإلنسان إىل اهلل تعاىل وال يوجد يشء أعظم منه للربط الوثيق بني اإلنسان
وخالقه ،فجميع األشياء األخرى التي تربط اإلنسان باهلل تعاىل أقل من الدعاء ،وقد

أشار املصطفى  Kإىل هذا املعنى ،قال « :Kالدعاء مخ العبادة»((( أي أنه اللب،
وبقية األشياء بمثابة اهليكل واجلسم له ،واإلمام ؛ جسد مدرسة القرآن بأبعادها
املختلفة يف جوانب متعددة:

األول :ربط اإلنسان باهلل تعاىل.
إن أدعية اإلمام ؛ كثرية ومناجاته متعددة غري ّ
ّ
أن املشهور ما جاء يف الصحيفة

السجادية الكاملة ،واألقل شهرة هو ما جاء يف بقية الصحف السجادية ،فهناك أربع
أو مخس صحف مجعت يف عرصنا يف صحيفة واحدة سميت بالصحيفة السجادية
اجلامعة ،حوت كثري ًا من أدعية اإلمام ؛ّ ،
إن الكثري من تراث أهل البيت إل مل

جيمع ّ
ألن التدوين يف العصور السابقة مل يكن كام عليه احلال يف عرصنا وكان الناس
يعتمدون احلفظ وقلة منهم اعتمد التدوين ،واإلمام ؛ عاش ظروف ًا حالكة من
االضطهاد والظلم ،غري ّ
أن ما وصل إلينا من الرتاث الضخم والكبري فيه معارف غاية

((( بحار األنوار للمجليس :ج  ،90ص.300

يناسنإلل ءاطع ةيداجسلا ةفيحصلا

359

يف األمهية تتعلق باحلق تعاىل وربط اإلنسان بربه.

الثاني :التقيد بالشريعة.
إن التقيد بالرشيعة يدور حول العدل والعدالة والتقيد بأحكام الشارع إ ْذ ّ
ّ
أن

االرتباط باحلق عرب ذكره ودعائه دون السري عىل هنجه ال معنى له.

الثالث :اآلداب.
اآلداب هي أمور هتيئ الداعي للعمل باألحكام ،وإذا عمل هبا اقرتب من احلق

تعاىل وعرج إىل عامل اجلربوت عرب هذه املعاين السامية التي طرحها اإلمام ؛ يف
مناجاته وأدعيته ،فكل دعاء وكل مناجاة بل كل مقطع ومفردة من هذه األدعية
واملناجاة هلا معنى دقيق ،وهناك تأمالت للعرفاء من العلامء يف أدعيته ومناجاته ؛،

ومن أراد أن يصل إىل اهلل تعاىل ّ
فإن خري األسفار الذي يتزود به للوصول إليه تعاىل

أدعية اإلمام ؛ لرشحها للقرآن الكريم فهي تستجيل مفاهيم القرآن كي يصل

القارئ إىل اهلل تعاىل ّ
إن أدعية اإلمام زين العابدين ؛ ال نظري هلا يف ذلك ،وسنأخذ

بعض مقاطعها.
أدب التوبة

اإلنسان بحاجة دائمة إىل التوبة والرجوع إىل اهلل تعاىل ملا يصدر منه من تقصري،

وقد جاء يف مناجاة التائبني ما هييء التائب لقبول توبته ببالغة عظيمة ،قال ؛:
مات
باس َم ْس َكنَتيَ ،و َأ َ
«إِلـهي َأ ْل َب َس ْتنِى الخْ َ طايا َث ْو َب َم َذ َّلتيَ ،و َج َّل َلنِى ال َّت ُ
باعدُ ِم ْن َك لِ َ
ظيم ِجنا َيتيَ ،ف َأ ْحيِ ِه بِت َْو َبة ِم ْن َك يا َأ َميل َو ُبغْ َيتي َويا ُسؤْ يل َو ُم ْن َيتي»(((.
َق ْلبي َع ُ

((( الصحيفة السجادية لإلمام زين العابدين :ص.401
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الذنوب حجب

الذنوب ُحجب حتجب اخللق عن احلق تعاىل فيصبح املذنب ذلي ً
ال مطرود ًا عن
ساحته تعاىل ،وبعيد ًا يترسبل بلباس املسكنة ،بل ميت القلب ال يعي مصلحته الدائمة

بام صدر منه من ذنب.
عالج الذنوب

وإن صدرت من العبد فأصبح مطرود ًا غري ّ
يعلمنا اإلمام ؛ ّ
أن الذنوب ْ
أن
بإمكانه أن يلتجأ إىل اهلل تعاىل ،فال ملجأ وال منجأ منه إ ّ
ال إليه تعاىل ،قال ؛:
« َف َو ِع َّزتِ َك ما َأ ِجدُ لِ ُذ ُنويب ِس َ
واك ِ
غافر ًاَ ،وال َأرى لِ َكسرْ ي َغيرْ َ َك جابِر ًا» أي إنني أثقلتني
اخلطايا فكرستني ،التعبري غاية يف الدقة يفصح عن ثقل الذنب معنوي ًا وتأثريه بكرسه
استقامة املذنب ،ومع ذلك ّ
فإن اهلل تعاىل جابر العظم الكسري ،قال تعاىل{ :ﮌ ﮍ

ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ}(الشورى )25:يفرح
احلق تعاىل بتوبة عبده ،قال اإلمام ؛َ :
«أ ْس َا ُل َك يا ِ
غاف َر َّ
الذن ِ
ْب ا ْل َكبريَِ ،ويا جابِ َر
َب يل ُموبِ ِ
قات الجْ َ رائِ ِر» -اجلرائر املوبقة هي التي تشد اإلنسان إىل
ا ْل َع ْظ ِم ا ْل َكسريَِ ،أنْ تهَ َ
األرض -ثم يسرتسل ويقول ؛« :إِلـهي َظ ِّل ْل َعىل ُذ ُنويب َغام َم َرحمْ َتِ َكَ ،و َأ ْر ِس ْل َعىل

حاب َرأ َفتِ َك» يبني ؛ ما أرشنا إليه آنف ًا من رجوع املذنب إليه تعاىل ،قال
ُع ُيويب َس َ
ري ُه ِم ْن َس َخ ِط ِه َأ َحدٌ ِس َوا ُه»
؛« :إِلهَ ِي هَ ْل َي ْر ِج ُع ا ْل َع ْبدُ الآْ بِ ُق إِلاَّ إِلىَ َم ْولاَ ُهَ ،أ ْم هَ ْل يجُ ِ ُ
فال ملجأ بعد العثرة إ ّ
ال اهلل تعاىل وحده.

الشكوى يف أدعية اإلمام ؛

ّ
إن نقاط الضعف متعددة لدى اإلنسان ويريد أن ال تؤثر عليه فيبث شكواه إىل اهلل

تعاىل ويظهر ما يلم به ،ويبني اإلمام ؛ يف مناجاة الشاكني نقاط الضعف للنفس
اإلنسانية يف مجل حتتاج إىل بحث طويل ومعمق من بحوث علم النفس.
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الشكوى من ضعف القوة

الكربياء والتيه واخلروج عن رصاط العبودية املستقيم ،كل ذلك جيعل املرء ضعيف ًا
إىل الغاية فال قوة له ،والقوة من عند اهلل تعاىل ،قال ؛« :إِلهَ ِي إِ َل ْي َك َأ ْش ُكو َن ْفس ًا
الس ِ
ار ًة»((( نفس اإلنسان تشده إىل السوء والرش لطبيعتها إ ّ
ال إذا رباها تربية
وء َأ َّم َ
بِ ُّ
صاحلة وربطها باهلل تعاىل.
الشكوى من النفس األمارة

«وإِلىَ الخْ َ ِطيئ َِة ُم َب ِ
اد َر ًة» ،النفس ال تأمر بالسوء فحسب ،بل ترسع إىل
قال ؛َ :
يك ُم َ
اص َ
«وبِ َم َع ِ
ول َع ًة» أي ّ
أن بعض الناس له ولع باملعصية،
اخلطيئة ،وهلا عالقة قوية هباَ ،

غري ّ
«ولِ َس َخ ِط َك ُمت ََع ِّر َض ًةَ ،ت ْس ُل ُك بيِ
أن ضمريه يؤنبه من البدء إىل النهاية ،قال ؛َ :
َم َسالِ َك المْ َ َهالِ ِ
ك» ّ
إن كل الطرق التي سولت للنفس يف ولوج املعصية توجب اهللكة
«وتجَ ْ َع ُلنِي ِع ْن َد َك َأ ْه َونَ هَ الِ ٍ
ري َة ا ْل ِع َللِ » هناك
والبعد عن رب العاملني ،قال ؛َ :
كَ ،كثِ َ

علل تشد اإلنسان إىل السوء وتبعده عن اهلل تعاىل أباهنا اإلمام ؛ ،قالَ :
«ط ِو َيل َة
الأْ َ َملِ  ،إِنْ َم َّس َها الشرَّ ُّ تجَ ْ زَ ُع» طول األمل واجلزع من البالء الذي أصابه بام كسبت
يداه ،ومع ذلك ال يتذكر نعم اهلل التي أنعم اهلل عليه ومل يستخدمها فيام يرضيه تعاىل،
«وإِنْ َم َّس َها الخْ َ يرْ ُ تمَ ْن َُعَ ،م َّي َال ًة إِلىَ ال َّل ْع ِ
ب َوالله ِو».
َ
الشكوى وااللتجاء إىل اهلل تعاىل

بني اإلمام ؛ أنه ال ملجأ وال منجأ من اهلل إ ّ
ال إليه تعاىل ،فله القدرة املطلقة
وحده ،قال ؛« :إِلهَ ِي لاَ َح ْو َل ليِ َولاَ ُق َّو َة إِلاَّ بِ ُقدْ َرتِ َكَ ،ولاَ َن َجا َة ليِ ِم ْن َم َكا ِر ِه الدُّ ْن َيا
اذ َم ِش َّيتِ َكَ ،أنْ لاَ تجَ ْ َع َلنِي لِ َغيرْ ِ ُج ِ
إِلاَّ بِ ِع ْص َمتِ َكَ ،ف َأ ْس َأ ُل َك بِ َبلاَ َغ ِة ِح ْك َمتِ َك َو َن َف ِ
ود َك
ُمت ََع ِّرض ًا» ّ
إن هذا املقطع غاية يف الروعة ،يرشح الضعف من ناحية ويدلل عىل سبيل
((( الصحيفة السجادية لإلمام زين العابدين :ص.403
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الوصول إىل اهلل واألخذ بحبله الذي ال ينفصم وال يضعف بالتمسك بقدرته اإلهلية

الالمتناهية.

طرق الوصول إىل اهلل تعاىل

يرغب اإلنسان أن يصل إىل اهلل تعاىل وال يعرف كيف حيقق هذه الرغبة ،واإلمام

زين العابدين ؛ بني لنا ذلك يف مناجاة الراغبني:

األول :التوكل على اهلل تعاىل.
قال ؛« :إِلهَ ِي إِنْ َكانَ َق َّل َز ِادي فيِ المْ َ ِس ِ
ري إِ َل ْي َكَ ،ف َل َقدْ َح ُس َن َظنِّي بِال َّت َو ُّكلِ
َع َل ْي َك»(((ّ ،
إن اهلل تعاىل يكفي العبد إذا توكل عليه ،قال تعاىل{ :ﮄ ﮅ ﮆ
ﮇ}(الزمر.)٣٦:

الثاني :اخلوف من العقاب اإلهلي.
من أراد أن يصل إىل اهلل تعاىل عليه أن يعمل غاية جهده ويتوكل عليه تعاىل،
ْ
«وإِنْ َكانَ ُج ْر ِمي َقدْ َأ َخا َفنِي ِم ْن
وإن كانت ذنوبه كثرية موجبة للخوف ،قال ؛َ :

ُع ُقو َبتِ َك».

الثالث :الرجاء وحسن الظن باهلل تعاىل.
ّ
إن حسن الظن باهلل تعاىل والتوكل عليه كفيالن بتحقيق األمن ملن أحسن الظن
به ،فحسن الظن والرجاء خيتزالن الطريق ويوصالن العبد إليه تعاىل ،قال ؛َ « :فإِنَّ
َر َجائِي َقدْ َأ ْش َع َرنيِ بِالأْ َ ْم ِن ِم ْن َن ِق َمتِ َكَ ،وإِنْ َكانَ َذ ْنبِي َقدْ َع َّر َضنِي لِ ِع َقابِ َكَ ،ف َقدْ آ َذ َننِي
ُح ْس ُن ثِ َقتِي بِ َث َوابِ َك» الثقة وحسن الظن باهلل تعاىل يوصالن العبد إليه زلفى.
((( الصحيفة السجادية لإلمام زين العابدين :ص.407
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آلية إدراك مفاهيم أدعية اإلمام السجاد ؛

يرشح اإلمام ؛ يف كل مناجاته مفاهيم آي الذكر احلكيم وجييل معارفه غري أنه
ال يعي تلك املعرفة وال يستوعب تلك املفاهيم إ ّ
ال من أطاع اهلل تعاىل.

األول :االرتباط باهلل تعاىل.
اإلنسان بحاجة أن يكون مع اهلل تعاىل يف كل ما يصدر منه ،قال اإلمام ؛ يف
اص َي َكَ ،و َيسرِّ ْ َلنَا ُب ُل َ
اعت ََك َو َجن ِّْبنَا َم َع ِ
وغ َما َنت ََم َّنى ِم ِن
مناجاة املطيعني« :إِلهَ ِي َألهْ ِ ْمنَا َط َ
ا ْبتِ َغ ِ
وح َة ِجنَانِ َك»((( ،ما أحوج املرء إىل الطاعة والبصرية،
اء ِر ْض َوانِ َكَ ،و َأ ْح ِل ْلنَا ُب ْح ُب َ
اب الاِ ْرتِ َي ِ
اب،
«وا ْق َش ْع َع ْن َب َصائِ ِر َنا َس َح َ
واإلمام ؛ يرشح هذا املعنى ،قال ؛َ :
ابَ ،و َأزْ ِه ِق ا ْل َب ِ
اط َل َع ْن َضماَ ئِ ِر َناَ ،و َأ ْثبِ ِ
َو ْاك ِش ْف َع ْن ُق ُلوبِنَا َأ ْغ ِش َي َة المْ ِ ْر َي ِة َوالحْ ِ َج ِ
ت الحْ َ قَّ
فيِ سرَ َ ائِ ِر َنا» أي ّ
أن ما يبعد املرء عن اهلل تعاىل هو الشكوك ،فيبقى هبا يدور يف حلقة
مفرغة حول نفسه ،ويتيه كام تاه بنو إرسائيل يف صحراء سيناء.

الثاني :اإلقتداء بأولياء اهلل تعاىل.
قد تطول مدة التيه ،ويبقى التائه سنني ال يصل إىل اهلل تعاىل ،بل يكون يف غاية

البعد عنه تعاىل ،ومن أراد السفر إليه تعاىل احتاج إىل القدوة واإلمام ؛ رشح هذا
«اللهم احمْ ِ ْلنَا فيِ ُس ُف ِن َن َجاتِ َكَ ،و َمت ِّْعنَا بِ َل ِذ ِ
َاجاتِ َكَ ،و َأ ْو ِر ْد َنا
املعنى فقال ؛:
يذ ُمن َ
َّ
اج َع ْل ِج َها َد َنا ِف َ
ِح َي َ
يك» سفن النجاة هم
اض ُح ِّب َكَ ،و َأ ِذ ْقنَا َحلاَ َو َة ُو ِّد َك َو ُق ْربِ َكَ ،و ْ
أهل اهلل تعاىل وخاصته ،وإذا سار املرء وركب السفن التي تقطع جلج البحر دون
غرق وال انكسار  -سفن اهلل تعاىل وضعها لعباده -إليصال اخللق إليه ،وهم -الرسل

واألنبياء واألئمة إل  -هذه السفن تؤدي باإلنسان إىل النجاة ،قال تعاىل{ :ﯯ

ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ}(األحزاب.)٢١:
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الثالث :ذكر اهلل كثرياً.
التوفيق لركوب هذه السفن يتحقق بذكره تعاىل كثري ًا وبذلك يقطع املسافات

البعيدة ،وخيتزل الطرق.

كام ّ
أن إخــالص النيـة هلل تعاىل يف عبادتــه والتعامـل مـع خلقه كذلك ،قال
ص نِ َّياتِنَا فيِ ُم َعا َم َلتِ َك» أي اجعل نيتنا صادقة معك ،قال ؛:
اإلمام ؛َ :
«و َأ ْخ ِل ْ

« َفإِ َّنا بِ َك َو َل َكَ ،ولاَ َو ِس َيل َة َلنَا إِ َل ْي َك إِلاَّ بِ َك» يؤكد اإلمام ؛ أنه ال طريق للمرء إ ّ
ال
باللجوء إىل اهلل تعاىل ،فهو الذي يمد اإلنسان وبيده احلول والقوة.
الفقر واحلاجة يف أدعية اإلمام ؛

لعل من أروع ما جاء يف مناجاة اإلمام ؛ مناجاة املفتقرين فهي تبني فقر اإلنسان
وعوزه وحاجته ،قال ؛« :إِلهَ ِي َكسرْ ِ ي لاَ يجَ ْ برُ ُ ُه إِلاَّ ُل ْط ُف َك َو َحنَا ُن َكَ ،و َف ْق ِري لاَ
ُيغْ نِ ِ
يه إِلاَّ َع ْط ُف َك َوإِ ْح َسا ُن َكَ ،و َر ْو َعتِي لاَ ُي َس ِّكن َُها إِلاَّ َأ َما ُن َك»((( أي أنني انكرست وال
طريق جلرب كرسي إ ّ
ال بلطفك وحنانك ،فأنت احلنان املنان صاحب العطاء اخلفي،
والعبد مفتقر ال يستغني إ ّ
ال بك وبعطفك وإحسانك وكرمك ،فهو مرتاع ال يستقر

ال بأمنك ،ومن أراد األمن لن حيصل عليه إ ّ
إ ّ
«و َر ْو َعتِي لاَ ُي َس ِّكن َُها
ال منك ،قال ؛َ :
إِلاَّ َأ َما ُن َك».
حب اهلل تعاىل يف أدعية اإلمام ؛

اؤ َكَ ،و َش ْو ِقي إِ َل ْي َك لاَ َي ُب ُّل ُه إِلاَّ ال َّن َظ ُر إِلىَ
«و َل ْو َعتِي لاَ ُي ْط ِفئ َُها إِلاَّ لِ َق ُ
قال ؛َ :
ٍ
ٍ
وليال ملا وصل إ ّ
ال إىل القليل
معان كبرية لو بقي املرء يرشحها أيام ًا
َو ْج ِه َك» إهنا
منها ،وقد أوضح اإلمام ؛ طريق من أراد السلوك إليه تعاىل والوصول إىل
حبه ،ففي مناجاة رائعة ومجيلة يف حب اهلل تعاىل ،بينّ اإلمام ؛ ّ
أن اإلنسان
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حيتاج أن يعيش احلب اإلهلي ّ
ألن اهلل تعاىل لطيف بعباده ،يرزق من يشاء وهو
القوي العزيز ،قال تعاىل{ :ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ

ﮔ}(الشورى) ،وهو تعاىل حين عىل العبد أكثر من األم الرؤوم بابنها ،ورمحة
اخللق لبعضهم من فيضه تعاىل.

املسري يف حب اهلل تعاىل

إن من سامت املحب السري إىل اهلل تعاىل ال يبتغي عنه بد ً
ّ
ال وال ينرصف منه
إىل غريه ،قال ؛ يف مناجاة املحبني« :إِلهَ ِي َم ْن َذا ا َّل ِذي َذ َ
اق َحلاَ َو َة محَ َ َّبتِ َك َف َرا َم

«و َم ْن َذا ا َّل ِذي
ِم ْن َك َب َدل»((( ،من استشعر حبه تعاىل مل يتجه إىل غريه ،قال ؛َ :
اص َط َف ْيت َُه لِ ُق ْربِ َك َو َولاَ َيتِ َك،
اج َع ْلنَا ممِ َِّن ْ
س بِ ُق ْربِ َك َفا ْبت ََغى َع ْن َك ِح َولاً  ،إِلهَ ِي َف ْ
َأنِ َ
َو َأ ْخ َل ْصت َُه لِ ُو ِّد َك َومحَ َ َّبتِ َكَ ،و َش َّو ْقت َُه إِلىَ لِ َقائِ َك» املحب يشتاق للقائه تعاىل ،واألئمة
من أهل البيت إل جتسد الشوق لدهيمُ ،نقل عن الصديقة الزهراء  Dعندما
أرس إليها النبي  Kالرس الثاين بأهنا أقرب أهل بيته حلوق ًا به ،ضحكت مستبرشة،
وهذا النمط من الشوق إىل لقاء اهلل تعاىل ال نجده إ ّ
ال لدهيم ،فقد أندكت أنيتهم
يف حبه تعاىل ،واإلمام ؛ يرشح كيف يكون املرء حمب ًا اهلل تعاىل؟ قال ؛:
«و َأ ْخ َل ْصت َُه لِ ُو ِّد َك َومحَ َ َّبتِ َكَ ،و َش َّو ْقت َُه إِلىَ لِ َقائِ َكَ ،و َر َّض ْيت َُه بِ َق َضائِ َك» فالشوق إىل
َ
لقائه تعاىل والرضا بقضائه من املفردات التي جتعل اإلنسان يصل إىل حب اهلل
«و َمن َْحت َُه بِال َّن َظ ِر إِلىَ َو ْج ِه َكَ ،و َح َب ْو َت ُه بِ ِر َض َ
اك» أي أعطيته أعظم
تعاىل ،قال ؛َ :
«و َأ َع ْذ َت ُه ِم ْن هَ ْج ِر َك َو ِقلاَ ك» فلم يبتعد عنك
النعم لديك – احلبوة -قال ؛َ :

اج َع ْلنَا
واستمر لطفك به ،ثم يسرتسل ؛ يف هذه املعاين ،ويقول:
«اللهم ْ
َّ
اه ُه ْم َس ِ
اج َد ٌة
الز ْف َر ُة َوالأْ َ نِنيُ ِ ،ج َب ُ
اح إِ َل ْي َك َوالحْ َ نِنيُ َ ،و َد ْه ُر ُه ُم َّ
ممِ َّْن َد ْأبهُ ُ ُم الاِ ْرتِ َي ُ
لِ َع َظ َمتِ َكَ ،و ُع ُيونهُ ُْم َس ِ
وع ُه ْم َسائِ َل ٌة ِم ْن َخ ْش َيتِ َكَ ،و ُق ُلوبهُ ُ ْم
اه َر ٌة فيِ ِخدْ َمتِ َكَ ،و ُد ُم ُ
((( الصحيفة السجادية لإلمام زين العابدين.413 :
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ُمت ََع ِّل َق ٌة بِ َم َح َّبتِ َكَ ،و َأ ْفئِ َدتهُ ُْم ُم ْن َخ ِل َع ٌة ِم ْن َم َها َبتِ َكَ ،يا َم ْن َأن َْو ُار ُقدْ ِس ِه لأِ َ ْب َصا ِر محُ ِ ِّب ِ
يه
وب المْ ُ ْشت ِ
وب َعا ِر ِف ِ
َاق َ
يه َشائِ َق ٌةَ ،يا ُمنَى ُق ُل ِ
ات َو ْج ِه ِه لِ ُق ُل ِ
ني» األمنيات
َرائِ َق ٌةَ ،و ُس ُب َح ُ
أن األمــاين تتحـد عندمــا يصل إىل احلق تعاىلّ ،
كثرية لدى اإلنسان غــري ّ
إن
أدعية اإلمام ؛ دروس يف إيصال اخللق إىل احلق تعاىل ،وليس هناك كأدعيته

ومناجاته ؛.

نتائج االنتامء إىل مدرسة اإلمام ؛

ّ
إن مدرسة اإلمام ؛ الرائعة واجلميلة فيها من الكنوز ما يعجز اإلنسان عن

الوصول إىل غوره وسرب حيثياته ،غري أنه إذا عاش هذا السلوك أخذ اهلل تعاىل بيده
إليه ،فأصبح جمذوب ًا سالك ًا.

الفصل الثالث:
 األخالق وتهذيب النفس 

زيارة األربعني وتكامل املؤمن
ورد عن اإلمام العسكري ؛ قوله« :عالمات املؤمن مخس :صالة اإلحدى
واخلمسني ،وزيارة األربعني ،والتختم باليمني ،وتعفري اجلبني ،واجلهر ببسم اهلل
الرمحن الرحيم»(((.

زيارة احلسني ؛ َمع َل ٌم كبري من معامل اإليامن ،ملا حتمله من دالالت كبرية ومعامل
عظمية ،وجاء النص عن اإلمام العسكري ؛ ليربز سامت وصفات املؤمن التي
تدلل عىل إيامنه من ناحية وتكامله من ناحية أخرى ،وسنوضح بعض املعاين التي
أشار إليها اإلمام ؛.
عالمات متيز املؤمن

األوىل :احملافظة على الصالة.
من سامت املؤمن املحافظة عىل الصالة ،قال تعاىل{ :ﭑ ﭒ ﭓ
ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ}(البقرة ،)238:يتأتى احلفاظ عىل الصالة
عرب أمور منها احلفاظ عليها بأدائها يف وقتها ،ومنها احلفاظ عليها بأدائها برشائطها
وأجزائها ،ومنها احلفاظ عليها بأدائها بخشوع ،ومنها احلفاظ عليها بأدائها بتوجه
وانقطاع إىل اهلل تعاىل ،ذلك أنه ليس لإلنسان من صالته إ ّ
ال ما أقبل به عىل اهلل تعاىل،
((( بحار األنوار للمجليس :ج ،82ص.75
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وقد أوضحت الروايات طريق ًا للمؤمن إلمتام الصالة وإكامهلا إذا مل يستطع أن يتوجه
بكله إىل اهلل تعاىل فيستطيع أن يتالىف ما نقص من صالته بالنوافل ،فهي طريق إلمتام
ما نقص من الصالة ،وقد أشارت الروايات إىل هذا املعنى؛ والرواية الواردة عن
اإلمام العسكري ؛ بينت أن «صالة اإلحدى واخلمسني» هي الفرائض والنوافل
الرواتب سمة وعالمة من عالمات املؤمن ،وإذا مل يستطع أن حيافظ عىل أداء صالة
إحدى ومخسني يومي ًا فال ينبغي له أن يدع ذلك طوال الوقت ،بل عليه أن يأيت هبذه
الصلوات خصوص ًا يف األشهر ذات التأثري الكبري من الناحية املعنوية ،كرجب وشعبان
ورمضان ،يشري النص إىل أن التكامل اإليامين حيصل عرب الصالة التامة الكاملة.

الثانية :اخلضوع هلل بتعفري اجلبني.
املفردة الثانية التي أفصح عنها اإلمام العسكري ؛ هي تعفري اجلبني ،وهو
جانبي اجلبهة ،و ُيعرب عنه باجلبينني وأفضل ما يف اإلنسان رأسه وحمياه ،فهو مركز
توازن اإلنسان ومركز تفكريه ،وإذا خضع برأسه هلل تعاىل وصل بخضوعه إىل الدرجة
العالية من العبودية له تعاىل ،قال النبي « :Kأقرب ما يكون العبد إىل اهلل إذا كان
ساجد ًا»((( ،إ ْذ ُيدلل السجود عىل االتصال الوثيق بني العبد وبني احلق تعاىل ،غري أن
تعفري اجلبني ُيدلل عىل عمق االتصال واخلضوع هلل تعاىل ،روي عن اإلمام الباقر ؛
إنه قال« :أوحى اهلل عز وجل إىل موسى ؛ :أتدري لمِ َا اصطفيتُك لكالمي دون
بت ِعبادي ظهر ًا لبِطن،
خلقي؟ فقال موسى ؛ :ال يا رب ،فقال :يا موسى إين َق َّل ُ
فلم أجد فيهم أحد ًا َّ
أذل يل ِمنك نفس ًا يا موسى! إنك إذا صليت وضعت خديك عىل
الرتاب»((( ،أي ّ
أن موسى ؛ يؤدي صلواته بخضو ٍع وانقطاع هلل تعاىل ،وتعفري
اجلبني يف الرتاب والسجود هلل يقربان إليه تعاىل ،قال اإلمام الصادق ؛« :عليك
بطول السجود ،فإنّ ذلك من سنن األوابني»(((ّ ،
إن طول السجود ِس َم ٌة من ِسماَ ت
((( مستدرك الوسائل للنوري :ج ،4ص.474
((( بحار األنوار للمجليس :ج ،2ص.199
((( بحار األنوار للمجليس :ج ،82ص.75
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إمامنا الكاظم ؛ جاء يف إحدى زياراته ؛ «اللهم صل عىل حممد وأهل بيته
وصل عىل موسى بن جعفر ويص  .....حليف السجدة الطويلة»(((.

الثالثة :الرمحة اإلهلية يف البسملة.
هناك مدارس أخرى حذفت البسملة من الصالة أو اكتفت بقراءهتا إخفات ًا،
أما األئمة من أهل البيت إل فيؤكدون عىل اقرتان البسملة بالفاحتة والسورة التي
يقرأها اإلنسان يف صالته ،ليس ذلك فحسب؛ بل باإلضافة إىل االقرتان يجُ هر هباّ ،
ألن
اجلهر هبا له ربط وثيق بعمل اإلنسان الذي يقوم به ،ذلك ّ
أن كل عملٍ ذي بال مل يبدأ
فيه ببسم اهلل فهو أبرت ،وبسم اهلل الرمحن الرحيم تدلل عىل الرمحانية والرحيمية هلل تعاىل
وارتباط اخللق هبام.

الرابعة :التختم ومظهر الوحدانية.
ورد يف الروايات عن النبي  Kواألئمة إل استحباب اختاذ املؤمن خامت ًا
من عقيق يلبسه يف يده اليمنى ،وبينت بعض الروايات حيثية التختم بالعقيق؛ عن
اإلمام الرضا ؛ عن آبائه ؛ عن رسول اهلل  Kقال« :ختتموا بالعقيق فإنه
أول جبل أقر هلل بالوحدانية ،ويل بالنبوة ،ولك يا عيل بالوصية ،ولشيعتك باجلنة»(((،
واإلمام العسكري ؛ يشري إىل معنى عميق وهو ارتباط مفردات الكون بالربوبية
والوحدانية هلل تعاىل والرسالة للمصطفى  Kوالوالية ألهل البيت إل ،وذلك
إلدراك األشياء الكامل املطلق للحق تعاىل ،قال تعاىل{ :ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ
ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ}
(اإلرساء) ،وقال تعاىل{ :ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ}(احلديد) غري
ّ
أن درجات التسبيح واالرتباط الوجودي ملفردات الكون خمتلفة ،وهذا بحث أشار

إليه الفالسفة والعرفاء بيشء من التفصيل.

((( بحار األنوار للمجليس :ج ،99ص.17
((( عيون أخبار الرضا ؛ للصدوق :ج ،1ص.75
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اخلامسة :ميزات زيارة األربعني.
زيارة اإلمام احلسني ؛ تشري إىل مداليل وقيم عظيمة ،نكتفي ببيان أمرين

هامني:

األول :مرجعية أهل البيت إل .
إن زيارة اإلمام احلسني ؛ تربط املؤمن بالطريق املستقيم ،أي ّ
أن الذي

أدى صالة إحدى ومخسني وع ّفر جبينه بالرتاب ،وجهر بالبسملة؛ البد أن يأخذ
عباداته ومعامل دينه من طريق أهل البيت إل ،ومن املعني الصايف ،أي ّ
أن احليثية

األوىل التي تشري إليها زيارة األربعني هي السري عىل الرصاط الواضح ّ
وأن املؤمن

معنى عظيم؛
يأخذ معامل الدين ومجيع مفاهيمه عن طريق أهل البيت إل ،وهذا
ً
إ ْذ ّ
أن اإلنسان قد يكون مؤمن ًا يف الظاهر؛ يؤدي الصلوات ويقرأ القرآن غري أنه
ال يأخذ مفاهيم اإلسالم عن طريق أهل البيت إل ،بل قد يعرتض عىل النبي
 Kكام حصل ذلك عندما َق َّس َم النبي  Kالفيئ يف مكة فقال بعض األنصار
هذه قسمة ال ُيراد هبا وجه اهلل تعاىل يف الرد عىل النبي  ،Kأي ّ
أن لدى املعرتض
اعوجاج وعدم استقامة ومل يؤمن كام ً
ال ،قال تعاىل{ :ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ
ٌ

ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ

ﯭ ﯮ ﯯ}(النساء.)65:

الثاني :التكامل اإلمياني.
يتكامل املرء يف سريه حتى يصل إىل درجتي الرضا والتسليم واجلود بكل ما يملكه

يف سبيل اهلل تعاىل ،وزيارة احلسني ؛ هلا معنى عميق ،هو أن يصل املرء يف كامله
إىل درجة التضحية والفداء لقيم احلق ومبادئ العدل يف سبيل اهلل تعاىل ،وقد أشارت
الروايات إىل هذا املعنى ،ولنأخذ بعض النامذج:

مؤملا لماكتو نيعبرألا ةرايز
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األول :جاء يف زيارة األربعني الثانية الواردة عن جابر بن عبد اهلل األنصاري «أشهد

أنك قد أقمت الصالة ،وآتيت الزكاة ،وأمرت باملعروف وهنيت عن املنكر»((( ،اإلتّباع

لإلمام ؛ يدلل عىل املعاين الكبرية إلقامة الصالة وإيتاء الزكاة واألمر باملعروف
والنهي عن املنكر.

الثاين :وجاء يف الزيارة الشعبانية «أشهد أنك قد أمرت بالقسط والعدل ودعوت

إليهام وأنك صادق صديق ،صدقت فيام دعوت إليه»((( ،اإلمام ؛ أمر بالقسط
والعدل ودعا إليهام ،ومل يأمر هبام فقط ،بل دعا باجتاه تطبيق مبادئ القسط والعدل.

الثالث :جاء يف زيارة األربعني األوىل« :وأشهد أنك من دعائم الدين ،وأركان

املسلمني ،ومعقل املؤمنني ،وأشهد أنك اإلمام الرب التقي الريض الزكي اهلادي

املهدي»((( ،هذا املقطع من الزيارة يشري إىل نقاط هامة:

األوىل« :وأشهد أنك من دعائم الدين» ،اإلمام ؛ ِدعامة يقوم عليها الدين

وينهدم الدين باإلساءة إليه.

أن اإلمامة ركن ملسار األمة اإلسالمية بمعنى ّ
الثانية« :وأركان املؤمنني» ،أي ّ
أن

انضباط املسار يتوقف عىل األخذ هبدهيا.

الثالثة« :ومعقل املؤمنني» ،ال َي ُفر املؤمن عن احلق وال َيدَ ع الفضيلة إذا ارتبط

باحلسني ؛.

الرابعة« :وأشهد أنك اإلمام الرب التقي الريض الزكي اهلادي املهدي» ،هذه
ٍ
معان عظيمة جد ًا وهي صفات اإلمام ؛ السائر باخللق إىل احلق ،الرب والتقوى
جمسدان يف شخصه ؛ ،الرضا والطهارة صفتان من صفاته نص عليهام القرآن

((( بحار األنوار للمجليس :ج ،98ص.330
((( هتذيب األحكام للطويس :ج ،6ص.114
((( بحار األنوار للمجليس :ج ،82ص.75
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الكريم ،قال تعاىل{ :ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ
ﮐ}(األحزاب ،)٣٣:وهو اهلادي املهدي فيهدي إىل احلق بإذنه تعاىل إىل
رصاط مستقيم ،قال تعاىل{ :ﭲﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ}(الرعد )٧:وهو مهدي
ألنه خمتار وجمتبى من اهلل ،قال تعاىل{ :ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ

ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ}(آل عمران).

األخالق العملية يف سرية اإلمام السجاد ؛
ثت ُألمتم َمكار َم األخالق)(((.
قال رسول اهلل ( :Kإنام ُب ِع ُ

أفاض اإلمام السجاد ؛ عىل األمة اإلسالمية كثري ًا من علومه وتوجيهاته
العظيمة يف املعارف واألخالق ،ولعل من أروع الدروس التي ّ
سطرها اإلمام ؛

شيد هبا مكارم األخالق وانعكست يف تعامله مع القريب والبعيد،
سريته العملية التي ّ
فقد متيز ؛ باخللق الرفيع يف التعامل مع اآلخرين باألخص مع من ُيضمر له

البغضاء أو يجُ اهره بالعداء.

أخالق اإلمام ؛ مع أعدائه

من الطبيعي أن يتعامل املرء مع أقاربه باألخالق احلسنة ،غري أنه يندر التعامل

بمنتهى اللطف واملودة مع ألد خصومه وأعدائه ،هذا اخللق ال يتأتى إال ممن ارتقى

يف مدارج الكامل فوصل إىل مراتب عالية يف األخالق والعرفان ،أهل البيت إل

هم يف مقدمة من يتصفون هبذا الوصف ،فقد شيدوا املبادئ األخالقية ،وأصبحت
مسار ًا حضاري ًا يف سلوكهم ،وقد دللت احلوادث واملواقف املتعددة عىل دورهم إل
يف تثبيت وتطبيق أسس مكارم األخالق ،التي دعا إليها املصطفى  Kبقوله( :إنام

((( ميزان احلكمة للريشهري :ج ،1ص.804
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ثت ُألمتم َمكار َم األخالق)((( ،واحلديث يشري بوضوح إىل ّ
أن إمتام مكارم األخالق
ُب ِع ُ

هو اهلدف والغاية من بعثته .K

جسد اإلمام السجاد ؛ احلديث يف كالمه وسلوكه ويف مناحي حياته
املتعددة خصوص ًا مع أعدائه ومبغضيه ،وسوف نستعرض حادثتني تربزان سمو

أخالقه ؛:

األوىلّ :
أن أحد أبناء عمه ؛ كان من املبغضني له ،وحرض جملس اإلمام

؛ الذي يضم أصحابه ،فتلفظ عىل اإلمام ؛ بكلامت سيئة وجارحة ،مما أدى

إىل تأثر أصحاب اإلمام وغضبهم ،لكنه ؛ مل يتكلم ،وملا انرصف الرجل ،قال
اإلمام ألصحابه( :لقد سمعتم ما قال هذا الرجل ،وأنا أحب أن تبلغوا معي إليه حتى

تسمعوا مني ر ّدي عليه)((( ،فقام ؛ ومشى وهو يقول{ :ﭣ ﭤ

ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ}(آل عمران) فلام وصل اإلمام إىل
منزل الرجل ،ناداه! فخرج الرجل قاصد ًا الرش متصور ًا ّ
بأن اإلمام جاء لالنتقام منه،

فت ع ّ
نت
فقلت
يل آنف ًا
وقلت ،فإن ُك َ
َ
َ
نت قد و َق َ
فقال له اإلمام ؛( :يا أخي ،إ ّنك ُك َ
قلت ما ليس ّ
قلت ما ّ
يف فغفر اهلل لك)((( ،فقام الرجل
يف
نت َ
فأستغفر اهلل منه ،وإن ُك َ
َ
ُ
وقبل اإلمام وقال :بل قلت ما ليس فيك ،وأنا أحق به.
ّ

هذا التعامل الفذ من اإلمام ؛ غيرّ مسار الرجل وأ ّثر يف سلوكه ،ولو
ورد عليه ألدى ذلك إىل إرصاره عىل عداوة اإلمام ،لكن
قابله اإلمام ؛ باملثل ّ
أسلوب اإلمام ؛ الرائع أنقذ الرجل من اهلالك بعدائه لإلمام ؛ من جهة،
ومن جهة ُأخرى أعطى ؛ درس ًا أخالقي ًا يف التعامل مع العدو وكسبه بتحويل
عداوته وبغضه إىل حمبة ووئام.

((( نفس املصدر السابق.
((( بحار األنوار للمجليس :ج ،46ص.5
((( ميزان احلكمة للري شهري :ج ،1ص.804
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الثانية :حدثنا التاريخ أن مروان بن احلكم وهو أحد املناوئني ألهل البيت إل

كانت له مواقف عدائية جتاههم إل ،منها أنه عندما توىل يزيد اخلالفة طلب من

الوليد بن ُعتبة بن أيب سفيان أمري املدينة أن يأخذ البيعة من اإلمام احلسني ؛،

فاستدعى الوليد اإلمام احلسني ؛ ،وكان عنده مروان بن احلكم ،فطلب الوليد
من اإلمام البيعة ليزيد ،وطلب اإلمام ؛ املهلة إىل الغد ،عندها قال مروان للوليد:

احبس الرجل! ال خيرج من عندك حتى ُيبايع أو ترضب عنقه ،فغضب اإلمام احلسني
كذبت – واهللِ  -وأثمت)(((.
؛ وقال( :أنت – يا بن الزرقاء  -تقتلني أم هو؟
َ
ورغم ذلك فقد نقل املحدثون واملؤرخون أنه يف ثورة أهل املدينة هرب كثري
من األمويني خوف ًا عىل أنفسهم ،منهم مروان بن احلكم ،وأراد أن يرتك أهله وعياله
وخدمه عند شخص حيفظهم يف غيابه ،فتوجه بنسائه وإمائه إىل عبداهلل بن عمر،
فرفض ومل يقبل ،فام كان منه إال أن جاء ذلي ً
ال إىل اإلمام السجاد ؛ وطلب منه أن

ورحب بذلك ،وأخذ اإلمام ؛ أهله
حيفظ له نساءه وحرمه ،فوافق اإلمام ؛ ّ
مع نساء مروان وأخرجهم خارج املدينة إىل ينبع للمحافظة عليهم ،وهذا سلوك جيسد
منتهى مكارم اخللق يف تعامل اإلنسان مع ألد أعدائه عم ً
ال بقوله تعاىل{ :ﮐ ﮑ

ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ

ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ}(فصلت) ،وقد ترك هذا اخللق الفذ الناس حيارى

يشيدون بمناقب اإلمام ؛ ومآثره.

أخالق اإلمام ؛ مع عبيده وخدمه

كثر يف عرص اإلمام السجاد ؛ الرقيق من العبيد واإلماء للحروب والغزوات

التي خاضها املسلمون ،وكانت فئة من املجتمع اإلسالمي والسلطة –آنذاك – تتعامل
معهم معاملة سيئة وغري إنسانية ،فامرس اإلمام ؛ دور ًا اجتامعي ًا جبار ًا يف الوقوف
((( بحار األنوار للمجليس :ج ،44ص.334
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مع هذه الطبقة املسحوقة ،كان يشرتي كثري ًا من العبيد واإلماء ،ويضع هلم برناجم ًا
متكام ً
ال ،لرفع مستواهم اإليامين والعقدي والثقايف واالقتصادي ،باإلضافة إىل
إعطائهم دروس ًا متعددة يف الرتبية والسلوك واألخالق من خالل معايشتهم لسلوك
اإلمام وطريقة تعامله وتواضعه يف أكله وجلوسه معهم ،وبعد تلقيهم لتلك الدروس
التي ُتؤهلهم للدخول يف أوساط املجتمع والتبليغ فيه ،يقوم ؛ بعتقهم ،وقد
يقرب من مائة ألف من العبيد واإلماء ،يشكلون جي ً
ال من الطالب الذين
أعتق ما ُ
تربوا عىل يد اإلمام واستفادوا من علومه التي زودهم هبا ،كي ينرشوها وينقلوها
لألجيال الالحقة ،وهبذه الطريقة نرش ع فكر أهل البيت إل ،فكانت إحدى وسائل

التبليغ التي ُتبدي حكمته وحصافة رأيه ؛ ،وقد نقل املؤرخون األساليب الرتبوية

والتعاطف املعنوي الذي كان اإلمام ؛ ُيبديه يف تعامله مع خدمه وعبيده ،ونذكر

هنا موقفني بارزين له ؛:

األول :صرب اإلمام ؛ وقوة حتمله.

كان من عادته ؛ أن يذبح يف كل يوم ذبيحة ألقربائه وأوالده وعبيده وخدمه،

ويف أحد األيام كان عنده ؛ ضيوف ،فاستعجل خادمه كي يأيت بالشواء من
التنور ،فأقبل اخلادم مرسع ًا ،فسقط الس ّفود ووقع عىل رأس أحد أبناء اإلمام فامت،
رد اإلمام ؛ يف هذا احلادث
فاضطرب اخلادم عند ذلك وخاف من العقوبة ،وكان ُّ

املفجع املؤمل قوله ؛( :أنت ُح ٌر لوجه اهلل ،ألنك مل تتعمد)((( ،إهنا مكارم األخالق

التي يتعامل هبا اإلمام ؛ ،فلم تصدر منه كلمة تقريع أو تأنيب أو ردة فعل عنيفة،

وهبذا األسلوب ملك ؛ قلوب الناس ،وأشاد اجلميع بترصف اإلمام الرائع

وقدرته الفائقة عىل التحكم يف عواطفه والسيطرة الكبرية عىل نفسه.

((( رشح إحقاق احلق للمرعيش ج 12ص.79
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الثاني :حلم اإلمام ؛.
هناك حادثة جرت بني اإلمام وإحدى جواريه التي كانت تسكب املاء عىل يدي

اإلمام يف إحدى الليايل وكانت مرهقة ،فحدثت هلا إغفاءة بسيطة يف أثناء سكب املاء

عىل يدي اإلمام ،فسقط اإلبريق َ
وش َّج رأس اإلمام ؛ فالتفتت إىل اإلمام ،فقالت
له{ :ﭣ ﭤ} ،قال ؛( :قد كظمت غيظي) ،فقالت{:ﭥ
ﭦ ﭧ} قال ؛( :قد عفى اهلل ِ
عنك) ،فقالت{ :ﭩ ﭪ ﭫ}
قال ؛( :اذهبي فأنت حرة)(((.

إنه درس عظيم نستفيده من مكارم أخالق اإلمام يف تعاملنا مع اخلدم والعامل إذا

ارتكبوا أخطا ًء ،لذا تأثر كثري من عبيد اإلمام ؛ فلم يرد أن خيرج من بيته ؛ بعد

نيله للحرية ،بل رغب يف البقاء يف كنف اإلمام وخدمته ،ملا يرى من الدروس الكبرية
التي يتلقاها منه ؛ لتعود عليه بالفائدة.

ّ
إن ذكرى اإلمام ؛ فرصة لنا كي نستلهم الدروس العظيمة من سريته العطرة

لنطبقها عىل سريتنا العملية وسلوكنا الذي نتعامل به مع شتى طبقات املجتمع حتى
مع غري املسلمني لنحقق أهداف بعثة املصطفى  Kعندما أشار مفصح ًا مبين ًا ذلك:

(إنام بعثت ألمتم مكارم األخالق)(((.

((( بحار األنوار للمجليس ج 46ص.68
((( ميزان احلكمة للريشهري ،ج 1ص.804

الع ّزة احلقيقية يف االرتباط اإلهلي
قال اهلل تعاىل{ :ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ}(املنافقون )8:صدق اهلل العيل
العظيم.
العزة يف اإلسالم
أمهية ّ

أعطى الدين اإلسالمي كرامة ورفعة لإلنسان مل تستطع النُظم الوضعية أن

حتققها له ،قــال تعاىل{ :ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ}(اإلرساء) ،ومل يقتصــر التكريم
خص اهلل هبا
اإلهلي عىل هذا اجلانب فحسب ،بــل ارتقــى إىل مـراتب أعىلّ ،
عـزيــزا ُمصان الكرامة ،ال يبتغي الذل لنفسه بأي
اإلنسان املسلـم فـجـعــلـه
ً

نحو من األنحاء ،قال تعاىل{ :ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ

العزة قال
ﯔ ﯕ}(آل عمران) ،لقد أكدت روايات أهل البيت إل عىل مبدأ ّ
اإلمام الصادق ؛ّ :
ــه ومل ُيفــوض
(إن اهلل فــوض إىل املــؤمــن
أمــر ُه ُك ّل ُ
َ
إليه أن يكون ذلي ً
ال)(((.

التواضع يف النصوص اإلسالمية:

العزة والتواضع ،هناك آيات من الذكر
أكدت النصوص اإلسالمية عىل ّ
((( الكايف للكليني :ج ،5ص.3
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احلكيم وروايات حتث املسلم عىل أن يكون متواضع ًا غري متكرب متجنب ًا للعجب

بنفسه ،قال تعاىل{ :ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ}(الشعراء) ،وقال
النبي ( :Kمن يتواضع هلل درجة يرفعه اهلل درج ًة حتى َ
جيعل ُه يف عليني)((( ،وورد

النهي عن التكــرب يف قوله تعاىل{:ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ
ﮋ}(غافر) ،قال اإلمــام عـيل ؛( :احذر ِ
ُ
ومعصية
رأس الطغيان
الكبرْ َ فإنه ُ
عج َب بنفسه هلك ،ومن ُأ ِ
الرمحان)((( ،وقــال الصــادق ؛( :من ُأ ِ
عج َب
برأيه هلك)(((.

ال تعارض بني النصوص:

يرتاءى لإلنسان العادي -عندما ينظر يف هذه النصوص اإلسالمية -وجود

متواضعا يف سلوكه
العزة للمسلم وبني أمره بأن يكون
تناقض وهتافت بني ابتغاء ّ
ً
غري متكرب وال معجب برأيه ،إ ْذ ّ
أن عزة النفس قد يعنى هبا يف بعض األحايني
الكربياء واإلعجاب بالنفس فكيف جيمع بني النصوص؟ خصوص ًا ،والشعارات
التي وردت عىل لسان إمامنا احلسني ؛ ،تصب كلها يف عزة اإلنسان وكرامة

نفسه كقوله ؛( :هيهات منا الذلة)((( ،وقوله ؛( :إين ال أرى املوت إال
سعادة واحلياة مع الظاملني إال برم ًا)((( ،باإلضافة إىل نصوص أخرى وردت يف
الثورة احلسينية املباركة.

اجلمع بني النصوص اإلسالمية:

ونجمع هنا بني هذين النحوين من النصوص التي ّ
العزة
أكد بعضها عىل ّ
((( ميزان احلكمة للريشهري :ج ،4ص.3559
((( ميزان احلكمة للريشهري :ج ،3ص.2651
((( ميزان احلكمة للريشهري :ج ،3ص.1815
((( ميزان احلكمة للريشهري :ج ،3ص.2688
((( بحار األنوار للمجليس :ج ،44ص.192

لإلا طابترالا يف ةيقيقحلا ةّزعلا
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والكرامة وبعضها اآلخر حث عىل التواضع وعدم التكرب عىل اآلخرين بام أفاده

العلامء ّ
بأن اإلنسان له ُجنبتان ونفسان -إذا صح التعبري -يشبه هذا تعبري علامء
النفس يف العرص احلديث عندما قالواّ :
إن لإلنسان شخصيتني ،فهم ال يقصدون

أن اإلنسان الواحد هو يف نفس الوقت اثنان ،إ ْذ ّ
ّ
أن الواحد ال يتعدد ،لكنه كناية
عن وجود مرض نفساين يدعوه إىل التوجه إىل أمرين منفصلني وخمتلفني يف آن

واحد ،و ُيعرب عن هذه احلالة بانفصام الشخصية .ويمكن هنا أن يقال ّ
إن اإلنسان

له ُجنبتان خمتلفتان:

األوىلُ :يشري إليها قوله تعاىل{:ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ

ﯛ}(املؤمنون) ،وقوله تعاىل{ :ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ}(احلجر ،)٢٩:فجنبة

البقاء يف الوجود اإلنساين هي الروح.

الثانية :هي املادة املحضة التي ال ترتبط بالروح ،قال تعاىل{ :ﯺ ﯻ
ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ}(فاطر ،)١١:لذا ،مارس ُ
الطغاة عرب تأريخ اإلنسانية الطويل
برامج تصب يف هذه اجلنبة التي تربط الناس باملادة فحسب ،وهتمل اجلانب
الروحاين ،أما األنبياء والرسل واألولياء واملصلحون فرباجمهم تصب يف رفع
كرامة اإلنسان بإجياد التوافق والتالؤم بني جنبته املادية وجنبته املعنوية ،قال

العلامءّ :
إن اهلدف من كل حركة وسكون يقوم هبا اإلنسان يف احلياة الدنيا هو
الوصول إىل التكامل ُ
رب
والقرب من اهلل تعاىل ،وال يتحقق التكامل لإلنسان إال َع َ
النظر بعني االعتبار إىل الوجود الباقي يف شخصيته أي إىل اجلانب الروحي الذي

ال يمثله عامل املادة فقط.
اجلمع بني النصوص:

عـجب برأيك ،فمعنى ذلك
إذن؛ إذا قيل لإلنسان تواضع ال تتكــرب وال ُت َ

أن ال يلتفت إىل األشياء التي ُتربز جانب املادة يف وجوده بل عليه أن ال ينظر
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إ ّ
ال إىل ما حيقق هويته ووجوده وهو عامل املعنى -اجلانب الروحاين ،-لذا أمرنا

اإلسالم بتزكية النفس ،وصوهنا عن الدنس ،قال تعاىل{ :ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ

ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ}(الشمس) ،ويراد بذلك احلفاظ عىل اجلانب املعنوي

من وجود اإلنسانّ ،
ألن الـروح تتدَ نس باإلثم واملعصية وعبادة غري اهلل تعاىل

بل تطغى فتهلك ،قال تعاىل{ :ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ

ﯨ ﯩ}(النازعات).

آلية إصالح النفس اإلنسانية:

هناك رصاع يف داخل اإلنسان ،واألنبياء والرسل واألئمة إل يقومون

باإلصــالح وإرجــاع التــوازن له ،فإذا وجــد هــؤالء ّ
أن اجلــانب املـادي
طغى عىل اجلانب املعنوي والروحي ثاروا إلصالحه ،وهلذا هنض اإلمام احلسني

؛ للقيام بالدور اإلصالحــي يف األمــة الــذي أخـرب النبي ّ K
بأن األمة
سترتدى يف أوضاعها وينترش فيها الفساد إذا توىل األمويون أمرها فيتخذون عباد
ال ،أي عبيدً ا هلـم بـد ً
اهلل خو ً
ال عـن عبادة اهلل تعــاىل ،لـذا ،جــاء يف احلـديـث

عــن اإلمام الباقر ؛( :من أصغى إىل ناطق فقد عبده ،فإن كان الناطق يؤدي

عن اهلل عز وجل فقد عبد اهلل وإن كان الناطق يؤدي عن الشيطان فقد عبد
الشيطان)(((.

العزة يف االرتباط باهلل تعاىل:
ّ

والنصوص التي طلبت من اإلنسان أن يكون عزيز ًا الرتباط اجلانب املعنوي

منه باهلل تعاىل ،أما النصوص األخرى التي تنهى عن تكرب اإلنسان وإعجابه بنفسه
ورأيه فقد طلبت منه أن ال ينظر إىل اجلانب املادي من وجوده فقط ،بل عليه أن

((( ميزان احلكمة للريشهري :ج ،3ص.1801
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يلتفت إىل أمهية وقدسية النفس التي البد هلا من االرتباط باهلل تعاىل لتطبق أحكامه
وقوانينه غري خائفة من التجويع والقتل الذي يامرسه الطغاة عرب التأريخ ،بالذات

عندما ُوجهت إىل األولياء والصاحلنيّ ،
إن القتل الذي تعرض له األنبياء سببه عدم
قوهلم( :نعم) لتتحقق رغبات الظاملني يف وضع املؤمنني حتت رمحة الطغاة املتكربين،

ليقضوا عىل اجلانب املعنوي يف شخصياهتمّ ،
إن كلمة (ال) صدرت منهم لتؤكد
العزة والكرامة للوجود املعنوي وهو أسلــوب يف صيانــة دين اهلل تعاىل والسري

عىل طبق القانـون اإلهلـي ،قـال اإلمام احلسني ؛( :مثيل ال يبايع ملثله)((( ،وال

يعني ذلك ّ
عزته املنبثقة من ارتباطه باهلل
أن اإلمام ؛ يتكرب ،بل يريد أن ُيؤكد عىل ّ

تعاىل وسريه عىل َهدي القوانني اإلهلية التي انتهكها يزيد برشب اخلمر وقتل النفس
املحرتمة وال يمكن ملثل اإلمام احلسني ؛ أن ُيبايع من يدوس كرامة اإلنسان
عزة لإلنسان املؤمن جيب أن ُتصان قال تعاىل:
وهيتك حرماته وال يبايل بوجود ّ

{ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ}(املنافقون.)8:
االستعالء احلقيقي:

ظهر اجلانب اآلخر من النصوص يف قوله تعاىل{ :ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ

ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ}(القصص)ُ ،تشري اآلية

إىل املنطق االستعالئي الذي ذكره القرآن يف قصة السحرة قبل إيامهنم بموسى ؛

عندما أكدوا عىل ّ
أن االستعالء للجانب املادي فقط ،قال تعاىل { :ﰁ ﰂ ﰃ

ﰄ ﰅ ﰆ}(طه) ،وعندما دخل النبي  Kمكة كان بعض املرشكني يقول:
(اعل ُه َبلُ ،
ُ
اعل ُه َبل) ،أي يطلب العلو لألصنام ،وكان املسلمون تبع ًا للنبي K
بأن كلمة اهلل هي العليا ،بقوهلم( :اهلل أعىل َ
وأ َج ّل)(((ّ ،
ُيؤكدون ّ
إن املبادئ والقيم
((( كتاب الفتوح للكويف :ج ،5ص.14
((( ميزان احلكمة للريشهري ج 3ص.2242
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الساموية البد أن تكون عالية وليس العلو للقيم التي تدعو إىل االنحطاط والذل

واهلوان .يستوعب اجلانب املعنوي من وجود اإلنسان كيانه وكل مساره يف العامل

املادي إىل أن يصل إىل اهلل تعاىل{ :ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ}(النجم).

أثر التوكل على اهلل يف حياة اإلنسان
قال اهلل تعاىل يف القران الكريم{ :ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ
ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ}(الطالق) صدق اهلل العيل العظيم.
دور التوكل عىل اهلل يف اطمئنان اإلنسان:

التوكل عىل اهلل تعاىل َم ْعلم هام وأساس متني من األسس واملعامل الرتبوية التي
ينبغي لألبوين أن ُيولياها عناي ًة كبري ًة ،كي يتحقق األثر الطيب يف نفس ذلك الولد
وتلك البنت ،ذلك ّ
أن االعتامد عىل النفس وحده إذا مل يقرتن بالتوكل عىل اهلل

تعاىل ،فلن يصل اإلنسان إىل ما يرجوه من خري يف كثري من األحايني ،ويرجع

ذلك إىل ّ
أن اإلنسان ُيواجه عقبات كثرية ومتعددة يف احلياة وهو وإن اعتمد عىل
نفسه فإنه إذا مل يتوكل عىل اهلل ومل ُيفوض األمر إليه ومل يعرف ّ
بأن جماري األمور

بيده تعاىل قد ُيصاب بإحباط يف بعض األحايني التي ال يتوصل فيها إىل ما يصبو

إليه ،رغم أنه بذل قصارى جهده واستنفذ كل طاقاته غري ّ
أن األبواب انسدت

يف وجهه ،ومل يحُ قق النتيجة التي كان يطمح يف الوصول إليها ،ذلك ّ
أن األمور
ليست دائ ًام وأبد ًا تسري عىل ضوء ما خططه اإلنسان ،بل يف كثري من األحايني
ٍ
هدف ويستنفذ ُكل ُقدراته وطاقاته غري أنه ال يصل
خيطط اإلنسان كي يصل إىل
إىل النتيجة التي خطط هلا ،من هنا ّ
فإن عىل اإلنسان أن يستنفذ كل إمكانياته وأن
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خيطط باالعتامد عىل ذاته مع التوكل عىل اهلل تعاىل ،وإذا مل يصل إىل ما كان يصبو
إليه من النتائج فال يعني ذلك أن ُيصاب باليأس أو يعرتيه اإلحباط ،نتيج ًة لتلك
اجلهود التي باءت بالفشلّ ،
ألن اهلل تعاىل حكيم ،ومن حكمته أن ُيرجئ بعض

النتائج من أجل صالح اإلنسان ،وال يكتشف املرء ذلك إال بعد حني ،وقد أشار
َّ
خري يل
إمامنا السجاد ؛ إىل هذا املعنى ،قال ؛:
(ولعل الذي أبطأ عني هو ٌ

لعلمك بعاقبة األمور)((( ،إذ ًا التوكل عىل اهلل صامم أمان لإلنسان ،يستطيع من
خالله أن حيافظ عىل توازنه الشخيص ،وبالتايل يحُ قق اهلدوء واالطمئنان لنفسه.

نتائج التوكل عىل اهلل تعاىل:

يرتتب عىل التوكل عىل اهلل إذا اقرتن مع االعتامد عىل النفس ،وتفعيل طاقات

وقدرات اإلنسان نتائج باهرة وكثرية:

األوىل :االستفادة من الطاقات املادية واملعنوية.
التوكل عىل اهلل يدفع اإلنسان إىل بذل قصارى جهده يف االستفادة من طاقاته
املادية واملعنويةَ ،بيدَ أنه ال يعتمد عليها اعتامد ًا كلي ًا ،بل عىل اهلل تعاىل ألنه السبب

األقىص والنهائي لكل يشء ،جاء يف بعض أدعية أهل البيت إل ما ُيبني هذا األمر

يف الرزق( :اللهم يا َس َب َب من ال َس َب َب له ،يا َس َب َب ُ كل ذي َس َب ٍ
ب ،يا ُم َسبِ َب األسباب
من ِغري َس َب ٍ
بب يل َس َبب ًا ال نستطيع ل ُه َطلب ًا)((( ،أي إذا أوصدت مجيع األبواب
ب)((( َ
(س ْ
أمام اإلنسان فإنه سوف جيد باب ًا ال ُيوصد هو باب اهلل تعاىل ،القادر عىل إزالة الكرب
وتفريج امللمة.

((( مصباح املتهجد للطويس :ص.564
((( املصباح للكفعمي :ص.170
((( املصباح للكفعمي :ص.306

اسنإلا ةايح يف هللا ىلع لكوتلا رثأ
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الثانية :االطمئنان واالتزان والسكينة.
التوكل عىل اهلل يحُ قق االطمئنان واالتزان ـ الذي أرشنا إليه فيام تقدم ـ ّ
ألن

التوكل عىل اهلل توأم مع ذكره تعاىل ،ومن يتوكل عىل اهلل ويرى ّ
بأن األمور بيده
تعاىل ،فهو ذاكر هلل يف كنه وجوده ويف رسيرة نفسه ،قال تعاىل{ :ﰏ ﰐﰑ

ﰒ ﰓ ﰔ}(الرعد) ،وإذا بذل اإلنسان قصارى جهده وسار بثبات من
خالل توكله عىل اهلل عاش االتزان واالطمئنان والسكينة يف خطواته.

الثالثة :حتمل الصعاب واجتياز العقبات.
يستطيع املرء بالتوكل عىل اهلل تعاىل أن يتحمل الصعاب وجيتاز العقبات
الكربى ويواجه أعتا ِ
القوى يف العامل دون خوفّ ،
ألن التوكل عىل اهلل والسري

عىل املنهاج اإلهلي- ،تطبيق املوازين الرشعية واإلهلية -مع االعتامد عىل النفس
يذلالن الصعاب والعقبات الكربى فتتضاءل أمام ناظريه إىل أن تتالشى ،ويتحول

املستحيل إىل ممكن ،واملمكن إىل واقعّ ،
إن سرية األنبياء والرسل والصاحلني يظهر
فيها جلي ًا ذلك ،فقد استطاعوا باالعتامد عىل ذواهتم ،وتفعيل قدراهتم الذاتية مع

توكلهم عىل اهلل تعاىل أن يحُ ققوا اإلنجازات الكربى يف التأريخّ ،
إن سرييت موسى
وإبراهيم ع يف مواجهة القوة اهلائلة واجلربوت الكبري ،هلام درس عميل ملن اقتدى

هبذا املنهج ،وسرية ذي القرنني تظهر ّ
أن االعتامد عىل النفس والتوكل عىل اهلل

توأمان يتحقق هبام تلكم اإلنجازات الكربى.

الرابعة :السري وفق املنهج اإلهلي.
التوكل عىل اهلل والسري عىل وفق املنهج اإلهلي مع األخذ باألسباب الطبيعية

يقرتن بالنجاح ،وقد أفصح القرآن الكريم عن ذلك ،قال تعاىل { :ﭭ ﭮ
ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ}(آل عمران) ،اآلية من ُغرر
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وروائع القرآن الكريم ،وكل آي القرآن ُغرر وروائع ،إهنا تأمر النبي  Kبأن
يستشري ذوي اخلربة واالختصاص يف املجاالت املتعددة ،كي يسري عىل وفق ما

توصل إليه مع االستشارة ،ورغم أننا نعتقد ّ
بأن النبي  Kهو األعلم واألفضل
األكمل وأنه ال حيتاج إىل ٍ
أحد سوى اهلل تعاىل ،لكنه ص ُيؤسس منهج ًا رباني ًا
يبلور من خالله هذا املفهوم العام ،أي ّ
أن املسار العام لإلنسان اإلهلي البد أن
يكون عىل وفق االستفادة من َ
اآلخرين يف ختصصاهتم يف حقوهلم العلمية املختلفة،
وبالتايل عىل اإلنسان قبل أن يصل إىل املراحل األخرية والنهائية للعزم واجلزم أن
يستشريهم ،وإذا وصل إىل مرحلة العزم واجلزم -اجلزء األخري من العلة النهائية

كام ُيعرب عن ذلك العلامء– أن ال يكتفي بذلك وحده ،بل عليه أن َي َ
قرن ذلك

إن اآلية { :ﭭ ﭮ ﭯﭰ}ال تعني ّ
بالتوكل عىل اهللّ .
بأن عىل اإلنسان أن
يستشري أي شخص حتى إذا كان ال يملك جتربة أو ال حيمل اختصاص ًا ،بل
االستشارة من ذوي اخلــربة وأصحــاب االختصاص ،ومع ذلك ال ينبغي له

أن يركن إىل األسباب الظاهرية وحدها دون أن يعتقد ّ
بأن اهلل تعاىل بيده مجيع
األسباب وهو املسبب هلا.

اخلامسة :عدم الغرور والتكرب.
من نتائج التوكل عىل اهلل ّ
أن اإلنسان ال ُيصاب بالغرور ،وال تعرتيه الكربياء مهام

حقق من إنجازات ،ألنه يرى ّ
أن تلكم اإلنجازات الكربى والعظيمة مل تتحقق من
خالل ذاته فقط ،وإنام بتوفيق ومعونة من الباري تعاىل ،ولكونه يسري عىل رصاط

العبودية املستقيم فلن ُيصاب بغرور ولن تعرتيه كربياءّ ،
ألن الغرور والكربياء

ُيدلالن عىل وجود مرض وحقارة يف ذاته ،ال تنسجم مع رصاط العبودية ،ذلك
ما أوضحه األئمة من أهل البيت إل ،قال اإلمام الصادق ؛( :ما من رجل

اسنإلا ةايح يف هللا ىلع لكوتلا رثأ
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لذلة وجدها يف نفسه)((( ،وقال ؛( :ما من ٍ
تكبرّ أو جتبرّ إال ٍ
أحد يتيه -التيه هو
الكربياء مع اختيال -إال من ِذ َل ٍة جيدها يف نفسه)((( ،املؤمن الذي يسري يف املسار
الراشد و ُيع ّلم أبناءه السري فيه ،لن جيد ِذل ًة يف نفسه بتوكله عىل اهلل ،قال تعاىل:

{ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ }(املنافقون.)٨:

السادسة :معرفة احلدود والقدرات واإلمكانيات.
التوكل عىل اهلل تعاىل يعرف املرء حدوده ،وعندئذ يدرس إمكانياته دراس ًة
متقن ًة ومقنن ًة ،و ُيدلل عىل هذا ما أوضحناه فيام تقدم ،ونشري إليه هنا بتفصيل أكثر،

ّ
إن اإلنسان إذا انطلق يف قراراته من هتور دون دراسة فأقدم عىل ِفعلٍ دون حكمة
واستشارة ّ
فإن النتيجة لن تكون كام يصبو إليه ،بخالف ما إذا انطلق من خالل
معرفة احلدود واإلمكانيات والدراسة الدقيقة املتوازنة ،ثم سار عىل وفق معرفته
لقدراته وإمكانياته ،فإنه يصبح حم ً
ال لتقدير واحرتام املجتمع كله ،وسوف تتعزز

ٍ
بخطوات ملؤها الثبات والنجاح،
ثقته بنفسه ،ويتمكن من التقدم إىل األمام
قال إمامنا أمري املؤمنني ؛ موضح ًا هلذا األمر( :من وقف عند َقد ِر ِه أكرمه

الناس)((( ،وقال ؛( :من تعدى حدَّ ه أهانه الناس)(((.

كل هذه النتائج ترتتب عىل التوكل عىل اهلل ،واملريب الناجح هو الذي ُيوصل

أرسته إىل قمة الكامل و ُيعزز فيها اجلنبتني اآلنفتني:

األوىل :االعتامد عىل النفس بتفعيل الطاقات ،وقد أشارت الروايات إىل هذا

األمر بعنوان اليأس عام يف أيدي الناس.

((( الكايف للكليني :ج ،2ص.312
((( الكايف للكليني :ج ،2ص.312
((( التبليغ يف الكتاب والسنة للريشهري :ص.118
((( نفس املصدر السابق.
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الثانيةَ :
قرن الثقة بالنفس واالعتمــاد عــىل الـذات بالتوكل عىل اهلل ،حتى

ال ُيصـاب باليأس وال يعــرتيــه الغــرور ،بــل يصــل إىل شـاطئ األمان

وساحل النجاة.

آثار إخالص العبودية هلل تعاىل
قال اهلل تعاىل يف القرآن الكريم{ :ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ}(البينة)٥:

صدق اهلل العيل العظيم.

من املهام الكربى املناطة باألبوين يف الرتبية والتعليم ربط األبناء بالعبادة من خالل
رشح حقيقة العبودية هلل تعاىل يف مجيع األعامل ،وذلك ملا يرتتب عىل الفهم السليم
والصحيح للتقرب إىل اهلل بالعمل الصالح من اطراد يف درجة الكامل ،وقد أوضح القرآن
الكريم ذلك ،قال تعاىل{ :ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ}(فاطر.)١٠:

معنى التقرب إىل اهلل تعاىل

قبل أن نبني آثار التقرب إىل اهلل تعاىل نرشح معناه وارتباطه بالعمل الصالح كي
يتضح ما يرتتب عليه من كامالت يف اجلانب املعنوي للشخصية .عندما نطرح مفهوم
ُ
القرب نجده واضح ًا جلي ًا باألخص إذا ربطناه بالزمان واملكان ،أي إذا كان يف األمور
احلسية .فعندما نشري إىل شخصني يف مكان واحد ،نقولّ :
قريب من فالن
إن فالن ًا
ٌ
أن ُ
فيتبادر إىل ذهن السامع ّ
القرب نتيج ًة لتاليش الفواصل املكانية بينهام ،فكل منهام
القرب ُقرب مكاين ،وهناك نوع ٍ
ثان من ُ
قريب من اآلخر ،هذا النوع من ُ
القرب هو
العمر.
ُقرب زماين ،يقال :ولدي ٌ
قريب من ولدك يف ُ
وهناك نوع ثالث من ُ
القرب يرتبط باألعامل العبادية التي يتقرب هبا إىل اهلل تعاىل،
قريب من
قريب من األمري أو ٌ
هذا النوع ليس ُقرب ًا حسي ًا ،بل هو شبيه من قولنا :فالن ٌ
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ألن ُ
إن ذلك ال يعني أنه ليس قريب ًا منه إذا سافر عنهّ ،
العالمِ ّ ،
القرب يراد به هنا القرب
املعنوي ،أي ّ
قريب من األمري أو من العالمِ  ،لكونه حيظى بمكانة
أن ذلك الشخص
ٌ
خاصة لديه ،حيث تكون شفاعته مستجابة.

القرب من اهلل تعاىل هو ذلك ُ
ُ
القرب املعنوي الذي ال يرتبط باملكان ،وال الزمان،
ّ
ألن اهلل تعاىل ال حيده زمان وال مكان{ ،ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ}(احلديد )٤:ألنه اخلالق
للزمان واملكان فال حيد هبام ـ الزمان هو مقدار احلركة ـ وال يمكن أن جيري عليه أو
يؤثر فيه تعاىل الزمان ،الزمان ال جيري عىل املجردات التي خلقها اهلل تعاىل لكونه
مقدار احلركة يف عامل املادة ،وعامل املجردات فوق عامل املادة .وإذا أراد األب أن يدعو
ولده أو صديقه إىل ُ
القرب من اهلل ،عليه أن يرشح معنى القرب باملعنى اآلنف ،وأنّه
خيتلف عن القرب احليس يف عاملي الزمان واملكان- ،الزمكان ،-أي ّ
أن القرب يف
املحسوسات خيتلف عن ُ
القرب الذي يدعونا اهلل تعاىل إليه ،والذي ترتتب عليه
الكامالت املعنوية.
منهج القرب إىل اهلل تعاىل

وضع اخلليل إبراهيم ؛ منهج ًا نسري عليه من خالل تبيانه لكيفية ارتباطه وقربه
من اهلل يف العمل الصادر منه ،قال تعاىل{ :ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ
ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ}(األنعام) ،إ ْذ يربط إبراهيم
؛ مجيع ما يصدر منه وعنه باهلل ،وذلك منهج عام دعا إليه األنبياء والرسل يف
اجلانب العبادي أي يف األمور التي البد أن تكون هلل تعاىل .وقد أوضح اهلل تعاىل
إلبراهيم ؛ ّ
أن العبودية له ليست بمحصورة يف األمور التعبدية كالصالة والصوم
والزكاة ونسك احلج التي ال تصح إال إذا كانت هلل تعاىل .بل تشمل مجيع األعامل
التي يقوم هبا اإلنسان ،قال بعض العلامء مفرس ًا قوله تعاىل{ :ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
إن ذلك ال خيص العبادات فقط ،إ ْذ يظهر من ُ
ﮝ ﮞ ﮟ}(البينةّ ،)٥:
القرآن الكريم
ّ
أن األمر يشمل مجيع األمور واألفعال التي تصدر من اإلنسان ،واآلية دالة بوضوح
عىل ذلك إ ْذ فيها {ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ
ﯥﯦ}(األنعام) ،كلمتا «حمياي وممايت» خيتلفان عن صاليت ونسكيّ ،
ألن املحيا

لاعت هلل ةيدوبعلا صالخإ راثآ
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واملامت ُيراد منهام مجيع ما يتعلق بشؤون اإلنسان الذي البد أن يكون راجع ًا إىل اهلل يف
سريه الصعودي والتكاميل إليه تعاىل.
أثر القرب من اهلل تعاىل

يرتب القرآن الكريم أثر ًا عىل العبودية هلل تعاىل يف مجيع األعامل الصادرة من
اإلنسان ،فمن يأيت بأعامل بقصد التقرب إىل اهلل تعاىل تتحدد درجته الكونية وختتلف
عن درجة غريه ،واالختالف يف هذه الدرجة يرتبط باجلانب العبودي يف األعامل.
وكي يتضح هذا املعنىُ ،نؤكد عىل ّ
أن األعامل التي ال يشرتط فيها قصد القربة إىل اهلل
تعاىل هي أكثر األعامل الصادرة من اإلنسان ،والتي يأيت هبا بنحو طبعي ،كام إذا ُأمر
أن يأيت بامء أو طعام أو أن يغسل شيئ ًا أو أن يطهر ثياب ًا من النجاسة فال حيتاج إىل قصد
القربة غري ّ
أن بإمكانه جعل العمل قربة إىل اهلل تعاىل ،فإذا غسل ثوبه فقد طهر لكنه إذا
غسله قربة فقد ترتب عىل الغسل ثواب ،األعامل املرشوطة بقصد القربة ال تصح إال
إذا اقرتنت بالنية أما األعامل التي ال يشرتط فيها قصد القربة فهي صحيحة ،كام بينّ
ذلك الفقهاء يف كتبهم الفقهية.
درجات القرب من اهلل تعاىل

أن ُ
أوضح اهلل تعاىل ّ
القرب منه له درجات تكاملية ،قال تعاىل{ :ﯙ ﯚ ﯛ
ﯜ}(آل عمران )١٦٣:هذه الدرجات هلا معنيان:

األول :ذكره بعض املفرسين من علامئنا عند رشحه لآلية ّ
بأن الدرجات ترتبط بقرهبم
من اهلل تعاىل أي هلم درجة يف الكون املادي واملعنوي بالنسبة إىل قرهبم منه تعاىل ،ويعني
هذا وجود سلم خمتلف الدرجات ال يمكن لإلنسان أن يتعدى درجته الوجودية إال إذا
كان لديه عمل صالح أخلصه هلل تعاىل ،عندئذ تكون درجته الوجودية تقربه إىل اهللّ .
إن
هذا بحث عميق يرتبط بمجاالت فلسفية وعرفانية تشري إليها الروايات واآليات القرآنية
و ُتؤكد ّ
بأن درجة اإلنسان يف عامل الوجود ال ترتتب عبث ًا واعتباط ًا ،بل ترتبط بحركته يف
سريه التكاميل وقربه من اهلل تعاىل .فكل درجة يصل إليها تمُ ثل ُقرب ًا من اهلل ،وقد فرس
بعض العلامء القرب بالفيض منه تعاىل ،بمعنى أن درجة اإلفاضة واللطف والعناية من اهلل
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تعاىل التي تفاض عىل اإلنسان القريب منه تعاىل ختتلف عن الدرجة التي تفاض عىل غري
القريب من اهلل ،وقد رشح احلديث القديس هذا املعنى ،جاء عن اهلل تعاىل( :ال يزال العبدُ
رص ُه
مع ُه الذي
يتقرب إ ّيل بالنوافل والعبادات حتى ُأ ِح َّب ُه ،فإذا أحببته ُك ُ
يسمع به ،و َب َ
ُ
نت َس َ
ُ
(((
ُ
يبطش هبا)  ،أي ّ
أن هناك درجة وجودية لإلنسان يرتتب عليها
برص به ،و َي َد ُه التي
الذي ُي ُ
جريان اللطف اإلهلي له دون غريهّ ،
ألن غريه جيري عليه لطف بمعنى أبعد أي جتري عليه
الرمحانية العامة من اهلل وليس الرحيمية اخلاصة ،وهذا التفسري ُيقرب املعنى بنسبة كبرية.

ٍ
بنسبة ما اختلفت
الثاين :من له ارتباط باملعنى السابق ،وجرى عليه الفيض اإلهلي
عن غريه فارتقى درجات متعددة ،أعالها ما أشار إليه تعاىل يف حق املصطفى :K
{ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ}(األنفال ،)١٧:أي أصبحت رميته  Kرمية
اهلل ،وبطشه بطش اهلل تعاىل ،وذلك هو املعنى العميق لقوله تعاىل{ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ﭕ ﭖﭗ}(النساء ،)٨٠:النبي ُ Kيمثل اإلرادة اإلهلية ،فإطاعته إطاعة هلل تعاىل ،وهناك
حديث رشح هذا املعنى الذي أوردناه ،جاء فيه( :من أصغى إىل ٍ
ناطق فقد َع َب َد ُه ،فإن كان
ُ
عز وجل ،وإن كان الناطق ُيؤدي عن الشيطان فقد َع َب َد
الناطق ُيؤدي عن اهلل فقد َع َب َد اهلل ّ
الشيطان)((( .هذا الرشح واإليضاح الذي أوردناه فيام يرتتب عىل عبودية اإلنسان هلل تعاىل
من ٍ
معان عميقةُ ،يدركها اإلنسان ويصل إليها بنحو تدرجيي.
كيفية إيصال اخللق إىل ُ
القرب منه تعاىل

حيتاج اإلنسان أن يكرر يف أسلوبه الرتبوي العام مع حمبيه وأقربائه قضية ال ُقرب من
اهلل تعاىل ،واحلظوة عنده لكون ما يصدر من اإلنسان من عمل البد أن يرتبط به تعاىل.
واملطلوب أن ُيؤكد عىل ذلك بنح ٍو خاص عىل األبناء والبنات ألمهية القرب املعنوي منه
تعاىل يف حتقيق السعادة الدنيوية واألخروية .وكلام ربط املرء أبناءه باهلل تعاىل حتقق كامل له
وهلم ،وسار األبناء سري ًا صعودي ًا تكاملي ًا يف منازل القرب واحلظوة والدرجات املعنوية
من اهلل تعاىل.
((( عوالئ الآللئ البن أيب مجهور األحسائي :ج ،4ص.103
((( الكايف للكليني :ج ،6ص.434

مكارم األخالق منهج قرآين وسلوك حضاري
قال اهلل تعاىل يف القرآن الكريم{ :ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ
ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ
ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ}(فصلت) صدق اهلل العيل العظيم.

نبارك لكم ميالد اإلمام احلسن ؛ ونستعرض درس ًا من الدروس اهلامة التي
جسدها كريم أهل البيت إل يف حياته العملية ويف تطبيقاته التعاملية مع األقربني
واألبعدين ،هذا الدرس هو مكارم األخالق ،اإلمام احلسن واألئمة من أهل البيت
إل ّ
ركزوا عىل جنبة أخالقية هامة يف التطبيق التعاميل مع خمتلف الناس بشتى أنامط
تفكريهم الذي ينطلقون منه يف تعاملهم مع األئمة إل.

أقسام األخالق:

سار األئمة ع عىل هدي جدهم  Kيف تأصيل مكارم األخالق ،فقد حرص
النبي  Kاهلدف والغاية من بعثته بإمتام مكارم األخالق ،قال ( :Kإنام بعثت
أل ّمتم مكارم األخالق)((( ،وكي يتضح معنى مكارم األخالق نسلط الضوء عىل علم
األخالق فقد ُقسمت األخالق إىل قسمني رئيسيني:

((( ميزان احلكمة للريشهري :ج ،1ص.804
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األول :حماسن األخالق.
وهو النمط السائد العام بني الناس ،الذي يعتمد مبدأ املنفعة ،ف ُتحسن ملن أحسن
إليك ،و ُتعطي ملن أعطاك ،وتصل من وصلك ،وه ُل َّم جرى ،فاإلحسان مقابل
اإلحسان .وعىل هذا األساس نجد ّ
أن الرشائع الساموية كافة والعقالء ُيركزون عىل
حماسن األخالق باعتبار ّ
أن حياة الناس ال تستقيم إال هبا ،لذا قيل يف حماسن األخالق
سعة األرزاق ،فمن جيري معامالت اقتصادية وجتارية مع اآلخرين إذا كان يتمتع
باألخالق احلسنة سوف يفتح اهلل تعاىل عليه أبواب الرزق.

الثاني :مكارم األخالق.
وهي نمط آخر من األخالق أعظم من حماسن األخالق ،وال ترتبط بالرزق
وديمومة احلياة ،وإنام ترتبط بالواقع العميق لنفس اإلنسان ،أي ّ
أن مكارم األخالق
ُت ّ
ركز عىل اجلانب املعنوي يف شخصية اإلنسان ،وجتعل األخالق احلسنة تنبثق من
مبادئ وثوابت كامنة يف ُكنه وجود اإلنسان ،فمكارم األخالق ال تعتمد عىل مبدأ
املنفعة ،وإنام تعتمد عىل زرع اخلري وإزالة ُأسس الرش من نفس اإلنسان ،و ُتركز عىل
الفضيلة وإزالة الرذيلة ،تلك هي مكارم األخالق.

مكارم األخالق يف أحاديث النبي .K

أولت الروايات أمهية بالغة يف إعطاء تطبيقات عملية ملكارم األخالق ،قال النبي
( :Kصل من قطعك ،وقل احلق ولو عىل نفسك ،وأحسن إىل من أساء إليك)(((،
ّ
إن املكارم ختتلف عن املحاسن إ ْذ يف املحاسن تحُ سن ملن أحسن إليك فقط ،وتصل من
وصلك فحسب ،أما املكارم فلها مبدأ آخر ،يقيض عىل كوامن الرش يف نفس اإلنسان
ويزرع مبادئ اخلري والصالح والفضيلة يف كنه وجوده ،لذا حرص النبي  Kاهلدف
والغاية من بعثته بإمتام مكارم األخالق( :إنام بعثت أل ّمتم مكارم األخالق)(((.
((( من ال حيرضه الفقيه للصدوق :ج ،4ص.179
((( ميزان احلكمة للريشهري :ج ،1ص.804
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دور األئمة إل يف غرس املكارم:

قدّ م األئمة من أهل البيت إل جهد ًا كبري ًا وعظي ًام يف الرتكيز عىل مكارم األخالق،
لكوهنا حتوي ُبعد ًا يمتاز بالشمولية ،نستطيع أن نسميه البعد احلضاري ،بمعنى أنه ال
يرتبط بالربهة الزمنية التي يعيشها اإلنسان ،بل يمتد بأبعاده إىل الرحاب البعيدة التي
جيتاز فيها األزمنة كي ُيؤثر يف اإلنسان بعد أحقاب من السنني بحيث يتكهرب اإلنسان
وطهر نفسه ،ذلك ّ
أن مكارم األخالق تزرع بذور اخلري
بشخصية من اتصف باملكارمّ ،
والصالح ،وال تكتفي باحرتام احلقوق ،وإنام ُتؤسس ألرقى وأفضل وأحسن وأكمل
أنامط وأنواع التعامالت املبتنية عىل ُأسس اخلري واهلدى والفضيلة.
املكارم يف أدعية أهل البيت إل:

إذا رجعنا إىل الرتاث الزاخر بالعطاء الالحمدود ألئمة أهل البيت إل نجد كماّ ً
ال من الروايات واألحاديث واألدعية ِ
هائ ً
واحل َكم تبني شخصية اإلنسان عىل مكارم

اخللق ،فهناك دعاء إلمامنا زين العابدين ؛ يف مكارم األخالق( :اللهم صل عىل
غشني بال ُّنصحُ ،
وسددين ألن ُأعارض من َّ
حممد وآل حممدِّ ،
رب،
وأ َ
جزي من هجرين بال ِّ

بالصلةُ ،
ثيب من حرمني بالبذلُ ،
ُ
ِ
حسن
وأخالف من اغتابني إىل
كافئ من قطعني ِّ
وأ َ
وأ َ
الذكر ،وأن أشكر احلسنة ُ
ِّ
وأ َ
الس ِّيئة)(((ُ ،يؤكد اإلمام ؛ ّ
بأن عىل املرء أن
غيض عن َّ
ال يتحدث إال باجلميل و ُيغض الطرف عن السيئات ،كي ُيصبِح مصدر ًا للخري ال
مصدر ًا للرش ،قال ؛َ :
باملن)(((( ،اللهم
يدي اخلري وال متحقه ّ
(وأج ِر للناس عىل َّ
صل عىل حممد وآل حممدَ ،
وأبدلني من ُبغضة أهل ّ
البغي
املحبة ،ومن حسد أهل
ِ
الشنآن ّ
املو ّدة ،ومن ِظ َّن ِة أهل الصالح ال ِّثقة)((( ،أي ّ
أن الصاحلني إذا ظنوا بك السوء عليك أن
تقابل ذلك بالثقة ،وما أروع هذه األخالق( ،ومن عداوة األ ْد َنينْ َ ال ِوالية ،ومن عقوق

((( الصحيفة السجادية لإلمام زين العابدين :ص.103

((( الصحيفة السجادية لإلمام زين العابدين :ص.100
((( الصحيفة السجادية لإلمام زين العابدين :ص.101
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ربة ،ومن خذالن األقربني ال ُّنرصة)((( هذه مكارم يف األخالق وليست
ذوي األرحام امل َّ
إليه بل إىل من أساء
حماسن ،فاملرء هنا ال يعطي من أعطاه ،وال يقدم النصح ملن قدمه ّ

إليه يقدم اإلحسان ،ويصل من قطعه ،وتلك هي األخالق التي تبني إنسانية ملؤها
ّ
الفضيلة والصالحُّ ،
تقل الرشور فيها وتنضح بالفضيلة والرشد.
مكارم األخالق يف تعامل اإلمام احلسن ؛:

ّ
ركز اإلمام احلسن ؛ عىل هذا املبدأ يف األبعاد التعاملية مع األقربني واألبعدين.
أما مع األقربني الذين يعتقدون بإمامته ،لكن ينقصهم األفق الرحب الواسع،

فينظرون األشياء من خالل البعد الضيق ،فقد دخل عىل اإلمام ؛ شخص وخاطبه

معز
بـ« :يا مذل املؤمنني» ،غري أنّه ؛ رد عليه( :واهلل ما أنا بمذل املؤمنني ،ولكني ّ
للمؤمنني)((( ،يريد اإلمام ع أن ُيوسع أفق نظر املعرتض لينظر إىل أفق أبعد وأوسع،
وكذلك عندما جاءه شامي ضللته الدعاية واإلعالم فتحدث بالسوء عىل اإلمام
احلسن ؛ ،التفت إليه اإلمام ؛ وقال له( :أهيا الشيخ أظنك غريب ًا لست من

أهل هذه املدينة ،ولعلك شبهت ،فلو استعتبتنا أعتبناك ،ولو سألتنا أعطيناك ،ولو
اسرتشدتنا أرشدناك ،ولو استحملتنا أمحلناك ،وإن كنت جائع ًا أشبعناك ،وإن كنت

عريان ًا كسوناك ،وإن كنت حمتاج ًا أغنيناك ،وإن كنت طريد ًا آويناك ،وإن كان لك

حاجة قضيناها لك ،فلو حركت رحلك إلينا ،وكنت ضيفنا إىل وقت ارحتالك كان
أعود عليك ،ألن لنا موضع ًا رحب ًا وجاه ًا عريض ًا وماال كثري ًا)((( ،هذا املوقف مثّل
مفاجأة للشامي حطمت كربياء نفسه وأزالت أثر تلك الدعايات واإلعالم املضاد،
وفتحت ُأفق اخلري أمام ناظريه ،فتغري يف سلوكه وخاطب اإلمام ؛ قائ ً
ال« :أشهد

((( الصحيفة السجادية لإلمام زين العابدين :ص.101
((( بحار األنوار للمجليس :ج ،75ص.287
((( بحار األنوار للمجليس :ج ،43ص.344
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أنك خليفة اهلل يف أرضه ،اهلل أعلم حيث جيعل رسالته وكنت أنت وأبوك أبغض

خلق اهلل إيل واآلن أنت أحب خلق اهلل إيل» هذا التغيري قد ال حيدث ألي شخص
كام حدث إلمامنا احلسن ،ولكن املوقف يؤثر من ناحية الفرتة الزمنية البعيدة عىل
األجيال الالحقة ،ونحن عندما ننظر إىل شخصيات األنبياء والرسل واألئمة من أهل

البيت إل نجدهم ال يركزون يف خلقهم الكريم عىل الربهة الزمنية املعاشة هلم ،بل

ينظرون إىل اآلفاق البعيدة إلنسان األزمنة القادمة ،ألهنم يريدون أن يؤسسوا مكارم
اخللق يف أعامق اإلنسانية كي ينترش اهلدى ويعم السالم ،و ُينَشأ ُ
اخللق عىل الفضيلة
والرشد .واإلمام احلسن ؛ عندما ُسئل عن بعض املفاهيم أجاب عنها ُمبين ًا أمهية
مكارم ُ
اخللق ،فقد سأله رجل( :ما الرشف يا بن رسول اهلل؟ قال :اصطناع العشرية

ومحل اجلريرة)((( ،ينطلق الرشيف من رشفه الصطناع الناس ليصبح اآلخرون عشرية
له ،ويتحمل بعض اجلرائر ،فإذا تعرض إنسان للخطأ وأصبح ُمدان ًا ،أسهم يف رفع
دينه ،بل أغنى تلك احلاجة التي أملت به ،ثم قيل له( :فام النجدة؟ قالَ :
الذ ُب عن
اجلار ،والصرب يف املواطن واإلقدام عند الكرهية)((( ،حيتاج اإلنسان أن يكون شجاع ًا
يف مواطن املوت ،وبذل النفس يف سبيل اهلل ،وقيل له ؛( :فام املجد؟ قال :أن ُتعطي
الغرم وأن تعفو عن ُ
يف ُ
اجلرم) ،ففي حال ُ
الغرم وكونك حمتاج ًا البد أن تكون يدك يدَ

ندى وخري وجود وكرم ،وكذلك إذا ُأسيئ إليك وأصبح اآلخرون هلم جانحة جتاهك
وجرم ضدك ،فخلقك الصفح والعفو عن اجلرم .هذه هي األخالق الفاضلة التي

أشار إليها املصطفى  Kبقوله( :إنام بعثت ألمتم مكارم األخالق)((( ،وتنبثق من

قوله تعاىل { :ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ

ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ}(فصلت) ،ومن قوله
((( بحار األنوار للمجليس :ج ،75ص.102
((( نفس املصدر السابق.
((( ميزان احلكمة للريشهري :ج ،1ص.804
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تعاىل{ :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ}
(آل عمران) ،وإذا سادت هذه األخالق يف عاملنا اإلسالمي عندئذ نستطيع أن نؤثر
يف اإلنسانية مجعاء وأن ننرش مبادئ اخلري والسالم والرفق واالحرتام اجلم حلقوق
اإلنسان والعدالة يف ربوع املعمورة ،وال يتأتى ذلك إال من خالل الثقافة املستندة إىل

األئمة من أهل البيت إل.

آثار ترك الصالة على اإلنسان
قـال اهلل تعـاىل فـي القـرآن الكـريـم{ :ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜﰝ ﰞ
ﰟ ﰠ}(املدثر) صدق اهلل العيل العظيم.

أولت اآليات اآلنفة أمهية فائقة للصالة ،وهي أحد أركان اإلسالم ،وتاركها
يقرتف ذنب ًا من الذنوب الكبرية ،ذلك ما أكدته اآليات فالسبب الرئيس يف دخول
النار ترك الصالة ،وقد أكدت روايات كثرية ّ
بأن ترك الصالة من الذنوب الكبرية،
قال اإلمام الصادق ؛ يف تعداده للكبائر قوله....( :وترك الصالة لقوله :من ترك
الصالة متعمد ًا فقد برئ من ذمة اهلل وذمة رسله)(((.
العالقة بني ترك الصالة والكفر

أشارت الروايات الواردة عن النبي  Kوأهل بيته إل إىل كفر تارك الصالة،
قال النبي ( :Kما بني املسلم وبني الكافر إ ّال أن يرتك الصالة الفريضة متعمد ًا
أو يتهاون هبا فال يصليها)((( ،وروي عن اإلمام الصادق ؛( :أنّ تارك الصالة
كافر)((( ،وقد أوضح العلامء معنى ترك الصالة بتصنيفه إىل صنفني:
األول :ترك الصالة املستلزم للكفر ،وذلك ،بأن يكون تركها حال كون التارك

((( بحار األنوار للمجليس :ج ،47ص.216
((( ثواب األعامل للصدوق :ص.231
((( وسائل الشيعة (آل البيت) للحر العاميل :ج ،11ص.254
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منكرا لوجوهبا ،عندئذ تركها يالزم الكفر ّ
نص عىل وجوهبا يف القرآن
ألن اهلل تعاىل ّ
ً
الكريم ،قال تعاىل{ :ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ}(النساء)،
فتارك الصالة املنكر لوجوهبا كافر ّ
ألن إنكاره لوجوهبا يستلزم إنكار الرسالة وإنكار
القرآن الكريم والواجبات الرشعية املنصوصة ،وذلك كفر.
الثاين :ترك الصالة دون إنكار لوجوهبا ،و ُيعد ذنب ًا من الذنوب الكبرية ،لكنه ال
يستلزم الكفر.

ّ
إن بعض الناس يرتك الصالة ،وإذا ُسئل عن ذلك أقر بوجوهبا لكنه ال يريد أن
يصيل ،بينام يطرح بعضهم اآلخر شبهات لرتكه للصالة ،كقوهلمّ :
بأن اهلل تعاىل غني
عن العاملني وليس بحاجة للصالة التي تصىل .والشبهة ناشئة من توهم ّ
أن اهلل تعاىل
أوجب الواجبات وهنى عن املحرمات ألنه حمتاج إليها ،وهي مغالطة وتصور خاطئ؛
ّ
ألن اهلل تعاىل غني مطلق ،قال تعاىل{ :ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ
ٍ
مستغن عن عبادة الناس ،قال تعاىل{ :ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ
ﮯ ﮰ}(فاطر) ،فهو
ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ }(النساء) .فال حيتاج إىل عبادة
عباده ،لك َّنه تعاىل أراد هلم أن يسريوا عىل وفق نظام يعود عليهم بالنفع والفائدة،
واحلاجة للعبد وليس هلل تعاىل ،وإذا صىل اإلنسان هلل تعاىل فقد حقق حاجاته الفطرية
يف التزود من اجلانب املعنوي .وقد أثبتت الدراسات النفسية وغريها َّ
أن اإلنسان
مفطور عىل العبادة يف تركيبتهّ ،
وأن اجلانب العبودي ال ينفك من تركيبته.
آثار ترك الصالة

ترك الصالة تارة يوجب الكفر وأخرى يكون معصي ًة وذنب ًا من الذنوب الكبرية،
فإذا كان تركها عىل نحو اإلنكار لوجوهبا فهو كفر ،أما إذا كان تركها عىل نحو التهاون
والالمباالة ،فهو من الذنوب الكبرية ،وترتتب عليه كثري من اآلثار نشري إىل ثالثة
منها:

سنإلا ىلع ةالصلا كرت راثآ

405

األول :اآلثار اليت تتعلق بالدين.
ّ
إن تارك الصالة من النادر أن يموت عىل اإلسالم ،نعم؛ قد تدركه رمحة فيموت
مسل ًام ،غري أنه ال يوفق للموت عىل اإلسالم يف أغلب األحيان ،ورد عن الرسول
( :Kمن ترك الصالة ال يرجو ثواهبا وال خياف عقاهبا ،فال ُأبايل أن يمت هيودي ًا أو
نرصاني ًا أو جموسي ًا)((( ،وينبئ هذا عن سوء عاقبته وخروجه من الدين.

الثاني :اآلثار اليت تتعلق باإلنسان عند املوت.
إن تارك الصالة وإن مات مسل ًام غري ّ
ّ
أن هناك آثار ترتتب عىل تركه للصالة عند
موته ،روي عن النبي  Kيف آثار ترك الصالة عىل اإلنسان عند موته قوله( :وأما
فأوهلن أنه يموت ذلي ً
ال ،والثانية يموت جائع ًا والثالثة يموت
اللوايت تصيبه عند موته:
ّ
رو عطشه)((( ،توضح الرواية احلالة السيئة التي
عطشان ًا ،فلو ُسقي من أهنار الدنيا مل ُي َ
يمر هبا تارك الصالة من الذل واجلوع والعطش الشديد ،حيث ال يرويه أي ماء من
مياه الدنيا.

الثالث :اآلثار يف احلياة الدنيوية.
تربز آثار ترك الصالة يف حياة اإلنسان العملية ،قال النبي ( :Kفأما اللوايت
تصيبه يف دار الدنيا :فاألوىل يرفع اهلل الربكة يف عمره ،ويرفع اهلل الربكة من رزقه،
عز ّ
وجل سيامء الصاحلني من وجهه ،وكل عمل يعمله ال يؤجر عليه ،وال
ويمحو اهلل ّ
يرتفع دعاؤه إىل السامء ،والسادسة ،ليس له حظ يف دعاء الصاحلني)((( ،أكدت الرواية
عىل ّ
أن اهلل تعاىل ينزع الربكة من عمره ونزع الربكة له معنيان:

((( الصالة يف الكتاب والسنة للريشهري :ص.159
((( الصالة يف الكتاب والسنة للريشهري :ص.132
((( الصالة يف الكتاب والسنة للريشهري :ص.132
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ً
طويال.
األول :قصر عمره ،فال يوفق ليعيش
الثاين :ال يوفق للخريات األخرى ،وقد ُأشري إىل هذا املعنى يف الروايات ،قال
( :Kالصالة عمود الدين)((( وكقوهلم ؛( :إن قبلت قبل ما سواها وإن ردت
رد ما سواها)((( ،أي َّ
أن اخلريات التي تصدر من تارك الصالة غري مقبولة وال يرتتب
شبه بعمود اخليمة ،بدونه تسقط اخليمة كلها ،واألعامل
عليها أثر ،ألهنا العمود ُت َّ
الصاحلة ُتقبل وتؤثر بقبول الصالة ،فإذا ُتركت مل يرتتب عليها أثر.

الثالث :نزع الربكة عن عمر اإلنسان بحيث ال يرتتب عىل أعامله الصاحلة التي
صدرت منه أثر ،بل تبقى حمدودة يف احلياة الدنيا ،وقد تتالشى فال يبقى منها أثر لآلخرة.

الرابع :قطع اللطفَّ ،
إن هلل تعاىل لطف باستجابة دعاء الصاحلني ،وتارك الصالة
ينقطع عنه ذلك اللطف فال يصل إليه دعائهم.
اخلامس :نزع الربكة من العمر قد يتحقق بحرمانه من الذرية الصاحلة التي تدعو
له ،إ ْذ قد ُيوفق املرء يف ذرية صاحلة إذا واظب عىل الصالة فيأيت بعض أحفاده ليدعو
له ويعمل له الطاعات فرتجع عليه الفائدة وينتفع بذلك نفع ًا كبري ًا.

بينّ القرآن الكريم بعض اآلثار املرتتبة عىل املتهاون بصالته ،قال تعاىل{ :ﭶ
ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ}(املاعون) ،الويلٍ :
واد يف جهنم ،بل
يف الدركات السفىل منها ،واهلل تعاىل يفرق بني املسلم الذي ترك الصالة متهاون ًا هبا،
فاستحق العذاب والنار ،لكنه ال خيلد فيها ،وبني من جحدها وأنكر وجوهبا وكفر،
فهو خملد يف النار ال خيرج منها.

ّ
إن شفاعة النبي وأهل البيت إل ال تشمل الكافر اجلاحد وجوب الصالة ،نعم؛ قد
تشمل املتهاون بالصالة إذا تاب ،غري أهنا قد ال تدركه إال بعد أحقاب من سنني العذاب.

((( بحار األنوار للمجليس :ج ،47ص.216
((( الصالة يف الكتاب والسنة للريشهري :ص.154

الدور التكاملي للعبادة يف حياة اإلنسان
قال اهلل تعاىل يف القرآن الكريم{ :ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ}(احلجر)

صدق اهلل العيل العظيم.

العبادة هلل تعاىل ُتعد مرتكز ًا ُيمثل هدف ًا سامي ًا من خلق اإلنسان ،قال تعاىل{ :ﭳ
ﭴﭵﭶﭷﭸ ﭹﭺﭻﭼﭽﭾ ﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅ
ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ}(الذاريات).
أمهية العبادة:

نواح متعددة ،نشري إىل بعض النواحي
للعبادة أمهية كبرية يف حياة اإلنسان من ٍ
اهلامة التي ّأكدت عليها الروايات ،من أهم تلكم النواحي االطمئنان والثبات عندما
يتعرض اإلنسان يف هذه احلياة الدنيا لالبتالء ،حيث يفقد املال والولد ويصاب
باألمراض املختلفة ،وكثري من الناس عند تعرضه لذلك يفقد صوابه ،الطمئنانه
الظاهري إىل دوام املال والصحة ،وتصوره ّ
أن ما ُيعطى من النعم يف احلياة الدنيا دائم
ال يتغري ،واحلال ّ
أن الدوام هلل وحده ،قال تعاىل{ :ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ
ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ}(الرمحن) ،لذلك يتغري عامل الدنيا ويصبح الفقري غني ًا والغني
فقري ًا ،وال يبقى أحد عىل دوام حاله ،قيل ّ
إن دوام احلال من املحال ،وللعبادة أدوار
متعددة يف حياة اإلنسان نستعرض أربعة منها:
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األول :الوصول إىل اليقني.
تأمر اآلية التي ابتدأنا هبا احلديث{:ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ}(احلجر)

بمواصلة العبادة هلل تعاىل بالصالة ،والدعاء ،والصوم ،واإلحسان إىل الغري ،حتى
يصل اإلنسان إىل مرتبة اليقني .ومن امللفت للنظر ّ
أن اآلية ال تحُ دد نمط ًا خاص ًا من
اليقني ،وإنام ُتشري إىل اليقني بنحو مطلق ،ذلك ّ
أن الناس خيتلفون يف مسارهم العبودي
فبعضهم يصل إىل علم اليقني وبعضهم اآلخر إىل عني اليقني وبعض منهم يصل إىل
حق اليقني وهي أعىل الدرجات ،وكل ُميرس ملا ُخلق له ،غري ّ
أن من املهم أن ُيدرب
اإلنسان نفسه ويروضها عىل عبادة اهلل تعاىل ،ويتيقن أنه لن يصل إىل كامله إ ّ
ال عرب
هذا الطريقّ ،
وأن الطرق األخرى ْ
وإن أسهمت يف وصوله بدرجة ما لكنها لن تكون
كالعبادة هلل تعاىل يف إيصاله إىل الكامل.

الثاني :العبادة حتقق الكمال لإلنسان.
من أهم ما يصبو إليه العابد الوصول إىل الكامل املنشود الذي يرتتب عليه
االستقرار واالطمئنان النفيس ،والعلم والعمل وأمور أخرى هلا مدخلية يف وصوله
إىل الكامل.

تنفرد العبادة بالدور األكرب يف اإليصال إىل الكامل من خالل إشباع الفطرة ،قال
تعاىل{ :ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ}
(الروم ،)٣٠:لقد فطر اهلل تعاىل اإلنسان عىل اللجوء واالفتقار إليه ،لك ّنه ينسى ما فطر
عليه فيتعلق بغري اهلل تعاىل ظ ّن ًا منه أنه سيحصل عىل الغنى عند ارتباطه بغريه تعاىل،
والواقع أنه تعلق برساب ال حقيقة لهّ ،
ألن الوجود احلق هلل تعاىل ،وعندما يدرك املرء
ّ
غنى لنفسه لفقده ما تعلق به قلبه واطمأنت إليه نفسه وسعى
أن ما ارتبط به ال يمثل ً
نحوه فوجده ال قيمة له ،عندئذ يعلم برضورة عبادة اهلل تعاىل.

اسنإلا ةايح يف ةدابعلل يلماكتلا رودلا

409

الثالث  :العبادة توصل اإلنسان إىل النجاح.
يربطنا اهلل تعاىل بركن وثيق هو اللجوء إليه والفرار نحوه ،قال تعاىل{ :ﰃ ﰄ

ﰅﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ}(الذاريات) ،الفرار إىل اهلل بعبادته والتوكل عليه واللجوء

إليه تعاىل ،هذا النحو من العبادة حيقق القرب منه تعاىل ،وقد أثنى القرآن الكريم

عىل األنبياء لتوافر هذه الصفة احلميدة فيهم ،قال تعاىل{ :ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ}

(األنبياء) ،وتصف الروايات األئمة من أهل البيت إل بالعباد الصاحلني ،وذلك
يرشدنا إىل أمهية العبادة يف حياة األنبياء والرسل واألئمة إل والعظامء ،وتأثريها
الكبري يف وجودهم املعنوي من جهة ،ويف مواصلة مسريهتم التبليغية والدعوة إىل

اهلل تعاىل .وقد امتازت العبادة بدورها الكبري اهلام يف حياة اإلنسان ،لكوهنا حتقق
االستقرار واالطمئنان النفيس والنجاح الدائم ،قال أمري املؤمنني ؛( :دوام العبادة

برهان الظفر بالسعادة)((( ،أي ّ
أن دوام العبادة ال يمكن أن يؤول باإلنسان إىل الفشل،
ّ
ألن العابد هلل تعاىل ال يرجع خائب ًا يف جهده لكونه دائم السعي واملجاهدة هلل تعاىل،

فيهدى إىل الرصاط املستقيم ،قال تعاىل{ :ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ}
(العنكبوت.)٦٩:

الرابع :العبادة تورث االطمئنان النفسي.
يتوقف كامل اإلنسان النفيس واملعنوي عىل عبادته هلل تعاىل ،ويرتتب عليه اخلروج

من املآيس واآلالم التي من أعظمها األمراض النفسية التي يصاب هبا املرء عندما
يقع يف مشكلة أو يصطدم بعقبة كأداء ،فيتأثر نفسي ًا يف مراحل متعددة من حياته أكان
يف مقتبل عمره أو يف وسطه أو يف آخر حياته ،ويرجع ذلك إىل عدم جلوئه إىل الركن
الوثيق –إىل اهلل تعاىل ،-فمن مل يرجع إىل اهلل ،بل رجع إىل غريه ستضمحل آماله،
وختيب أمانيه وتتعثر ُأمنياته التي كان يصبو أن يصل من خالهلا إىل الغنى ،فيعرف أنه
((( ميزان احلكمة للريشهري :ج ،2ص.1305
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ال ملجأ له من اهلل إ ّ
ال إليه ،غري ّ
أن هذه املعرفة لن تفيده إذا مل ِ
يبن شخصيته من البداية

عىل اللجوء إىل اهلل تعاىل.

إن من أعظم األمور التي ّ
أكدت عليها الروايات ّ
ّ
أن عىل اإلنسان دائ ًام وأبد ًا،

ويف كل سني حياته أن يروض نفسه عىل عبادة اهلل تعاىل ،واملواظبة عىل ذكره،

قال تعاىل{ ،ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐﰑ ﰒ ﰓ

ﰔ}(الرعد ،)٢٨:أي أنه يرتتب عىل العبادة التخلص من األمراض النفسية ،قال

تعاىل{ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ
ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ}(يونس) ،من مقتضيات اإليامن ولوازمه أن يكون
املؤمن ذاكر ًا هلل تعاىل بقلبه ولسانه ،لسانه رطب بذكر اهلل ،وقلبه يرى اهلل تعاىل

حارض ًا وناظر ًا .لقد أبان أئمة أهل البيت إل ذلك وأفصحوا عن هذا املطلب،
فورد عن اإلمام أمري املؤمنني ؛ َك ِل ٌم ِقصار وعبارات تؤكد ما ذكرناه ،ومن
قرأ هنج البالغة وجد بوضوح األمهية البالغة التي أوالها اإلمام ؛ يف احلض

والتأكيد عىل ذكر اهلل تعاىل ،واحلث عىل عبادته جل وعالّ ،
ألن العبادة حتمي
اإلنسان من املؤثرات اخلارجية ،وحتوطه بلطف اهلل تعاىل ،وتلفه بعنايته ،فيغدق
عليه الرمحة ،وعندئذ ال يتأثر بالعوامل السلبية ّ
ألن غري اهلل تعاىل خاضع له ،ال

خيرج من ملكوت سلطانه ،ومجيع املوجودات مقهورة له تعاىل{ ،ﯵ ﯶ

ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ}(يس) ،وإذا سار اإلنسان يف مسار عبودية
اهلل ،وتوجه إليه مؤمن ًا به ستطمئن نفسه بذكر اهلل ،فال تؤثر فيه اهلزات والشدائد
التي متر عليه ،بلّ ،
أن الشدائد واألحزان التي يبتىل هبا يكون هلا أقوى التأثري يف
إجياد العمق املعريف ،والوصول إىل درجات ُ
القرب اإلهلي .روي ّ
أن شخص ًا قال

لإلمام الصادق( :يا بن رسول اهلل دلني عىل اهلل ما هو؟ فقد أكثر عيل املجادلون
وحريوين ،فقال له :هل ركبت سفينة قط؟ قال نعم ،فقال :هل ُكرست بك حيث
ال سفينة تنجيك ،وال سباحة تغنيك؟ قال نعم ،قال :فهل تعلق قلبك هنالك
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أن شيئ ًا من األشياء قادر عىل أن خيلصك من ورطتك؟ فقال :نعم .قال اإلمام
الصادق ؛ :فذلك اليشء هو اهلل القادر عىل اإلنجاء حيث ال منجي ،وعىل
اإلغاثة حيث ال مغيث)(((.

نقل بعض العلامء أنه كان يعرف صديق ًا ينكر وجود اهلل تعاىل ،ويف يوم من

أيام مرض طفله الذي أصيب بداء عضال ،بدأ األب يدعو اهلل بتوجه وإحلاح

شديد ،عند ذلك ،قال له العامل :ألست تنكر وجود اهلل تعاىل فكيف تدعوه؟ فقال:
دعني ،فإين ال أريد شفاء ابني إ ّ
ال منه تعاىلّ .
إن اإلنسان إذا التجأ إىل اهلل وتعلم
كيف يعبده وتوكل عليه ،وعرف كيف يلتجئ إليه؟ عند ذلك ،يستطيع أن حيل
كل مشكلة تعرتض طريق حياته ،وجيتاز كل عقبة تقف دون وصوله إىل مبتغاه،
وال يمكن أن يقف أمامه يشء ،ألنه وصل إىل معرفة اهلل القادر عىل ختليصه من
العقبات والشدائد ،واألخذ به نحو ساحل النجاة وشاطئ األمان .واألهم من

ذلك هو يقينه بسالمته من اهلم والغم الدنيوي ،قال تعاىل{ :ﭑ ﭒ ﭓ

ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ}(يونس) ،أي أنّه تعاىل منحه السالمة
يف الدنيا واآلخرة ،وذلك تعبري عن وصوله إىل مرتبة اليقني التي من آثارها مناداته

حال خروجه من الدنيا بقوله تعاىل{ :ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ

ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ}(الفجر) ،وذلك أروع ما حيققه العابد يف مسار
عبوديته.

اإلمام احلسني ؛ رمز العبودية هلل تعاىل

ذكرى أربعني اإلمام احلسني ؛ يتاح من خالهلا إدراك حقيقة العبودية هلل تعاىل
التي اتسم هبا اإلمام ؛ ،وهو يتعرض إىل ذلك البالء العظيم ،بفقد أهله وأوالده
وأقربائه ،وعدم بقاء أحد له يف عامل املادة ،لكنه مع ذلك مل تؤثر تلك الشدة عىل اجلانب

((( بحار األنوار للمجليس :ج ،89ص.240
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املعنوي يف شخصيته ؛ ،ألنه يرى اهلل تعاىل حارض ًا ،وقد ُنسبت تعبريات تفصح

عن هذه احلقيقة لإلمام ؛ كقوله:
ال��خ��ل��ق ُط����ر ًا ف��ي ه��واك
ت��رك��ت
ُ
َ
ِ
ال��ح��ب إرب��� ًا
ف��ل��و قطعتني ف��ي

َ
ال��ع��ي��ـ��ال ل��ك��ي أراك
وأي��ت��م��ت
ُ
َ
م���ال ال���ف���ؤا ُد إل���ى س��واك
ل��ـ��م��ا
َ

وأكد اإلمام هذا املعنى بقوله ؛( :هَ ّونَ ع َّ
ّ
يل ما نزل يب أنه بعني اهلل)((( ،إنّه ؛
يرى اهلل تعاىل حارض ًا ناظر ًا ،ولدى اإلمام ؛ كامل الثقة واالطمئنان به تعاىل ،لذا
هانت عليه املصائب ،وكانت عنده القدرة الكاملة يف ختطي العقبات.

((( بحار األنوار للمجليس ج 45ص.46

خطبة العيد
التكاليف الشرعية طريق الوصول إىل اهلل
اخلطبة األوىل :جوائز اهلل

بسم اهلل الرمحن الرحيم ،احلمد هلل رب العاملني ،أشهد أال إله إال اهلل وحده ال
رشيك له ،وأشهد أن حممد ًا عبده ورسوله أرسله باهلدى ودين احلق ليظهره عىل
الدين كله ولو كره املرشكون ،وصىل اهلل وسلم وزاد وبارك عىل سيدنا ونبينا حممد
وآله الربرة امليامني أئمة املسلمني وهداة اخللق أمجعني ،وبعد؛

أهيا املؤمنون ،عليكم بتقوى اهلل وا ِّتباع أوامره واجتناب نواهيهّ ،
فإن سعادة
اإلنسان يف الدارين مرتبطة بإطاعته للحق تعاىل ولن يصل أحد إىل السعادة إ ّ
ال بالسري
يف الطريق املستقيم الذي رسمه اهلل تعاىل لعباده.
عظمة جوائز اهلل تعاىل

أهيا املؤمنون ،لقد وفقكم الباري تعاىل لصيام هذا الشهر الفضيل ،حلصول
تقواه والوقاية من سخطه{ ،ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ
ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ}(البقرة) وحصلتم عىل اجلزاء الوافر والثواب
اجلزيل منه تعاىل ،فقد جاء عن أيب جعفر ؛ قوله :قال النبي ( :Kإذا كان أول
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يوم من شوال نادى ٍ
مناد :أهيا املؤمنون ،اغدوا إىل جوائزكم ،ثم قال  :يا جابر جوائز
اهلل ليست كجوائز هؤالء امللوك ،ثم قال :هو يوم اجلوائز)((( ،وقد أهبم النبي K
اجلزاء لِ ِع َظ ِمه ،فال يمكن للبيان إيضاحه.
اجلائزة من جنس العمل

هذا اجلزاء مرتب عىل العمل الذي ص ّفى نفس اإلنسان؛ ورفع روحه إىل أرواح
وزكى عمله ،فأصبح مقبو ً
الشهداءّ ،
ال بتقواه ،ومعروف ًا باسم صاحبه ،فهو من
السعداء ،الذين شهد املخلصون واملالئكة املقربون بطهارة أرواحهم ونزاهة نفوسهم
اسمي يف ِ
الس َع ِ
داء،
وجودة أعامهلم ،كام جاء يف الدعاءَ ،
(و َأنْ تجَ ْ َع َل ْ
هذ ِه ال َّل ْي َل ِة فيِ ُّ
الش َه ِ
َو ُروحي َم َع ُّ
داء ،وإحساين يف ِع ِّل ّينيَ) ،ما أروع الوصول إىل هذه الدرجة العظيمة
والرتبة الكبرية ،نسأل اهلل تعاىل أن يوفقنا لذلك وأن جيعلنا مع اهلداة املتقني حممد وآله
الطيبني ،واحلمد هلل رب العاملني.
اخلطبة الثانية :آفاق التوجيهات الرشعية

ﭑﭒﭓﭔ
{ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ }(النرص).
أشهد ألاّ إله إال اهلل وحده ال رشيك له ،وأشهدُ َّ
أن حممد ًا عبدُ ُه ورسو ُل ُه أرسله
باهلدى ودين احلق ليظهره عىل الدين كله ولو كره املرشكون.
عباد اهلل ،أوصيكم ونفيس بتقوى اهلل وا ِّتباع سنة نبيه  Kوالسري عىل هدي أهل
بيته إلّ ،
فإن ذلك صالح اإلنسان وعصمة ألمره.
أهيا املؤمنون ،إننا يف هذا اليوم العظيم بحاجة إىل استذكار أمو ٍر أوىص هبا الشارع
املقدس:

((( من ال حيرضه الفقيه للصدوق ج 1ص.511

 هللا ىلإ لوصولا قيرط ةيعرشلا فيلاكتلا
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األول :الوسطية.

َّ
إن إسالمنا العظيم هو الرشيعة السمحاء الدالة عىل اخلري والوسطية ،فال إفراط وال
ِ
تفريط ،فالسائر عىل املنهج الوسط يف عقيدته ُ
وهنجه العميل هو ذلك اإلنسان
وخ ُل ِقه
الذي حيبه اهلل وحيبه املصطفى  ،Kوهينأ باحلياة ،وينسجم مع خمتلف أنواع الناس،
فيحبهم وحيبونه ملا جيدونه من تسامح ومرونة وانسجام يف تكيفه مع املجتمع ،وهذا ما
جيعل املسلم رمحة عىل أخيه املسلم وعىل املجتمع البرشي بأكمله{ ،ﭪ ﭫ
ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ}(البقرة،)143:
أن أمتنا اإلسالمية اب ُت ِليت قدي ًام وحديث ًا ٍ
بداء ُع ٍ
غري ّ
ضال ،هو التطرف واإلرهاب
بالتعدي عىل اآلخرين حتت عناوين ومسميات وتأويلٍ للنصوص الرشعية .وتناسى
املتطرفون ّ
أن هذا الدين رمحة للعاملني{ ،ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ}
(األنبياء) ،ينجذب له اإلنسان بطبعه ملا يراه من توافق بني أحكامه والفطرة .وقد أساء
هؤالء إىل ديننا اإلسالمي احلنيف وأبعدوا الناس عنه بأعامهلم املشينة وتعدهيم عىل
األبرياء مع وضوح قول احلق تعاىل{ :ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝ ﯞ
ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ}(اإلرساء).
الثاين :االنفتاح.

وهو اإلطالع عىل الرأي اآلخر ،وله اجتاهان:
األول :الرأي اإلسالمي املخالف لنا مذهبي ًا.

فال يسوغ للمسلم أن ينبز أخاه املسلم باأللقاب دون اطالع عىل عقيدته من
مصادرها املعتمدة برشح وإيضاح علامء املذهب ،وال يتاح ذلك إ ّ
ال للمختصني
غري أننا نجد ّ
ودب دون
هب ّ
أن احلوار بني املسلمني أصبح شرُ عة لكل وارد ممن ّ
فهم للمصطلحات العلمية وللرشوح واإليضاحات التي أفادها العلامء يف املجالني
ٍ
العقدي والفقهي ،وعىل من يريد أن يستوضح رأي ًا أو يطلع عىل جواب إلشكال أن
يرجع إىل أصحاب االختصاص حتى ال يزيد الطني بِ ّل ًة فتتسع ُشقة اخلالف يف ٍ
وقت
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نحن بأمس احلاجة كمسلمني أن نتحد فيام بيننا.

ثاني ًا :االنفتاح عىل غري املسلمني ،ويشمل اإلنسانية كلها.

الثالث :الرتكيز عىل القواسم املذهبية املشرتكة.

هناك الكثري مما يوحد املسلمني والقليل مما يفرقهم بيد ّ
أن أصحاب النظر املحدود
ُ
واألفق الضيق بد ً
ال من انطالقهم من املساحة األوسع والقواسم املشرتكة يبذلون
اجلهد يف دفع املسلمني إىل احلقد والكراهية بالرتكيز عىل نقاط اخلالف تاركني أمر اهلل
تعاىل{ ،ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ}(األنبياء.)92:

الرابع :االهتمام باحلقوق والواجبات.
كل إنسان له حقوق وعليه واجبات ،وبإعطائه حلقوقه يسعد ذلك املجتمع،
وبإزالة أسباب اخلالف وقيامه بواجباته يتقدم املجتمع خطوات إىل األمام ،باعتبار
ّ
أن كل فرد يصبح لبنة يف بناء ذلك الرصح االجتامعي ،ودون إعطاء احلقوق والقيام

بالواجبات بني أفراد املجتمع لن يسعد ذلك املجتمع ولن يتقدم إىل األمام عىل أي
صعيد من األصعدة ،إذ َّ
أن عوامل اهلدم ترتسخ يف تفكري من ُسلبت حقوقه فيحاول
انتزاع تلك احلقوق بطرق وأساليب تؤثر سلب ًا عىل أمن واستقرار ذلك املجتمع ،من
هنا جاء أمر احلق تعاىل بالعدل مع من نختلف وإياه{ ،ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ
ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ}(املائدة.)8:
ويف اخلتام نسأله تعاىل أن يوحد كلمة املسلمني وجيمع شملهم ،واحلمد هلل رب العاملني.
ﭑﭒﭓﭔ
{ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎﮏ ﮐ
ﮑ ﮒ}(الكوثر).

ال ُبعد الشمويل يف وصايا اإلمام الصادق ؛
قال اهلل تعاىل يف القرآن الكريم{ :ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ
ﮎ ﮏ ﮐ}(األحزاب )33:صدق اهلل العيل العظيم.
دور اإلمام الصادق االجتامعي

لقد كان األئمة من أهل البيت إل يمثلون البلسم الشايف لألمة اإلسالمية عىل
كل صعيد من األصعدة ،لذا نجد اهتم كل إمام منهم إل بشؤون اإلنسان العامة
واخلاصة ،اإلنسان الفرد واإلنسان املجتمع كي حينو بعضه عىل بعضه اآلخر ،وهيتم
بعضه بمصلحة بعضه اآلخر .واإلمام الصادق ؛ الذي متر علينا ذكراه ،قدّ م
لإلنسان املسلم نصائح كانت دروس ًا عملية لرفع مستوى اإلنسان يف تعامله مع نفسه،
ومع حميطه االجتامعي ويف عالقته باحلق تعاىل ،أسدى اإلمام ؛ النصيحة للمقربني
إليه وللحواريني ،وكذلك لعامة الناس وفئات املجتمع املتعددة ،ونصائح اإلمام ؛
التي كان يقدمها لبعض احلواريني يقصد منها إعطاء الدروس الثرة للتعامل بني فئات
املجتمع وأخذ العربة وفهم الكيفية العملية املستقاة من األدب اإلسالمي يف تعامل
اإلنسان مع واقعه النفيس؛ ومع ماله وأرسته وأوالده ،فكان اإلمام ؛ يقدم تلك
النصائح كدروس مألى باحلكمة التي يستطيع اإلنسان أن ينتشل هبا ما يلم به من
مرض ويزيل ما يعلق بنفسه من درن.
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اإلمام الصادق يف توجيهاته لألمة

لإلمام الصادق ؛ وصايا متعددة قدّ مها لألمة ،منها وصيته الرائعة لبعض
حواريه ،قال اإلمام ؛( :يا ابن جندب من حرم نفسه كسبه فإنام جيمع لغريه ،ومن
أطاع هواه فقد أطاع عدوه ،من يثق باهلل يكفه ما أمهه من أمر دنياه وآخرته وحيفظ له ما
غاب عنه  .وقد عجز من مل يعد لكل بالء صربا ولكل نعمة شكرا ،ولكل عرس يرسا،
صرب نفسك عند كل بلية يف ولد أو مال ،أو رزية فإنام يقبض عاريته ويأخذ هبته ليبلو
فيهام صربك وشكرك ،وارج اهلل رجاء ال جيرئك عىل معصيته ،وخفه خوفا ال يؤيسك
من رمحته ،وال تغرت بقول اجلاهل وال بمدحه فتكرب وجترب وتعجب بعملك ،فان أفضل
العمل العبادة والتواضع ،فال تضيع مالك وتصلح مال غريك ما خلفته وراء ظهرك،
وأقنع بام قسمه اهلل لك ،وال تنظر إال إىل ما عندك ،وال تتمن ما لست تناله ،فان من
قنع شبع ،ومن مل يقنع مل يشبع ،وخذ حظك من آخرتك ،وال تكن بطرا يف الغنى،
وال جزعا يف الفقر ،وال تكن فظا غليظا يكره الناس قربك وال تكن واهنا حيقرك من
عرفك)((( والوصية حتوي أبحاث ًا هامة نستعرضها يف عرش نقاط:

األوىل :خطر البخل على اإلنسان.
حرم نفسه كسبه فإنام جيمع لغريه).
قوله ؛( :يا بن جندب من ّ

تشري هذه الكلمة إىل داء البخل الذي يصاب به بعض الناس ،حيث يدخر املال
دون أن يستفيد منه يف حياته ،فيجمعه لغريه.

الثانية :االنصياع للهوى.
قوله ؛( :ومن أطاع هواه فقد أطاع عدوه).

اإلنسان يمكن أن يسيطر عليه اهلوى وتتغلب عليه ُ
األمنيات فيسري دون رد ٍع هلواه
الذي ُيرديه بالنتيجة فيام ال حتمد عقباه ،ويحُ ذر اإلمام ؛ من اتّباع اهلوى؛ بمعنى
((( بحار األنوار للمجليس :ج  ،75ص. 282

 قداصلا مامإلا اياصو يف يلومشلا دعُبلا
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ّ
أن عىل اإلنسان أن يزن اخلطوات العملية التي خيطوها لريى انطباق ما خيطوه عىل ما
أمر به الشارع املقدس.

الثالثة :آثار الثقة باهلل.
قوله ؛( :ومن يثق باهلل ِ
يكفه ما أمهه من أمر دنياه وآخرته وحيفظ له ما غاب
عنه).

هذه إشارة مجيلة إىل قوله تعاىل{ :ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ}(الطالق) ،فمن يستكفي باهلل
تعاىل يكفه ،وحيفظ له أمر الدارين ،بل ،ويتكفل العزيز اجلبار بحفظ ما غاب عنه ،إذ
ّ
لكن اهلل تعاىل حيفظك باعتبار توكلك عليه
أن هناك الكثري ممن خيطط لإلساءة إليكّ ،
واعتامدك عىل قدرته.

الرابعة :التعامل الصحيح مع تقلبات احلياة.
قوله ؛( :وقد عجز من مل يعدّ لكل بالء صرب ًا ولكل نعمة شكر ًا ولكل عرس
ُيرس ًا).

الدنيا هي دار ٍ
ٍ
وامتحان من خالل الظروف املختلفة ،التي متر عىل املرء ،فهناك
بالء
ظرف يتطلب الصرب ،وظرف حيتاج إىل شكر اهلل والثناء عليه ،وهناك الظرف الذي
حيتاج إىل ترقب وانتظار الفرج ،فالعرس يعقبه اليرس ،وهو حيتاج إىل األمل واالنتظار،
أما البالء فيحتاج إىل الصرب والتصرب ،وأما النعم إذا وافتك من قبل اهلل تعاىل ُ
وأغدقت
عليك فتحتاج إىل الشكر عىل مستويني؛ الثناء باللسان ورصف ما لديك من نعم ٍفيام
ُيريض احلق تعاىل.
أمهية الصرب يف خمتلف الظروف

ثم يؤكد ؛ عىل الصرب ،فيقول( :صبرِّ نفسك عند كل بلية يف ٍ
ولد أو مال أو
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رزية فإنام يقبض عاريته ويأخذ هبته ليبلو فيهام صربك وشكرك) ،يتعرض اإلمام ؛
هنا لألحداث ا ِ
جلسام التي متر عىل اإلنسان وهي رزايا تؤثر يف عزيمة اإلنسان وتفت
يف عضده؛ كام إذا ذهب ماله نتيجة لألحداث التي متر عليه أو مات له ولد؛ فيتأمل أمل ًا
فائق ًا ،ويعطي اإلمام ؛ هنا البلسم الشايف يف عالج هذه األحداث املؤملة التي متر
عىل اإلنسان ،كي يستطيع أن خيرج من تأثرياهتا السلبية ظافر ًا باتّباعه لنصائح اإلمام
؛( ،صبرِّ نفسك عند كل بلية) ،أي البد أن تتخذ الصرب جلباب ًا ودرع ًا تتقي به
التأثري الكبري عند الرزايا واملصائب ،ثم بينّ اإلمام ؛ ّ
بأن اهلل تعاىل إذا أخذ منك
الولد أو املال فإنام يأخذ ما أعارك إياه ،املال عارية والولد هبة من اهلبات التي يمنحها
احلق تعاىل لعباده ،وإذا ابتالك بفقده أو بفقد املال فام عليك إال اال ّدراع بالصرب ،فهو
تعاىل يمتحن شخصيتك وقابليتها للتحمل إذا حلت هبا مصيبة ،فهل تصرب أو تشكر؟
وهل لديك القدرة عىل اجلمع بني الصرب والشكر؟

اخلامسة :توازن الرجاء واخلوف.
قوله ؛( :وارج اهلل رجاء ال جيرئك عىل معصيته).

ما أروع هذا األمل الذي يفتحه اإلمام للصاحلني من العباد إذا وقعوا يف ٍ
لبس
ومتويه من الشيطان فانزلقوا يف معصية من املعايص ،فهناك موقف يتخذونه ،أوضحه
الباري تعاىل{ :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ
ﮔ ﮕ}(األعراف) ،وبعد اإلبصار يرجع إىل اهلل تعاىل راجي ًا لرمحته وموقن ًا أنه ال
يرد استغفاره وإنابته ،وال جيرئه عىل تلك املعصية مرة أخرى ،وبعد هذا الرجاء الكبري
ينتقل اإلمام ؛ ليبني أمهية اخلوف عند اإلنسان كي يوازن بينهام ،فيقول( :وخفه
خوف ًا ال ُيؤ ُي ِسك من رمحته) ،اخلوف رضوري لإلنسان لكن يف حدود معينة بحيث ال
يصل به اخلوف إىل مرتبة من اليأس والقنوط من رمحة اهللّ ،
فإن ذلك خالف ما يريده
اهلل لعباده ،فهو تعاىل يريد منك أن ختافه لكن دون أن تيأس من رمحته.

 قداصلا مامإلا اياصو يف يلومشلا دعُبلا
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السادسة :جتنب االغرتار بكالم اآلخرين.
قوله ؛( :وال تغرت بقول اجلاهل ،وال بمدحه فتكرب وجترب وتعجب بعملك).

الكثري من عامة الناس من الدمهاء الذين ال حييطون بشخصية اإلنسان من حيث
ارتباطه باهلل ويغرتون بالكثري من املظاهر فيغدقون يف مدحهم عىل اإلنسان بام يرضه،
واإلمام ؛ حيذر من هؤالء الناس الذين يكيلون املدح و ُيغدقون يف الثناء دون موازين
سليمة وصحيحة ،حيذر من هؤالء بأهنم ُج ّهال ،ال حييطون باملوازين عل ًام فيقول( :وال
تغرت بقول اجلاهل وال بمدحه -ألنّ ذلك يوردك إىل الكربياء -فتكرب -وأيض ًا يدعوك
إىل الغطرسة والتجرب -وجترب) ،بل قد ُتعجب بعملك بينام عىل اإلنسان أن يعلم ّ
بأن اهلل
دقيق يف حسابهُ ،م ّطلع عىل الرسائر والضامئر ،وما خيتلج يف نفس اإلنسان.

السابعة :أهمية العمل الصاحل.
ثم يؤكد اإلمام ؛ عىل العبادة والتواضع ،فيقول( :فإنّ أفضل العمل العبادة
والتواضع) ،البد للمؤمن أن يكون عابد ًا هلل ،لكنه إذا أراد أن حيفظ عبادته ومنجزاته
ومكتسباته من أعامل اخلري فام عليه إ ّ
ال أن يتواضع هلل تعاىل وال يرى ّ
بأن ما قدمه من
خري يمثل له سياج ًا عن االنزالق يف املهاوي ّ
ألن ذلك إنام يكون بلطف منه تعاىل
ورمحة ،وعىل املؤمن أن يلتفت إىل صيانة عباداته وما يقوم به من أعامل َب ّرة وخيرّ ة
بالتواضع للباري ّ
جل شأنه.

الثامنة :التعاطي مع املال.
ضي ْع مالك وتصلح مال غريك).
قوله ؛( :فال ُت ّ

يلفت اإلمام ؛ انتباه اإلنسان إىل رضورة تأدية احلقوق الرشعية وما افرتضه
اهلل عليه جتاه املال ،فال يدخره ويخُ زنه لغريه ،إذ أنه حماسب عىل ذلك ،باعتباره مل يرصفه
فيام أمره اهلل تعاىل به .املال الذي يدخره اإلنسان دون أن خيضعه للموازين الرشعية
وما افرتضه اهلل عليه هو ٌ
لكن املال الذي يسري به عىل
مال ُمعدٌ للغري وليس لنفسهّ ،
وفق امليزان الرشعي هو املال الذي ينتفع به.
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التاسعة :القناعة مبا لدى اإلنسان.
قوله ؛( :واقنع بام قسمه اهلل لك وال تنظر إ ّال إىل ما عندك).

كثري من الناس يرشئب عنقه إىل األعىل فينظر إىل النعم التي لدى غريه دون أن
ُيروض نفسه عىل القناعة والرضا بام قسمه اهلل تعاىل له فيقع يف حزن ثقيل عىل نفسه،
ويف حالة نفسية كئيبة ،حيث ال يستطيع اخلالص منه باعتباره يتمنى ما لدى الغري من
وافر النعمة ومن احلظ الكبري دون أن يعلم ّ
بأن اهلل تعاىل ُي َّق ِسم األرزاق بني عباده حلكم
ٍومصالح ،ولعل ما ُقترِّ عليه يف الرزق أو ما ُأعطي إياه من النعمة هو الذي ُيصلح حاله
ٍ
ويربطه باهلل تعاىل ،يرشح اإلمام ؛ هذه النقطة بالذات فيقول( :فإنّ من قنع َشبِ َع
أي من أرىض نفسه بام قسمه اهلل له شبع -ومن مل يقنع مل يشبع) ،ثم بني اإلمام ؛االستفادة الرائعة واجلميلة هلذه النعم التي يعطيها اهلل تعاىل يف دار اآلخرة ،ف ُتزلفه إىل
اهلل وترفع درجته ،فقال ؛( :وخذ حظك من آخرتك وال تكن َب ِطر ًا يف الغنى)،
لكن املال قد جيعله متغطرس ًا يبطر بنعمة اهلل تعاىل بام
هناك من ُيعطى املال ويستغني ّ
يؤدي به إىل املعصية فإذا ُأعطي النعمة ينبغي أن يكون شاكر ًا حامد ًا ،وإذا ُقترّ عليه يف
الرزق وأصبح فقري ًا ال جيزع ،قال اإلمام ؛( :وال جزع ًا يف الفقر).

العاشرة :أسلوب التعامل مع الناس.
قوله ؛( :وال تكن ّ
فظ ًا غليظ ًا يكره الناس قربك).

وعي ًا لدى كث ٍ
ري من الناس إ ْذ
يعالج اإلمام السلوك األخالقي الذي يمثل داء ًا ّ
يعتربون ّ
أن الغلظة متثل رجولة بينام عىل اإلنسان أن يعلم بأنّه إذا تواضع وأالن
عريكته ّ
فإن الناس يقرتبون منه ويمتزجون به ويرونه شفا ًء يف تعامله وإياهم.

هناك الكثري من النصائح قدّ مها اإلمام ،وما أوردناه يمثل غيظ ًا من فيض من نمري
الس ّعي الذي كان يقدمه لعاملنا اإلسالمي ،ليس يف عرصه ؛ فقط أو يف هذا
علمه َ
العرص الذي نعيشه ،وإنام لألجيال عامة فهو ؛ إمام لكل املسلمني بل لإلنسانية
مجعاء.

ال ُبعد التربوي واألخالقي يف دعاء اإلمام السجاد ؛
قال اهلل تعاىل يف القرآن الكريم{ :ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮁ
ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ}(السجدة) صدق اهلل العيل العظيم.

ارتبط اإلمام زين العابدين ؛ ارتباط ًا وثيق ًا بأبيه احلسني ؛ يف حياته،
وبعد استشهاده من خالل دوره اإلعالمي الكبري يف ترسيخ أهداف ومفاهيم الثورة
نواح متعددة حتى كاد دوره اإلعالمي يف
احلسينية وممارسة إظهار مظلومية أبيه يف ٍ
إظهار مفاهيم الثورة احلسينية أن ُينيس لدى بعض الناس األدوار األخرى التي قام
هبا اإلمام ؛ ،ومن املؤكد ّ
أن شخصيته ؛ هلا من التأثري الكبري الذي يتطلب
من الباحث الوقوف طوي ً
ال الستجالء تلك األدوار املتعددة ،وباعتبارنا نعيش ذكرى
وفاة إمامنا زين العابدين ؛ نستعرض مالمح من دوره يف الناحية االجتامعية الذي
اقرتن بدوره الرتبوي واألخالقي مع ًا.

أمهية البعد الرتبوي واألخالقي

أوىل اإلمام زين العابدين ؛ عناية كبرية بتهذيب األخالق ،وغرس مفاهيم
وقيم الرسالة ،والرتكيز عىل املعاين والثوابت الدينية ،فبدأ باألقربني إليه ،ممن حضت
الرشيعة املقدسة عىل االهتامم هبم ،من أرحامه وجريانه وحمبيه ،خصوص ًا األوالد
والبنات ،أفالذ األكباد الذين يمثلون استمرار وجود اإلنسان ،وعليه أن يعتني هبم يف
جماالت متعددة ،فألفت اإلمام ؛ نظر اآلباء واألمهات إىل أمهية العناية هبم ،وهذا

424

التكامل التربوي

دور دمج فيه اإلمام البعد الرتبوي مع األخالقي باإلضافة إىل االجتامعيّ ،
ألن األوالد
رشحية من املجتمع فإذا ص ُلحت بعض رشائح املجتمع أثرت يف بعضها اآلخر.
دور الدعاء يف توجيه األمة

مل ُت ُتح لإلمام الفرصة أن يامرس دور ًا إعالمي ًا كبري ًا من خالل اخلطب وتوجيه
الشعراء واألدباء ُأ ّبان تلك الفرتة التي كان اإلعالم ينحرص يف خطب املساجد ويف
املنتديات العامة أو توجيه رشحية من رشائح املجتمع لالهتامم برشحية أخرى .وقد
أومأنا يف أحاديث عن شخصية اإلمام السجاد ؛ يف مناسبات متعددةّ ،
بأن الدور
الذي ُأتيح له انحرص يف جماالت حمددة باعتبار ّ
أن الدولة حارصت حتركه ؛ ،مما
أدى إىل توجهه إىل أسلوب الدعاء.
األبعاد املتعددة يف أدعية اإلمام ؛

ّ
إن أدعية اإلمام ؛ أصبحت زاد الناس فكر ًا وثقاف ًة وأخالق ًا وتربي ًة وارتباط ًا
بمفاهيم الدين وقيمه التي أراد ؛ أن ترتسخ لدى املجتمع اإلسالمي بأمجعه ،ففي
ومن ع ّ
يل ببقاء ولدي،
أحد أدعية اإلمام ؛ وهو دعاؤه ألوالده ،يقول( :اللهم ّ
ورب
وبإصالحهم يل ،وبإمتاعي هبم ،إهلي ُامدُ د يل يف أعامرهم ،وزد يل يف آجاهلمِّ ،
ِ
وعافهم يف
يل صغريهم ،وق ِو يل ضعيفهم ،وأصح يل أبداهنم وأدياهنم وأخالقهم،
دي أرزاقهم،
أنفسهم ويف جوارحهم ويف كل ما ُعنيت به من أمرهم ،وأدرر يل وعىل َي َّ
واجعلهم أبرار ًا ،أتقياءُ ،برصاء ،سامعني ،مطيعني لك وألوليائك ،حمبني ،مناصحني
وجلميع أعدائك معاندين ومبغضني)((( ،ما أروع هذا املقطع الذي مجع جوانب
متعددة ينبغي أن ُيركز عليها اإلنسان يف اجلانب الرتبوي واألخالقي ألبنائه.
البعد الرتبوي لإلمام ؛ جتاه األوالد

بالرغم من العناية الفائقة التي يعتني هبا اإلنسان السوي من الناحية الطبيعية جتاه
((( الصحيفة السجادية الكاملة لإلمام زين العابدين ؛ :ص.133
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أبنائه إال ّ
أن اإلمام ؛ أوىل عناية كبرية يف تربية األوالد ،وشحذ مهمهم ،والعناية
هبم يف الثقافة واألخالق والصحةَّ ،
وركز عىل ّ
أن املريب الناجح هو ذلك اإلنسان
الذي يستعني باهلل يف وصوله إىل مآربه ،فيعتمد عىل احلق تعاىل ،ويبذل اجلهد الكبري
يف إيصال أبنائه إىل الغاية .وهنا ال بد من إلفات النظر إىل الفهم املغلوط الذي يقع فيه
فيتصور ّ
بأن اهلداية
حتى بعض املتدينني للحيثيات التي تشري إليها مفاهيم اإلسالمّ ،
وطول العمر من اهلل دون ٍ
بذل لألسباب الكافية والعناية الكبرية فيام ينبغي أن حيققه
وم َّن ع ّ
يل ببقاء ولدي ،وبإصالحهم
ألوالده ،لذا ،اهتم اإلمام ؛ بذلك( ،اللهم ُ
يل ،وبإمتاعي هبم)((( ،األوالد يحُ ققون اللذة الطبيعية لإلنسان ،فيستمتع هبم،
ويرى وجوده فيهم ،وقد أشار إمامنا أمري املؤمنني ؛ يف إحدى وصاياه البنه
احلسن ؛( ،وجد ُتك َبعيض بل وجد ُتك كيل)((( ،فالولد يمثل وجود اإلنسان،
(وإمتاعي هبم ،إهلي أمدد يل يف أعامرهم)((( ،اعتناء بأن يكون األوالد عىل جانب من
الثقافة بصحتهم وبارتباطهم باحلق تعاىل بحيث يتاح هلم أن يعيشوا العمر املديد.

ورب يل صغريهم)((( ،ما أروع
ثم أشار ؛ إىل جهة أخرى( ،وزد يل يف آجاهلمِّ ،
كلامت إمامنا؛ عندما يلتجئ إىل اهلل تعاىل يف أن ترافقه العناية برتبية الصغارّ ،
ألن
هذه الرتبية ليست من السهولة بل حتتاج إىل اجلهد الكبري.
االعتناء بذوي احلاجة اخلاصة

وقوله ؛( :ورب يل صغريهم وق ِو يل ضعيفهم)((( ،هناك بعض األوالد حيتاج
إىل عناية خاصة نتيجة لبعض األمراض التي يصاب هبا ،وعىل اآلباء أن ال يدخروا
وسع ًا يف االعتناء هبذه الرشحية من األوالد ،إذ أهنم حيتاجون إىل عناية طبيعية وعناية
خاصة ،لوجود ضعف حيتاجون معه إىل إرادة قوية وال يتاح أن تقوى إرادهتم إ ّ
ال
((( نفس املصدر السابق.
((( بحار األنوار للمجليس :ج ،74ص.199
((( الصحيفة السجادية الكاملة لإلمام زين العابدين ؛ :ص.133
((( نفس املصدر السابق.
((( نفس املصدر السابق.
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باالستناد إىل األب واألم مع ًا ،باعتبارمها الركن الوثيق الذي من خالله تكون إرادة
الولد صامدة يف وصوله إىل هدفه.
أمهية الصحة يف ُبعدها الشمويل

قوله ؛( :وق ِو يل ضعيفهم ،وأصح يل أبداهنم وأدياهنم وأخالقهم)(((َ ،ق َر َن
اإلمام ؛ بني القوة والصحة يف البدن والدين والتعامل الطبيعي بمحاسن ومكارم
األخالق ،ثم قال ؛( :وعافهم يف أنفسهم ويف جوارحهم)((( ،دعى ؛ بدعاء
ثم بدأ ُيفصل ما أمجله ،فذكر أمهية الصحة النفسية لألوالد ،ليمتلئِوا إراد ًة وقو ًة
عام ّ
ومثابر ًة يف نواحي احلياة املختلفة ،وحيققوا شخصياهتم .ثم قال؛( :ويف كل ما
عنيت به من أمرهم)((( ،الوالد يف األعم األغلب حيتاج إىل بِر وعطف ولده ،واإلمام
ُ
؛ يؤكد هنا عىل إرادته السعة يف الرزق بواسطة األوالد ،فقد أتيح لألب أن يربيهم
الرتبية الصاحلة ويبذل اجلهد الكبري يف إيصاهلم إىل تلك املكنة والقوة التي يستطيعون
هبا أن حيققوا املآرب له ،ثم ّأكد ؛ عىل أم ٍر آخر( ،واجعلهم أبرار ًا أتقياءُ ،برصاء
سامعني)((( ،هناك رشحية من الناس تويل اهتامم ًا بالصحة البدنية والنفسية ،وتعلم
أوالدها عىل الكثري من احليثيات ،لكنها تنسى اجلنبة األخالقية مع أهنا من األمهية
بمكان ،وقد أشار اإلمام ؛ يف كالمه اآلنف إىل ّ
أن الرتبية البد أن ترتافق مع التقوى
واالرتباط باحلق تعاىل ،وهنا جنبة يف غاية األمهية وهي أن يكون الولد سائر ًا مع أولياء
اهلل معادي ًا ألعدائه ،فيتعرف عىل سلوك وأخالق رفاق وأصدقاء ولده ،وتعامله معهم.

وهذه املفاهيم التي غرسها اإلمام ؛ تشكل قواعد يف الرتبية والسلوك عىل
اآلباء واألمهات أن يعتنوا هبا.

((( نفس املصدر السابق.
((( نفس املصدر السابق.
((( نفس املصدر السابق.
((( نفس املصدر السابق.
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أوىل اإلمام ؛ أمهية باجلار ،وما يمثله للمؤمن ،إذ ّ
أن اإلنسان ال يمكن أن
يعيش وحده ،فهو اجتامعي بطبعه ،ومن النواحي االجتامعية أنه يسكن بالقرب من
ُأناس ،وال بد أن يتعامل وإياهم عىل وفق قواعد وسلوكيات مرتضاة من لدن الرشع
واإلنسانية ،ويتوجه اإلمام ؛ إىل احلق تبارك وتعاىل ليبني بعض ما ينبغي للمسلم
أن يوليه من العناية.
حقوق إسالمية جتاه أفراد املجتمع

قال اإلمام ؛( :اللهم صل عىل حممد وآله ،وتولني يف جرياين وموا ّيل العارفني
حلقنا واملنابذين ألعدائنا بأفضل واليتك)((( ّ
ركز ؛ هنا عىل حقوق اآلخرين من
خالل ذكر ثالث طوائف اجتامعية:
األوىل :املوايل ،وهذا املفهوم ُيقصد به العبيد واإلماء ،اللذان ال وجود هلام اآلن من
الناحية االجتامعية ،وكان اإلمام ؛ من الذين أسهموا يف العتق للقضاء عىل هذه
الظاهرة ،وإن بقيت طبقة من الناس يمثلون الرق من ناحية أخرى نتيج ًة لضعفهم.
الثانية :اجلريان ،وهم ممن يسكنون قريب ًا من اإلنسان ،وهلم حقوق ِ
وإن اختلفوا
يف املنحى العقدي ،وهذا النحو من االهتامم هبم كان اجتاه ًا ومسلك ًا يف منهج أهل
البيت إل.

الثالثة :العارفون بحق أهل البيت إل ،وهؤالء هلم مزيد من العناية واالهتامم،
قال إمامنا احلسني ؛ ( :ال نعطي املعروف إ ّ
ال عىل قدر املعرفة)(((.
عناية اإلمام ؛ بأفراد املجتمع

ركز اإلمام ؛ عىل العناية بتلك الطوائف الثالث يف أمور متعددة( ،ووفقهم
((( الصحيفة السجادية الكاملة لإلمام زين العابدين ؛ :ص.139
((( أعيان الشيعة لألميني :ج ،1ص.580
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ِ
وسد خلتهم ،وعيادة
إلقامة سننك ،واألخذ بمحاسن أدبك يف إرفاق ضعيفهم،
مريضهم ،وهداية مسرتشدهم ،ومناصحة مستشريهم ،وتعهد قادمهم ،وكتامن
أرسارهم)((( ،ما أمجل هذا التأكيد يف البعد االجتامعي ،فإقامة السنن وأداء الفرائض
والعناية بالدين ،معلم واضح يف جنبتي العناية باألوالد والرشحية االجتامعية العامة
التي تشكل اجلرية فئة منها .كام ّ
أن هناك أمهية ألمر آخر وهو التكافل االجتامعي،
(واألخذ بمحاسن أدبك يف إرفاق ضعيفهم ِ
وسد خلتهم) ،وذلك من خالل اإلرفاق
بالضعفاء الذين حيتاجون إىل املساعدة يف أكثر من منحى ،لعل اجلنبة االقتصادية هي
الواضحة ،لكن هناك جوانب أخرى بحاجة إىل العنايةّ ،
ألن الضعيف ليس يف الناحية
االقتصادية فحسب ،بل قد يكون ضعيف ًا علمي ًا أو ثقافي ًا ،ويؤكد ؛ عىل كل املناحي
كام يظهر يف بقية فقرات الدعاء( ،وسد خلتهم وعيادة مريضهم وهداية مسرتشدهم
ومناصحة مستشريهم وتعهد قادمهم وكتامن أرسارهم)((( ،ويسرتسل اإلمام ؛ يف
بيان ما ينبغي أن يعتني به اجلار جتاه جاره من االهتامم الواسع بحيثيات كثرية.

((( الصحيفة السجادية الكاملة لإلمام زين العابدين ؛ :ص.139
((( نفس املصدر السابق.

االستقامة على احلق طريق النجاة
قال اهلل تعاىل يف القرآن الكريم{ :ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈﰉ ﰊ

ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕﰖ ﰗ ﰘ

ﰙ ﰚ}(البقرة) صدق اهلل العيل العظيم.

هذه اآلية املباركة من غرر آيات القرآن التي تبني ّ
بأن االستقامة عىل احلق والوصول
إىل الرشد ال يتأتى إ ّ
ال بنبذ الباطل وا ِ ّتباع احلق؛ فاِتّباع احلق يقرتن بنبذ الباطل وإدانته،
وهبذا يتضح لإلنسان معنى السري مع احلق واإلتباع له.

أمهية اتّباع احلق يف اإلسالم

أكدت الرشيعة املقدسة عىل هذه اجلنبة يف أكثر من مورد ،فالدخول إىل اإلسالم
يتحقق بالشهادتني؛ الشتامهلام عىل نفي الباطل وإثبات احلق( ،ال إله إ ّ
ال اهلل) ،وكلمة

التوحيد أفضل كلمة ملن ُيريد أن يذكر اهلل تعاىل ،ومن آثارها االستقامة إذا أدرك
اإلنسان املغزى العميق هلا ،وأراد أن يسري يف طرق الرشد وسبل اهلداية فال بد أن ينبذ

الباطل ويكون مع احلق ويتبع من هيدي إليه ،وما مل يكن كذلك ّ
فإن املفاهيم ستختلط
عليه ،ولن يستطيع التعرف عىل اهلداية بمعناها السليم.
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تقوى اهلل طريق الوصول إىل احلق

ٍ
معان يف غاية األمهية تصب يف املسار ،الذي ُيوصل إىل
لقد أكد اإلسالم عىل

احلق وجينب الباطل ،من أمهها التزكية للنفس{ ،ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ

ﭸ ﭹ}(الشمس) ،فهي توصل إىل تقوى اهلل وتورث املعنى احلقيقي لالستقامة
والسري يف طريق اهلداية؛ إ ْذ ّ
أن معنى التقوى أن جيتنب اإلنسان الباطل ويقي نفسه من

السخط وما مل يتعرف عىل املعنى الدقيق للتقوى فلن يستطيع أن يقي نفسه املخاطر

التي تطرأ عليه نتيجة االبتالءات يف هذه احلياة الدنيا ،لباس التقوى هو درع حصينة
يقي اإلنسان من كل خطر ،ليكون يف ٍ
أمن وأمان هذا اللباس ُيمثل حصن ًا واقي ًا ،قال

تعاىل{ :ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ}(األعراف)،
أبان إمامنا أمري املؤمنني ؛ هذا املعنى الدقيق يف كلمة من كلامته القصار فوصف
التقوى بأهنا صيانة لإلنسان عن االنزالق يف مهاوي الرذيلة فال يتبع طرق الفساد

ويكون مع اهلل تعاىل ،قال ؛( :أال فصونوها وتصونوا هبا)((( ،ومعنى (فصونوها)،

أي ،اجعلوا ُج ّل اهتاممكم يف كون التقوى لكم ومعكم .واملقصود من قوله( :تصونوا
هبا) ،اجعلوها صائنة لكم عن االنزالق يف طرق الضالل فلن يكون اإلنسان عاد ً
ال مع

نفسه وأهله ومن حوله من األقربني إليه ،وكذلك مع املجتمع اإلسالمي واإلنساين إ ّ
ال
بتقوى اهلل فام مل يكن من األتقياء لن يعدل مع نفسه واآلخرين ألن األطامع ستحرفه
واملصالح ستجذبه ،ولعل يف كالم إمامنا أمري املؤمنني ؛ ما يبني هذا املعنى للذين

ال يتبعون تقوى اهلل ،فيظلمون أنفسهم بظلمهم اآلخرين ،ويعتدون عليهم باالستيالء

عىل حقوقهم دون واز ٍع أو رادع من تقوى اهلل ،ومن غري نظر إىل ما ينبغي أن يكون
ٍ
لنفس ُيرسع إىل
عليه اإلنسان يف عدالته مع الناس ،قال ؛( :وكيف أظلم أحد ًا
البِىل قفوهلاـ أي تبىل برسعة ـ ويطول يف الثرى حلوهلا)((( ،هذه كلمة مجيلة ،ومن

((( هنج البالغة –خطب اإلمام عيل ؛ :ج 2ص.135
((( هنج البالغة –خطب اإلمام عيل ؛ :ج 2ص.217

اجنلا قيرط قحلا ىلع ةماقتسالا
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يتصور عن جهل ّ
بأن ظلمه لآلخرين وتعدّ يه عىل حقوقهم سوف ُي ّكمله ،فلن يعرف
لنفس يرسع إىل البِلىَ
ٍ
بأن الظلم واالنتهاك للحقوق ظلم لنفسه( ،كيف أظلم أحد ًا

قفوهلا)((( ،النفس ستجتاحها األمراض واحلوادث املتعددة يف هذه احلياة الدنيا مما
يؤدي هبا إىل االنتقال إىل عامل آخر ،فتودع اللحد.

ثم يبني اإلمام ؛ كيف يطول حتت األرض مكث اإلنسان الذي عليه

أن يراعي تقوى اهلل تعاىل يف تعامله مع نفسه وجمتمعه ومع اآلخرين يف الكالم

والفعل ،إ ْذ ّ
أن الكثري من الناس يظلم اآلخرين بكلامته ،والبعض اآلخر يظلمهم
بأفعاله الصادرة منه.

واقع العدل وإدراك عبودية اهلل تعاىل

إن الوصول إىل إدراك العبودية احلقة هلل ال يتأتى إ ّ
ّ
ال من خالل الفهم العميق الذي

أبانه اهلل تعاىل وأوضحه إمامنا أمري املؤمنني يف خطبه وكلمه القصار فتقوى اهلل هتدي
ٍ
سلوك كب ٍ
ري
اإلنسان إىل العدالة وجتعله تائق ًا إىل احلرية متخلص ًا من االنحراف يف كل
أو صغ ٍ
ري ليعيش مع الناس باطمئنان سالك ًا يف حياته جادة الصواب مراعي ًا ما أوجبه

اهلل تعاىل عليه ،ومن خالل التقوى يستطيع أن يصدع باحلق مع أقرب الناس إليه ،ولو
كان عىل خالف مصلحته ،ويذود عنه حتى أمام أعتا القوى الظاملة واملتجربة.

عدم قبول احلق:

بإيضاح يمثل نرباس ًا يهُ تدى به
بينّ اإلمام أمري املؤمنني ؛ مسألة الصدع باحلق
ٍ
يف ُ
الظلم احلالكة ،قال ؛( :فإنه من استثقل احلق أن يقال له أو العدل أن ُيعرض
عليه كان العمل هبام أثقل عليه)((( ،فمن يستثقل احلق لكونه غري مطبق له أو غري متبع
إياه أو غري قائل به ،لن يستطيع أن يقبل احلق يف أفعاله.
((( نفس املصدر السابق.
((( هنج البالغة –خطب اإلمام عيل ؛ :ج 2ص.201
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االنحراف عن احلق سبب ظلم اآلخرين

أئمة أهل البيت إل عندما يرشحون هذا املفهوم يريدون للساسة واملصلحني

االجتامعيني وذوي الرتب يف املجتمع أن يتنبهوا لذلك فالرئيس بالنسبة ملرؤوسه
عليه أن يعلم أمهية العدالة ،وكذا األب يف بيته ،واألم تجُ اه أبنائها وبناهتا ،و

املسؤول يف أي دائرة من الدوائر احلكومية أو االجتامعية ،البد هلؤالء أن يتعرفوا
عىل أمهية العدل وال يتأتى هلم ذلك إ ّ
ال بتقوى اهلل ،التي متثل وقاية وصيانة هلم،

كي ال ينزلقوا يف طرق اهلاوية والضالل ،التي لن يستطيعوا أن يستنقذوا أنفسهم
منها ،وأبان اإلمام أمري املؤمنني ؛ ّ
أن اإلنسان بإمكانه أن جيعل عليه ُرقباء
من نفسه أو ً
ال ومن املجتمع الصالح أو الفئة الصاحلة التي تدعوه إىل اِتّباع احلق
واألخذ به ،قال ؛( :فال تكفوا عن مقالة بحق أو مشورة بعدل)((( ،أي ّ
أن
عىل اإلنسان أن يبني احلق يف كل كلمة يتحدث هبا مع اآلخرين و يشري إىل أمهية

إتباع العدل ،إال أن من املؤسف أن نجد بعض من يتسلم موقع املسؤولية أو تعلو

رتبته يف سلم الوظيفة ينسى هذه املسألة ويتصور أنه يستطيع فعل ما يزخرفه له
وازع من الدين ،ودون اِتّباع للحق ،ولذا ،نرى
الشيطان أو تسوله له نفسه دون
ٍ
الكثري من الناس يتعدى حتى عىل األقربني له من أبنائه وأزواجه ،بل ،ويتعدى

عىل مصالح الناس التي هي أمانة يف عنقه عندما يكون يف موقع املسؤولية ،ويعود

السبب يف ذلك إىل عدم اتّباع العدل واألخذ بالتقوى ،وهذا ما أبانه الذكر احلكيم،

{ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ}
(املائدة ،)8:من متسك باهلدي اإلهلي واتبع تقوى اهلل تعاىل استطاع أن يصل إىل ما
يريده اإلسالم ،بل إىل ما تريده الرشائع الساموية والقوانني التي تصون حقوق

اإلنسان ،وال يمكن أن تصان احلقوق لفئة من الناس مقابل ظلم اآلخرين ،كام

ال يمكن أن يحُ افظ عىل حقوق بعض املجتمع دون احلفاظ عىل حقوق اآلخرين؛
((( هنج البالغة –خطب اإلمام عيل ؛ -ج 2ص.201

اجنلا قيرط قحلا ىلع ةماقتسالا
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ّ
ألن الظلم لفئة من املجتمع جير إىل ظلم الفئة األخرى والتعدي عىل حقوق بعض
الناس جير إىل التعدي عىل حقوق البعض اآلخر.
العدل يف ُأسسه وآثاره

ّ
إن أمهية العدل منبثقة من ُأسس مفهومة قائمة عىل تقوى اهلل ،وليس عىل التشدق

بالعدالة أو التحدث عن احلرية دون أن تنبثق من أسس نفسية ،بل من أسس كنهها
ذات اإلنسان الذي فهم العدل اإلهلي وعرف كيف يزكي نفسه يف تعامله معها
ويف تعامله مع األقربني إليه ومع املجتمع اإلنساين بأرسه ،فإنه لن يبقى يف مساره
االجتامعي سائر ًا عىل رصاط العدالة اإلنسانية ومتبع ًا لقوانني احلرية ،هذه معادلة

يف غاية الصعوبة والكثري من الناس ال يتوجه إليها ،ولذلك ،ورد يف بعض اآلثار

التنبيه عىل هذا األمر( ،احلكم يدوم مع العدل ،وال يدوم حكم مع دين وجور) ،يمكن

للبعض أن يتشدق بالدين وال يطبق العدل ،فال يدوم حكمه .بيد ّ
أن اإلنسان إذا كان
من الذين ال يؤمنون بدين ساموي غري أنه حياول جاد ًا أن يقرتب من مفهوم العدل يف
تطبيقه له سيدوم سلطانه ويستمر حكمه ،واحلكم ال خيتص بإدارة الدولة ،بل ،يشمل
األعم من ذلك ،فمن له رتبة من الرتب الكبرية يف مسؤوليته ،عليه مراعاة العدل

ليدوم بقاؤه يف رتبته ،وإن أراد أن تكون عدالته قائمة عىل أسس ال بد من قيامها عىل
تقوى اهلل واِتّباع احلق ونبذ الباطل.

الرسول ُمعلّم االستقامة
قال اهلل تعاىل { :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ

ﮖ}(هود){ ،ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜﭝﭞﭟﭠ

العيل العظيم.

ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ}(فصلت)

صدق اهلل

النبي  Kيف دروس االستقامة

الرسول  Kاملعلم األول ملن يريد االستقامة يف احلياة اإلنسانية ،هذه االستقامة

التي يعلمنا إياها ركيزهتا االستقامة عىل املبدأ ،واحلق تعاىل أمر النبي  Kباالستقامة
يوجه اخلطاب للرسول آمر ًا له باالستقامة ،وهو  Kيعلم األمة
مع أمته؛ والقرآن ّ
االستقامة والثبات عىل املبدأ دون ارتداد أو ميلٍ وانحراف.

اهلدف الواضح يصنع النجاح

كل إنسان وكل أمة من األمم هلا أهداف تضعها نصب عينيها ،هذه األهداف يراد

أن ُيوصل إليها عىل املستوى الشخيص للفرد و عىل مستوى املجتمع كأمة ،تصبو إىل

حتقيق ما ُوضع من أهداف إال أننا نلحظ َّ
أن الفرد قد يبوء بالفشل يف حتقيق أهدافه،
وكذلك األمة ،فهناك أمم ترتد عىل أعقاهبا دون أن تصل إىل أهدافها ،ويعود السبب
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أن الفرد واألمة مل يأخذا بدرس االستقامة الذي ع ّلمه الرسول  Kألمتهّ ،
إىل َّ
وركز
عليه القرآن ملفت ًا االنتباه إليه يف أكثر من موضع.
ماذا تعني االستقامة ؟

ٍ
رصاط مستقيم دون ميلٍ عن الطريق
االستقامة هي السري جتاه اهلدف عىل

سري يف وسط اجلادة بمعنى أن يكون اإلنسان
الذي يؤدي إىل حتقيق اهلدف ،وهي ٌ
عند حتقيق أهدافه متصف ًا باملرونة والوسطية املوصلتني إىل حتقيق اهلدف؛ فال شدة

وال عنف يف حتقيق أهدافه ،هذه االستقامة التي أمر اهلل باألخذ هبا قال النبي K
عنها( :شيبتني سورة هود)((( ،ملا ُذ ِك َر يف السورة من األمر باالستقامة له  Kمع
أمته األمر ال خيصه وحده ،فهو  Kيف منتهى االستقامة إال ّ
أن األمة بحاجة

لالستقامة.

حقيقة توجيه االستقامة للنبي

الرسول  Kمأمور بالسعي نحو استقامة األمة كمجتمع ،وهي من األمور

الصعبة واملؤرقة للقائد إذ كيف يتاح له أن جيعل املجتمع املقود يصل إىل شاطئ

النجاة ويستقيم يف السري عىل الرصاط ،هذه الصعوبة أشار إليها النبي  Kبقوله:

(شيبتني سورة هود)((( ،إذ ّ
أن الناس طباعهم متعددة وأمزجتهم خمتلفة؛ يمكن أن
تستقيم ثلة منهم أو ُأمة برهة زمنية حمدودة ،لكنها رسعان ما ترتاجع عن أهدافها
إذا تعرضت لالبتالء واالمتحان ،وعىل من يريد اإلصالح أن يتحمل أقسى األمل يف
القضاء عىل الظواهر السيئة ،ويتطلب ذلك جهد ًا كبري ًا ومعاناة طويلة وبذل الطاقات
املادية واملعنوية حتى يستطيع أن يصل إىل مرامه.

((( هامش عوالئ الآللئ البن أيب مجهور األحسائي :ج ،1ص.188
((( نفس املصدر السابق.
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نلحظ الكثري من الناس عىل املستوى الفردي يريد أن يصبح عاملًا أو كات ًبا أو
ٍ
عشية وضحاها
شخصية ذات ثقلٍ اقتصادي ،إال أنه لن يصل إىل ذلك املستوى بني
ويف ٍ
ٍ
جهود مضنية وختطي عقبات كأداء ،بيد ّ
أن الكثري من
مدة حمدودة؛ بل حيتاج إىل
الناس جمرد أن يواجه عقبة يرتد إىل الوراء وينسى أو يتناسى اهلدف الذي وضعه
نصب عينيه هلذا ال يستطيع الوصول إىل ما أراد.
عقبات واجهها النبي K

س
واجه النبي  Kعقبات كثرية من الناحية االقتصادية واالجتامعية ُ
ومو ِر َ
وو ِج َه  Kباإلغراءات املتعددة من الناحية
جتاه شخصيته جمموعة من الضغوط ُ
املادية وغــريها ،وقد يتعــرض إىل ذلك الكثــري فيكبـو ،نوجــز ما تعــرض
له  Kيف اآليت:

األول :اإليذاء الشخصي له .K

ٍ
بإيذاء ال يتحمله يف العادة حتى
أوذي النبي  Kمن الناحية الشخصية،
أصحاب األهداف ،وال يمكنهم الصرب عليه ،فالكلامت البسيطة تؤثر عليهم كيف
ٍ
كلمة بسيطة قد
باإليذاء الكبري الذي أوذي به النبي  ،Kإننا نجد أنفسنا تتأمل من
ال تكون جارحة ،هتزنا وجتعلنا نرتاجع عن أهدافنا إال ّ
أن النبي  Kواجه بص ٍ
رب
كب ٍ
ري الكلامت اجلارحة واملقذعة ،واألفعال املشينة كإلقاء الروث واألوساخ عليه أو
وضع القاذورات يف طريقه ،ويف بعض األحايني ُيؤذى بالرضب ،وهذا ال ُيتحمل من
الشخصيات االجتامعية ،بل يؤدي هبا إىل الرتاجع عن األهداف.
الثاين :أسلوب التحبيط واإلغراء.

اإلغراء والتحبيط مؤثران سلب ًا ،ومها جيعالن اإلنسان يبتعد عن حتقيق أهدافه،
ويرتاجع عن الغاية التي ينشدها ،فالكلامت املحبطة ،التي ُتقلل من شأن األهداف
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الكبرية التي يطمح إليها اإلنسان تحُ ِد ُث أثر ًا سيئ ًا يف نفس السامع ،بيد ّ
أن النبي K
ٍ
حقق أهدافه بالرغم مما قيل له من ٍ
وع ِر َ
إغراء ،فقد قيل له :نعطيك
ض عليه من
تثبيطُ ،
أمجل نساء العرب ونمنحك من األموال ما تريد ،ونحقق لك ما تطمح إليه من الناحية
االقتصادية ،بل أكثر من ذلكُ ،نصريك ً
ملكا علينا يف اجلزيرة العربية ،ومل يرتاجع K
عن أهدافه هبذه اإلغراءات ،بل ازداد ثبات ًا وبصري ًة وسار بالرغم من كل ذلك ،وكان
جيابه اإلغراء واإليذاء بصمود وص ٍ
رب شديدين إىل أن حتقق له ما أراد.
مواجهة اإليذاء بني النبي  Kواألنبياء

ٍ
ٍ
بأنامط متعددة وأبان مقدار
عذاب
وقد اختزل  Kهذه املعادلة التي ذكرناها من
صربه واستقامته بقوله( :ما ُأوذي نبي بمثل ما أوذيت)((( ،فإبراهيم ؛ تعرض
وع ِذ َب موسى ؛ عىل النحو الذي قصه القرآن الكريم،
للعذاب ُفألقي يف النارُ ،
وعيسى ؛ أبانت طائفة من الروايات ما ُأوذي به ،بيد ّ
أن النبي  Kبقوله ( :ما
ُأوذي نبي بمثل ما أوذيت)((( ،أوضح ّ
أن مجيع األنبياء والرسل إل مل حيتملوا ما
حتمله  ،Kوذلك لثباته واستقامته ورسوخه عىل املبدأ إىل أن أوصل لنا الرسالة
بيضاء نقية نتفيئ بظلها ونجني اخلريات منها.
نتائج ثبات النبي K

إنه  Kلو مل يكن بذلك الثبات وتلك االستقامة لكان اإلسالم أثر ًا بعد عني،
وكان قصة من القصص التي يقصها علينا التأريخ اإلنساين ليس إال ،لكنه K
رسخ معامل الدين وزرع هذه املفاهيم يف
بصربه وجهاده وباستقامته وثباته عىل املبدأ َّ
نفوس أمته ،ومل يكن مهه االستقامة لبعض أفراد األمة فحسب ،بل أراد االستقامة هلا
كمجتمع يف كل فرد منها.
((( بحار األنوار للمجليس :ج ،39ص.56
((( نفس املصدر السابق.

ماقتسالا مّلعُم لوسرلا

439

طريق الوصول إىل اهلدف

إذا أرادت األمة برشائحها اخلري البد أن تضع نصب عينيها األهداف وتسعى إىل

حتقيقها ،وتصمد صابر ًة عىل األذى.

ّ
حتمل اإلنسان املشقة والعذاب للوصول إىل الغاية ُس ٌنة تأرخيية وكونية ،قال
إن ُّ

تعاىل{ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ

ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ

ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ}(فصلت)،

{ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ}(البقرة) ،فإذا رافقك التوفيق اإلهلي
الذي لن يتأتَّى إال مع الصمود واالستقامة والثبات عىل املبدأ ـ هذه معادلة ـ يمكن

أن تصل إىل أهدافك عىل املستوى الشخيص ويمكن لألمة أن تصل إىل أهدافها ،ولن
حتصل األمة عىل الظفر والنرص ولن يصل الفرد إىل أهدافه التي وضعها دون حتمل
التعب واملشقة واالستقامة عىل املبدأ قال اإلمام ٌّ
عيل ؛ ( :من طلب شيئًا ناله أو
بعضه)((( ،فمن يريد أن يحُ قق شيئًا و ُيوجه طاقاته نحوه ويصمد يف سبيل الوصول له

البد أن يصل له أو يدرك أكثر ما أراد أن حيصل عليه.

((( هنج البالغة خطب اإلمام عيل ؛:ج ،4ص.92

األمانة يف حياة اإلنسان
قال اهلل تعاىل{ :ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ
ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ}(األحزاب).
قالت سيدتنا الزهراء  Dألمري املؤمنني ؛( :يا بن عم ،ما عهدتني كاذبة
أعلم باهلل َ
وال خائنة وال خالفتك منذ عارشتني ؟) ،فقال ؛ ( :معا َذ اهللِ ،
وأ ُبر
أنت ُ
كرم َ
وأتقى َ
َ
وأشدُ خوف ًا من اهلل أن ُأوبِ َخ ِ
ك بمخالفتي)(((.
وأ ُ
أمهية األمانة يف الروايات

من املفاهيم التي هلا صلة وثيقة بحياة اإلنسان العامة األمانة واخليانة ،وفيهام
درس عميل من حياة الصديقة الزهراء  ،Dوقد ُأكد عليهام يف روايات النبي K
وأئمة أهل البيت إل ،قال إمامنا زين العابدين ؛( :عليكم بأداء األمانة ،فلو
أنَّ قاتل احلسني بن عيل ؛ ائتمنني عىل السيف الذي قتله به َألديت ُه إليه)((( ،وقال
اإلمام الصادق ؛ يف وصيته ألحد أصحابه( :من ائتمنك بأمانة فأدها إليه ،ومن
خانك فال ُختنه)(((.
((( بحار األنوار للمجليس :ج ،43ص.191
((( بحار األنوار للمجليس :ج ،23ص.278
((( من ال حيرضه الفقيه للصدوق :ج ،3ص.186
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أقسام األمانة

هناك أقسام عدة لألمانة أمهها ثالثة:

األول :األمانة عىل املال ،كالوديعة الشائعة بني الناس ،يعطي شخص آلخر ما ً
ال
ليبقى عنده أمان ًة ،يسرتجعها منه بعد فرتة زمنية.

الثاين :األمانة عىل العرض من ِقبل املرأة جتاه األرسة والزوج ،فهي مؤمتنة عىل
عرضها.
الثالث :األمانة عىل أرسار الناس ،قال اإلم��ام الكاظم ؛( :املجالس
باألمانات)(((.

حاالت جواز إفشاء الرس

فإذا جلس أحد بني أناس يتحدثون ال جيوز له أن يفيش أرسار املجلس إال يف

حاالت ثالث:

األوىل :أن يسمع القوم يتناجون و ُيرس بعضهم للبعض اآلخر باخليانة جتاه
اآلخرين كاالتفاق عىل رسقة.
الثاين :أن ُيسرِ َّ بعضهم إىل بعض اخليانة يف دم.

الثالث :اخليانة يف العرض.

يف هذه احلاالت الثالث أجاز الفقهاء أن ُيفشى سرِ املجلس ،ويف احلقيقة ّ
إن هذا
ليس رس ًا ،وإنام هو منكر جيب دفعه ،أما يف غري احلاالت الثالث فال جيوز إفشاء
أرسار املجلس أبدً اِ ،
إذ األمانة واجبة عىل املال والعرض والدم ،وكذلك أرسار الناس

االجتامعية واالقتصادية والفكرية والثقافية ال جيوز أن ُنفشيها إذا ُكنا قد ائ ُت ِمنا عليها،
ّ
ألن ذلك يسبب إرباك ًا حلياهتم املستقرة السائرة يف طريقها الصحيح ،لذا توعد اهلل
((( عيون أخبار الرضا ؛ للصدوق ج 2ص.80

سنإلا ةايح يف ةنامألا

443

تعاىل عىل خيانة األمانة بأقسامها الثالثة ،أي ،خيانة األمانة يف املال والعرض والناحية
االجتامعية التي تظهر أرسار الناس غري ا ُملطلع عليها إال من أصحاب الشأن
كالقضاة والوجهاء والشخصيات املرموقة ،فهؤالء ُأمناء عىل أرسار الناس وال

جيوز هلم أن ُيفشوا األرسار ّ
ألن يف إفشائها خيانة ُتعد من كبائر الذنوب التي توعد
اهلل تعاىل عليها بالعذاب.

جزاء خيانة األمانة

لقد ّأكد القرآن الكريم والروايات عىل احلياة األخروية ،قال تعاىل{ :ﯫ ﯬ
ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ}(الرعد) ،ومن يفيش رس ًا وخيون األمانة فهو وإن شعر
باللذة بفعله إال أنه سيعذب يف عامل اآلخرة بعذاب شديد ،قد يبقيه يف جهنم مئات

السنني إلفشائه الرس ،واإلنسان ال حيتمل عذاب الدنيا فكيف يطيق البقاء يف عذاب
اآلخرة ،الذي قال عنه القرآن{ ،ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ}(األعىل) ،وعرب عنه،

{ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ }(احلج{ ،)21:ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ

ﮘﮙ}(النساء ،)56:ومن هذا يتبني لنا أمهية عامل اآلخرة إ ْذ أنه العامل الذي سنؤول
إليه{ ،ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ}(العنكبوت)ّ ،
إن

اإلنسان لن يلبث يف الدنيا إال فرتة زمنية حمدودة ،ومصريه عامل اآلخرة ،فهي احلياة
اخلالدة التي يطمح إليها.

التواين يف أداء األمانة

إن خيانة األمانة من كبائر الذنوب التي توعد اهلل عليها بجهنم ،غري ّ
ّ
أن بعض
الناس يتوانى يف أدائها خصوص ًا يف الودائع املالية ،فإذا ُأعطي أمانة أو قرض ًا ماطل
وإن كان قلي ً
وسوف ،وذلك غري جائز رشع ًاّ ،
ألن األمانة أو القرض ْ
ال
يف إرجاعهّ ،

جيب إرجاعه وسداده ،وعدم السداد خيانة لألمانة وهو ذنب من الذنوب الكبرية،
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ومن املؤسف ما نراه من بعض املسلمني حتى ممن ينتمي ملذهب أهل البيت إل
عقدي ًا من خيانة لألمانة ،ونؤكد هنا عىل أمهيتها ملن يعمل يف قطاع البنوك واملؤسسات

الكبرية ،إ ْذ ّ
أن هؤالء مؤمتنون عىل أموال الناس ،وال بد أن حيذروا ،لكون األموال
أمانة يف أعناقهم ،واالختالس حتى لقليلٍ املال خيانة ،وينال املختلس عاقبة وخيمة،
{ ﯔﯕ ﯖ ﯗ}(آل عمران.)162:

خيانة األمانة يف احلرب

من اآليات الواردة يف التنديد بخيانة األمانة قوله تعاىل{ :ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ

ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ

ﮨ}(آل عمران) ،تتحدث اآلية عن الغلول ومعناه خيانة اجلنود يف املعركة ،عندما
ينترصون ويستولون عىل أموال العدو ،فال يسوغ هلم الترصف يف األموال دون إذن
من القائد ،نعم هناك قسمة عامة ،للفارس سهامن وللراجل سهم ،غري ّ
أن بعض

اجلنود يأخذ كل ما يستويل عليه من املعركة دون االكتفاء بنصيبه املعني ،الغلول خيانة

لألمانة وأخذ حلقوق اآلخرين دون مسوغ رشعي .واهلل تعاىل أمر نبيه  Kبقسمة
املال والترصف فيه طب ًقا للموازين الرشعية ،واألنبياء ال يعتدون عىل قوانني اهلل ،بل
يطبقوهنا دقة وتفصي ً
ال لكوهنم قد انصهروا يف بوتقة عبودية اهلل تعاىل.
ّ
إن من خيرج إىل سوح احلرب ال ينبغي أن يتعدى حدود اهلل ،قال تعاىل{ :ﮑ

ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ} ،قال النبي ( :Kأال ،ال
ُ
لن أحدٌ بعري ًا فيأيت به عىل ظهره يوم القيامة له رغاء)((( ،ال بد لإلنسان أن يتنبه
يغ َّ
إىل املعنى الدقيق هلذا املفهوم اإلسالمي وأن يطبقه عىل نفسه قبل تطبيقه عىل

اآلخرينّ ،
إن أولياء اهلل من أصحاب املقامات العظيمة عند احلق تعاىل يؤكدون
بنح ٍو عميل عىل أمهية األمانة.

((( بحار األنوار للمجليس :ج ،7ص.68
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األمانة يف جيش اإلمام احلسني ؛

عندما خرج اإلمام احلسني ؛ إىل كربالء التفت يف الطريق إىل من معه وأخربهم
ّ
بأن من كان مدين ًا فلـريجـع وال يصحبنا إىل كربـالء ،فـرجـع مجـع ممـن صحب

اإلمام ؛ ،وقد ذكر ذلك املؤرخون.
قصة ِ
وعربة للمؤمن

مما يناسب املقام ،وهو بيان األثر األخروي الكبري لرتك أداء الدين ،قصة

طريفة ألحد علامء النجف ـ السيد حممود املرعيش 6ـ والد املرجع املعروف يف

قم املقدسة ،السيد املرعيش النجفي ،كانت الظروف املادية هلذا السيد صعبة
جد ًا ،يضطر بني فرتة وأخرى إىل االقرتاض من صاحب حمل صغري لبيع املواد
الغذائية ،ويأخذ منه بعض احتياجاته ،وكان صاحب املحل يسجل ما يأخذه يف

سجل املديونيات ،فنيس السيد أن ُيسدد بعض الديون إىل أن مات (يرمحه اهلل)،
فجاء يف عامل الرؤيا إىل ولده السيد املرعيش ،وقال له :يا ولدي ع َّ
يل دين لصاحب
املحل مسجل يف دفاتره القديمة وال بد من تسديده ،ألنني ال أستطيع الوصول
إىل املقامات التي أعدها اهلل تعاىل للصاحلني من عباده إال بعد سداده ،والقصة

منبهة ألمهية األمانة التي أكـدت عليها الـروايـات ،واتضـح عنايــة الصديقــة

الزهراء  Dهبا يف آخر حياهتا ،قالت ؛( :يا بن عم ،ما عهدتني كاذبة وال

خائنة وال خالفتك منذ عارشتني؟) فقال ؛ :معاذ اهلل أنت أعلم باهلل وأبر
وأتقى وأكرم وأشد خوف ًا من اهلل أن أوبخك بمخالفتي)((( ،إنه درس عميل يف
أمهية األمانة ،من التزم به صدق عليه قول أمري املؤمنني يف جوابه ؛ هلا ،D

فهي  Dأبر وأتقى من أن ُيوبخها أحد عىل خيانة األمانة.
((( بحار األنوار للمجليس :ج ،43ص.191
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اإلنسان واألمانة اإلهلية

األمانة كام أرشنا مقام عظيم أبانه القرآن الكريم ،قال تعاىل{ :ﯟ ﯠ

ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ

ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ }(األحزاب) ،اإلنسان ظلوم بظلمه لنفسه ،وجهول
بجهله عامل الغيب يف اآلخرة.

األخالق االجتماعية وحصانة املجتمع
قال تعاىل يف القرآن الكريم{ :ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ

ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ
ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ}(آل عمران) صدق اهلل العيل العظيم .
هدف األنبياء والرسل إل

تتمحور برامج األنبياء والرسل إل يف جمموعة من األهداف ،فقد كان

تركيزهم إل عرب التوكيد املتواصل عىل اجلانب الروحاين لإلنسان لكون
الوجود احلقيقي لإلنسان بروحه ،واالعتناء باجلسد لكونه مركبة للروح تتمكن

بواسطته أن تصل إىل مقامات كبرية ،وهلذا اختلفت برامج األنبياء والرسل إل

عن برامج من أخلد إىل األرض واتبع هواه ،إ ْذ ّ
أن الربامج املعاكسة ملا يطرحه
األنبياء والرسل تؤكد عىل جانب اللذة وحتقيق ما حيتاجه اجلسد فحسب.

اجلانب األخالقي يف حياة األنبياء

أبان األنبياء والرسل إل بأنه ال ينبغي لإلنسان أن يهُ مل حاجات جسده ،بيد
ّ
أن عليه أن ُيركز ُج َّل اهتاممه عىل متطلبات روحه ،ومن أمهها اجلانب األخالقي
املتقوم باجلانب العقدي ،فمن ال يمتلك عقيدة صحيحة ال يستطيع أن ُي َث ِّبت نفسه
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عىل ُأسس رصينةّ ،
إن تركيز األنبياء والرسل عىل اجلانب العقدي لكونه أساس
اجلانب األخالقي ،وقد أكدوا إل عىل اجلانب األخالقي يف حمورين:

األول :األخالق الذاتية.
وهي التي ترجع إىل شخص اإلنسان كفرد ـ األخالق الفردية ـ مثل ال بدية

االنتهاء عن احلسد ،وبغض اآلخرين ،والظن السيئ هبم وجمانبة الكذب ،وما إىل
ذلك من األمور ،التي ترجع إىل األخالق الفردية ،غري أهنا تتقاطع مع األخالق

االجتامعية .

الثاني :األخالق االجتماعية.
وهي التي يعود نفعها إىل املجتمع ككل ،وترجع إىل الفرد باعتباره َلبِنَة يتشكل

منها املجتمع ،و ُيعرب عن هذا اجلانب يف بعض الروايات بمكارم األخالق ،إذ ّ
أن

مكارم األخالق ُتطلق ويراد هبا ثالثة معاين:

األول :حماسن األخالق ـ مقابلة اإلحسان باإلحسان ـ فإذا أحسن أحد إليك

تقابله بإحسان مماثل.

الثاين :اإلحسان إىل من ظلمك ووصل من قطعك وإعطاء من حرمك ،وهبذا

تنرش اخلري والرمحة والود بني الناس.

الثالث :اخللق االجتامعي ،وما يعود نفعه إىل املجتمع ،وله أمهية كبرية يف استقرار

املجتمعات من جهة ،ويف نموها وتقدمها من جهة أخرى.
آثار اضمحالل األخالق االجتامعية

ّ
إن اضمحالل األخالق االجتامعية ترتتب عليه آثار سيئة نوجزها يف اآليت:

جملا ةناصحو ةيعامتجالا قالخألا
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األول  :انعدام التقدم االجتماعي.
ّ
إن املجتمع الذي تتفشى فيه الغيبة ـ وهي مرض اجتامعي ،هيدم شخصية

اإلنسان ويبعد اآلخرين عنهاـ ال يتقدم ّ
ألن الغيبة تفكك عراه ،فال يبقى فيه ما
ترتاح النفس إليه وتطمئن به ،لعدم سالمة أي شخصية من شخصياته ـ التي

تتمتع بمقومات وقدرات ـ من التهم الكثرية ،فال تبقى شخصية ُيستند إليها،
ومتثل طريق ًا موص ً
ال إىل اهلل تعاىل ،وبالتايل ،يستحيل عىل املجتمع أن يتقدم من
جهة ،أو ينترص عىل عدوه من جهة أخرى ،أكان العدو داخلي ًا ـ نفس اإلنسان
ـ أو خارجي ًا ،فال تستطيع األمة أن ختوض غامر حرب تتقدم فيها لعدم وجود

من تلتف حوله ،وترجع إليه من الشخصيات االجتامعية الكبرية التي متثل أسس ًا
وطرق ًا توصل املجتمع إىل اخلري واألمان ،إذ ّ
أن الغيبة قد هدمت هذه الشخصيات
وتأثر بذلك الذين ال يمتلكون وعي ًا ورقي ًا فكري ًا ،وال يستطيعون أن يضعوا األمور
يبق لدهيم من ُيمثل طريق ًا موص ً
يف موازينها الصحيحة ،فلم َ
ال إىل اهلل تعاىل ،من
هنا ندرك األمهية القصوى للربامج األخالقية التي حتض عليها الرشيعة ،وتتناول

اجلانب االجتامعي يف حياة الفرد وتركز عىل ذلك وأهنا من األمهية بمكان يفوق
ما يرجع إىل اجلانب الشخيص.

الثاني  :انعدام االطمئنان االجتماعي.
ّ
إن الغيبة والتهمة لآلخرين والكذب واالفرتاء عليهم ،ذنوب كبرية تقوض
االطمئنان يف املجتمع وجتعله يعيش الرصاع واالضطراب جتاه شخصياته التي ال
ٍ
وصف يقلل من قيمتها أو يسقطها اجتامعي ًا.
تسلم من

الثالث :التفكك االجتماعي.
التعرض لشخصيات املجتمع الكبرية يؤدي إىل انقسام املجتمع وتفككه فال
تالقي بني فئاته االجتامعية وال تعاون وال برامج عمل موحدة يف الثقافة واالقتصاد
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أو أمور أخرى جتمع بني أفراده .

الرابع  :نقل عدوى التخلف إىل اجملتمعات األخرى.
وهذا مما يؤدي إىل نقل الوباء االجتامعي الذي يعيشه املجتمع إىل املهجر،

فإذا سافر بعض أفراد تلك املجتمعات التي تعيش بنفس العقليات والفكر تنقل

األمراض املعاشة لدهيا إىل املجتمعات األخرى ،وجتعل تلك املجتمعات تعيش

ذلك الوباء ،فالتخلف ليس يف بلدان هؤالء فحسب ،بل انتقل إىل املهجر ،من هنا

ننصـح مـن يسافــر أن ال ينقـل وباءه معــه .وحيسن أن نذكـر ّ
بأن من يعيش
يف املجتمعات الغربيــة التي تعيش التكتــالت ال يستطيع أن يتالءم معهــا أو

يتقــدم مــع مجاعته ليلحــق هبــا ألنــه يعـيش الفـرديــة وسيبقى كمـا كان
دون تقدم.

جتنب النقد الالذع حصانة للمجتمع
جمتمعنا ـ األحسائي ـ يمثل الطهر والنزاهة وحيمل إجيابيات كبرية ،وعلينا أن
نحصن هذا املجتمع املحافظ من النقد الالذع يف الوسط االجتامعي ،كي ال نبتيل
بالداء الذي ابتىل به غرينا ،فهناك أمراض تعيشها جمتمعات أخرى ويخُ شى عىل جمتمعنا
بسبب االختالط بتلك املجتمعات أن تنتقل أمراضها فتؤثر علينا.
ّ
إن من األمراض الفتاكة الكالم عىل الشخصيات الكبرية التي هلا ثقل
اجتامعي بكلامت بذيئة ،وذلك ال يعني ّ
أن الشخصيات الكبرية وصلت إىل مقام
العصمة ،وال ترتكب اخلطأ ،غري ّ
أن ارتكاب اخلطأ ال يربر النقد الالذع يف الوسط
االجتامعي.

الطريق الصحيح للنقد
ّ
إن إسداء النصيحة وتقويم اخلطأ له طريقه اخلاص الذي أوضحته الرشيعة ،قال
أمري املؤمنني ؛ ( :من وعظ أخاه رس ًا فقد زانه ،ومن وعظه عالنية فقد شانه)(((،
أي ّ
أن األسلوب األمثل للنقد ال يتم بتوجيهه بنحو مبارش يف كثري من األحايني
خصوص ًا إذا كان تقويم السلوك لشخصية كبرية يف املجتمعّ ،
ألن األسلوب اهلجومي
ـ عىل فرض صدور اخلطأ من تلك الشخصية ـ يؤدي إىل سقوطها االجتامعي أمام
((( ميزان احلكمة للريشهري :ج ،1ص.48
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الناس ،وبد ً
ال من تصحيح اخلطأ نقع فيام هو أسوأ منه ،فالتشهري بتلك الشخصية
وفسح املجال لتعرض اآلخرين هلا باإلساءة متناسني اإلجيابيات التي حتققت منها
واخلدمات االجتامعية التي أسدهتا للناس بخس حلقها.
خطر النقد الالذع يف الوسط االجتامعي العام

ّ
إن نقد الشخصيات الكبرية يؤدي إىل تقهقر املجتمع وأصابته بالذبول ،وبالتايل ال
يستطيع التقدم إىل األمام ألنه افتقد الشخصية التي تقوده واإلجيابيات املرتتبة عليها
اجتامعي ًا وديني ًا ،مما يؤدي باملجتمع إىل التخبط والشتات ،وال بد من السعي احلثيث
لتحصني املجتمع ،ليبقى عىل النزاهة والطهر خصوص ًا يف نظرته للشخصية الدينية
واالجتامعية ،وحتصني املجتمع كي ال تؤثر عليه األمراض االجتامعية التي ابتليت هبا
املجتمعات األخرى.
هدف الرسالة املحمدية إمتام مكارم األخالق

اآلية التي استهللنا هبا احلديث { ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ
ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ}(آل
عمران )164:ـ بيان ّ
أن النبي  Kحدد أهداف بعثته الكربى بالتزكية ،ألهنا حتظى
باألمهية الفائقة ،وقد أكد بعض علامئنا عليها عندما سئل عن سبب استمراره يف
التذكري بالتزكية فأجاب إهنا إحدى األسس العظيمة التي بعث ألجلها النبي ،K
وترتتب عليها مكارم األخالق ،باعتبارها هدف الرسالة( :إنام بعثت ألمتم مكارم
األخالق)(((.

((( بحار األنوار للمجليس ج 16ص.210

ِح َكم توجيهية من كالم اإلمام احلسن ؛
قال اهلل تعاىل يف القرآن الكريم{ :ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮁ
ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ}(السجدة) صدق اهلل العيل العظيم.
فضل اإلمام احلسن

شهر رمضان شهر الطاعة واملغفرة ،وقد حظي الشهر بمناسبات عظيمة منها
ميالد إمامنا احلسن ؛ ،واإلمام ؛ نرباس يف عامل اإليامن واإلمامة ،وقد جاءت
الروايات عن جده املصطفى  Kيف فضله ،ومما جاء يف تبيان رتبته العالية قول
املصطفى ( :Kاحلسن واحلسني إمامان قاما أو قعدا)((( ،ومعنى احلديث ّ
أن احلسن
واحلسني قائدان لألمة ومرجعان هلا سوا ًء حاربا أو جلسا فلم يواجها السلطة الظاملة
مبارشة ،وذلك ّ
أن موقف اإلمام ُ Kيعرب عن إرادة اهلل تعاىل ،كام دلت عىل ذلك
آي القرآن الكريم واألحاديث الكثرية الواردة عن النبي  ،Kقال تعاىل{ :ﭩ
ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ}(األنبياء).
ِحكَ م من درر اإلمام احلسن

غري أننا ال نريد استعراض ما جاء يف فضله واإلشادة بمقامه العظيم ،وإنام نريد أن
نتعلم بعض ًا من حكمه ؛ ،قدّ م اإلمام ؛ ِ
احل َكم املؤثرة لألمة عامة ،وللحواريني
((( بحار األنوار للمجليس :ج ،43ص.291
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واألتباع الذين يريدون السري يف طريق اهلل تعاىل خاصة ،فكان ؛ يعطي دروس ًا يف
احلكمة والتزكية وهتذيب النفس إليصاهلا إىل الدرجات العالية من الكامل ،وقد ذكر
العلامء الكثري من احلكم التي صدرت عنه ؛ ،اخرتنا بعض ًا منها لنستفيد منه يف
حياتنا ورقينا املعنوي:
األوىل( :من طلب العبادة تزكى هلا).

قوله ؛( :من طلب العبادة تزكى هلا)((( ،هذه حكمة عظيمة أبحر فيها علامء
األخالق ،شارحني حيثياهتا ،وخالصتها ّ
أن من أراد أن يستفيد من عباداته وأعامل
اخلري التي تصدر عنه فعليه أن يزكي نفسه أو ً
ال.

تزكية النفس
وحتى تتضح هذه احلكمةّ ،
فإن الفالح عندما يريد أن يزرع يبدأ بتخصيب
األرض قبل زرعها لعلمه أنه ال يستفيد من الزرع قبل ذلك ،فتخصيب األرض وإزالة
الشوائب عنها وجعلها قابلة لِلزراعة هو التزكية لألرض بتخليتها عن الشوائب.

عالقة التزكية بالعبادة.
التخلية والتزكية مصطلحان ملعنى واحد ،والذي يريد أن يستفيد من العبادة ال
يستطيع ذلك دون أن جيعل نفسه قابلة لتأثري العبادة فيها ،فالعبادة ال تؤثر إ ّ
ال يف النفس
الصافية التقية ،أما من يعمل اخلري خمتلط ًا بالسوءّ ،
فإن تأثري العبادة يف نفسه قليل.

أثر التزكية على األعمال.
أبانت الروايات الشارح َة لقوله تعاىل{ :ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ}(املائدة)

ذلك ،قال النبي ( :Kوكيف يقل عمل يتقبل)((( ،فإذا كان العمل مقبو ً
ال عند اهلل
((( بحار األنوار للمجليس :ج ،75ص.109
((( بحار األنوار للمجليس :ج ،67ص.286

نسحلا مامإلا مالك نم ةيهيجوت مَكِح
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تعاىل لن يكون قلي ً
ال ،بل يتحول إىل أضعاف مضاعفة ،وذلك ّ
أن النفس الطاهرة هلا
قابلية إلنبات النبات احلسن ،فالصالة والصوم والصدقة وصلة الرحم لن يؤثروا
أن تأثريها الكبري ال يتحقق إ ّ
إال بالتقوى ،نعم قد تؤثر قلي ً
ال إذا ّ
ال إال ّ
هذب املرء
شخصيته ،وصفى ذاته ،وجعلها أرض ًا خصبة للزرع الطيب ،هذه احلكمة العظيمة
نستفيد منها يف كل عباداتنا ،خصوص ًا يف صومنا لشهر رمضان ،فمن أراد أن يستفيد
من صومه عليه أن يتجنب املعايص.
الثانية( :إذا أرضت النوافل بالفريضة فارفضوها).

قوله ؛( :إذا أرضت النوافل بالفريضة فارفضوها)((( ،هذه حكمة مجيلة ،وكل
حكم اإلمام ؛ عظيمة ومجيلة ،وهي ترشح مصطلح ًا مجي ً
ال ،نطلق عليه األجندة
اخلاصة ،فهناك أجندة عامة لكل أمور احلياة ،وهناك أجندة خاصة بعمل خمصوص
كالعبادات ،إذ ّ
أن كثري ًا من الناس يغلط يف اجلانب العبادي ،بتقديم املهم عىل األهم.

تقديم األهم على املهم
ّ
إن من يريد أن يتكامل عليه أن ُيقدم األهم عىل املهم ،واألمور التي تشكل أمهية
كربى ال بد من تقديمها عىل األقل أمهية ،الناجح يف حياته البد أن يسري عىل وفق هذه
األجندة ،واإلمام ؛ بني أمهيتها يف اجلانب العبادي لتأثري العبادة يف السلوك.

ضرر النوافل على الفرائض
ّ
إن بعض الشباب يرتكب أغالط ًا فادح ًة ،بل حتى بعض الكبار ،إذ قد يواظب عىل
النوافل و ُيقرص يف الفرائض ،فبعض املتدينني من الشباب يسهر ألداء صالة الليل،
وال يصيل الصبح يف وقتها ،واإلمام ؛ يؤكد هذا املبدأ برتك النافلة للفريضة ،فال
يقرص يف الفريضة عىل حساب النافلة ،النافلة ال تكون بمستوى الفريضة ويف رتبتها،
ومن أراد طريق اهلل تعاىل عليه أن هيتم بام أفرتضه وأوجبه ،ثم يأيت بالنافلة ،وحيسن
((( بحار األنوار للمجليس :ج ،75ص.109
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أن نشري إىل أنه قد يوفق من يأيت بالنوافل ،إال أن ذلك عىل حساب االستفادة من وقته
وعمره ،والذي يريد أن يكون ّ
مطرد ًا يف مساره سائر ًا يف االجتاه الصحيح عليه أن يأيت
بام أراده اهلل تعاىل وأن ُيقدم األهم ثم يأيت باملهم.
الثالثة( :اليقني معاذ السالمة).

قوله ؛( :اليقني معاذ السالمة)((( ،هذه من روائع احلكم ،املعاذ معناه امللجأ
ومن يستعيذ باهلل تعاىل يكون يف حرز ومأمن وكذا من يلتجئ إىل اليقني فيكون يف
سالمة يف نفسه.

مثرة اليقني
حيتاج اإلنسان إىل معاذ وحرز يف احلياة الدنيا ،ومن أعظم ما يتحرز به اإلنسان
اليقني ،خصوص ًا يف اجلانب العقدي ،وكلام ارتقى اإلنسان يف جانب االطمئنان
واليقني أصبح يف مأمن وسالمة ،وما نراه من األمراض النفسية كاالكتئاب والقلق
وانفصام الشخصية ،سببها عدم االطمئنان ،وأعظم ما يحُ قق معاذ ًا منها االطمئنان
واليقني ليتاح للمرء أن يصل إىل الكامل ،إن من األفضل أن يصل املرء إىل اليقني غري
ّ
أن االطمئنان وهو الظن املتاخم للعلم ،يمكن أن ُيتكأ عليه بثبات ،فمن يتعرض
لشبهة بسيطة فتؤثر عليه تأثري ًا بالغ ًا ،إنام يرجع ذلك لعدم اطمئنانه ،واإلمام ؛ بني

أن من أراد أن يكون يف سالمة فـ(اليقني معاذ السالمة)(((.
اعتد).
عد السفر َّ
الرابعة( :من تذكر ُب َ

قوله ؛( :من تذكر بعد السفر اعتدَّ )(((ُ ،يوضح ؛ السفر إىل عامل اآلخرة،
كل إنسان يسافر هذا السفر وال يستطيع أحد أن يمتنع منه إال ّ
أن هذا السفر حيتاج إىل
زاد واستعداد.
((( نفس املصدر السابق.
((( نفس املصدر السابق.
((( نفس املصدر السابق.
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االستعداد للسفر
ّ
إن االستعداد للسفر أمر هيتم به الناس يف حياهتم ،ومن أراد السفر هتيأ له وأعد ما
حيتاجه لذلك ،وهذا أمر حسن أن يستعد اإلنسان ملا يريده ،واألحسن أن يعلم يقين ًا
بسفره إىل اآلخرة ،وأن يستعد له ،وقد أفاد هذه القاعدة القرآن الكريم ،قال تعاىل:
{ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ}(التوبة ،)46:أي ّ
أن من أراد شيئ ًا استعد له.

الفرق بني االستعداد والتمين
من يريد اهلل تعاىل والدار اآلخرة وال يعمل هلام فهو يتمنى ،واألمنية لكي تتحول
إىل عمل حتتاج إىل جهد وحركة ،الكثري من الناس لدهيم أماين ،إال ّ
أن األماين ال
تتجسد يف الواقع ،وال تقرتن بالعمل ،واإلمام ؛ بينّ األمهية ملن أراد شيئ ًا أن
يستعد إلنجازه ،أما أن يتمنى دون عمل وال يتقدم خطوة إىل اإلمام فسوف لن يصل
إىل ما متناه ،ولن حيقق شيئ ًا ،بل ستنقلب عليه األمنية حرسة.
اخلامسة( :وال يغش العاقل من استنصحه).

ٌ
حكمة مفيدة يف اجلانب االجتامعي وعالقات الناس مع بعضهم ،وذلك ّ
أن
هذه
الناس يتفاوتون يف عقوهلم ،منهم صاحب العقل الراجح ،الذي حنكته التجارب
حتى نضج ،وليس ِ
لكرب السن دخل يف ذلك ،بل للتجارب الكثرية يف احلياة ،فهي
التي توصل إىل فهم سليم ،إ ْذ ّ
أن بعض الناس قد يكون كبري ًا يف ِسنه لكنه مل خيض
جتارب ًا تنضجه.

االستفادة من ذوي التجارب
أبان اإلمام ؛ ّ
أن من أراد النصح واملشورة عليه أن يذهب للناس الذين
عركتهم احلياة ،وأصبح لدهيم عقول راجحة ،فقال ؛( :وال يغش العاقل من
استنصحه)((( ،العاقل ُيوصلك إىل الصواب ويمحضك الرأي ويوضح لك التجربة،
((( نفس املصدر السابق.

458

التكامل التربوي

إن الكثري من املآيس واالنتكاسات يف جماالت احلياة نتجت عن عدم استشارة ذوي
الرأي الصائب وعدم الدراسة الكافية ملا ُيراد أن ُيقدم عليه ،فكل يشء حيتاج إىل
حكمة ،والعاقل معدهنا ف ُيقدمها عىل طبق مجيل.
السادسة( :بينكم وبني املوعظة حجاب العزة).

قوله ؛( :بينكم وبني املوعظة حجاب العزة)((( ،هذه احلكمة ال يعرفها إ ّ
ال
ذوو املقام والرتبة ،فمن كان مدير ًا أو عامل دين أو شخصية اجتامعية مرموقة ،فهو
عزيز يف مكانته.
االستفادة من املوعظة

قد تأيت املوعظة والنصيحة من األقل رتبة وهنا مكمن الداء ،فلن ُتقبل هذه
النصيحة و ُترد للعزة التي ُتشكل حجاب ًا شديد ًا فتضرُ باإلنسان ومتنعه من الوصول
إىل احلقّ ،
إن اهلل تعاىل أمرنا باتباع أحسن القول ومل حيدد لنا رتبة القائل ،قال تعاىل:
{ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ}(الزمر ،)18 :فمن يستمع القول من الناس
عليه أن يأخذ باحلكمة ،فهي ضالة املؤمن ،أنّى وجدها أخذها.
موانع االستفادة من احلكمة

الكثري من الناس متنعه عزته ورتبته من االستفادة من احلكمة ،واإلمام ؛
أوضح أمهية األخذ باحلكمة وعدم النظر إىل رتبة من صدرت منه.

((( نفس املصدر السابق.

املحاسن واملساوئ األخالقية يف منظور اإلمام احلسن ؛
قال اهلل تعاىل يف القرآن الكريم{ :ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ

ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ}(األحزاب) .صدق اهلل العيل العظيم.

برز اإلمام احلسن ؛ يف ميادين متعددة منها امليدان األخالقي ،وقد أشار

املصطفى ّ K
بأن اهلدف من بعثته تتميم مكارم األخالق ،كان اإلمام ؛ يبدي

النصائح والتوجيهات يف مناسبات متعددة لعامة الناس وخواصهم ،وجاءت

توجيهاته ؛ عىل نحو اخلطب تارة واحلكم تارة أخرى ،احلكمة كلامت خمتزلة
ٍ
معان كبرية وعظيمة ،نستعرض بعض ًا من حكمه ع التي تركز عىل مساوئ
حتمل
وحماسن األخالق.

مساوئ أخالقية

من حكمه ؛ قوله( :هالك الناس يف ثالث :الكرب واحلرص واحلسد)((( ،هناك

أمور تودي باإلنسان إىل اهلالك ،من أعظمها ما يوجب اهلالك املعنوي وليس املادي،
وإذا أصيب اإلنسان يف اجلنبة املعنوية لشخصيته ،أي يف روحه فقد هلك.

((( بحار األنوار للمجليس ج 75ص.111
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بينّ اإلمام ؛ ثالث مهلكات:
األوىل :الكرب.

أدى الكرب بإبليس إىل أن يطرد من رمحة اهلل تعاىل ،الكربياء هي السبب الرئيس يف
عدم تألق الكثري من الناس وعدم وصوهلم إىل اهلل تعاىل ،وهي صفة من صفات اهلل
تعاىل ،فهو املتكرب املتعال ،ومن نازع اهلل تعاىل فيها أذله اهلل تعاىل وقصمه ،وطرده عن
رمحته ،واإلمام ؛ حيذر من هذه الرذيلة التي يتصف هبا بعض الناس لذلة يف نفسه
وحقارة يف ذاته ،وحياول أن يرفع حقارته ،وأن يبعد الذلة عن نفسه بالتكرب عىل غريه
من الناس أو التكرب عىل رسل اهلل تعاىل وأنبيائه وأوصيائهم أو التكرب عىل األحكام
الرشعية والقوانني اإلهلية فال يمتثل ما أمر اهلل تعاىل به.
الثانية :احلرص.

وهو اجلشع وشدة اإلرادة للحصول عىل املطلوب بنحو أكثر من املتعارف،
كمحاولة اإلنسان مجع أكثر مما حيتاجه من املال ،وطلب األشياء عىل نح ٍو غري متعارف،
يستنفد احلريص جهده وطاقاته دون أن يصل إىل ما يبتغيه ألنه ال يسري عىل وفق
املوازين التي يريدها اهلل تعاىل ،أكان يف الرزق أو يف غريه ،و ُيستخدم احلرص يف األعم
األغلب يف طلب ما ال حيتاجه املرء من املال ،احلريص حياول أن يصل إىل ما يبتغيه عرب
أمور ترجع إليه بالسوء ،فيستنفد ُج َّل وقته أو ُك َّله يف الطلب دون أن يلحظ األمور
األخرى التي عليه أن يراعيها ،فهو غري متوازن يف شخصيته ،وإذا اختل التوازن أدى
بصاحبه إىل اهللكة ،واهلالك هنا يف اجلانب املعنوي ،أي أن احلريص يودي به حرصه
إىل موته املعنوي.
الثالثة :احلسد.

وهو متني زوال النعمة عن الغري ،احلسود ال يستقر إذا حصل غريه عىل النعمة،
ويعرتض عىل احلق تعاىلّ ،
ألن اهلل تعاىل هو الرزاق،واحلسود بدل الثناء عىل اهلل تعاىل
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وطلب ما لديه من خري يشغل نفسه بتمني زوال النعمة من غريه ،إن احلسد رذيلة من
مساوئ األخالق التي حذر منها النبي  Kواألئمة من أهل البيت إل ،ووجهوا
الناس إىل التحيل بمكارم األخالق.
حماسن أخالقية

لإلمام ؛ توجيهات عدة يف احلض عىل مكارم األخالق ،منها قوله( :مكارم
األخالق عرشة :صدق اللسان ،وصدق البأس ،وإعطاء السائل ،وحسن اخللق،
واملكافأة بالصنائع ،وصلة الرحم ،والتذمم عىل اجلار ،ومعرفة احلق للصاحب ،وقرى
الضيف ،ورأسهن احلياء)(((.

األوىل :صدق اللسان.
لقد حض اهلل تعاىل عىل الصدق وأمر بأن يكون اإلنسان مع الصادقني قال تعاىل:
{ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ}(التوبة) ،الصدق يورث
االطمئنان يف التعامل بني الناس ،ومن مل َيصدُ ق قو ُله َص ُع َب التعامل وإياه واألخذ منه.

الثانية :صدق البأس.
ويراد به صدق العمل ،إذ قد يبتىل ٌ
بعض بمواقف ،كالذين ابتالهم اهلل تعاىل يف
زمن اإلمام احلسني ؛ ،حيث ناداهم اإلمام ؛ ومل يستجيبوا له ،وهم يعرفون
ّ
أن احلق معه وأنه اإلمام املفرتض الطاعة ،ومن مل يستجب له مل يكن صادق ًا يف بأسه،

الصادق يف البأس هو من وقف مع اإلمام ؛ ،هذا ابتالء لكثري من الناس ،فإذا
عرف صاحب احلق ،عليه أن يكون معه ،غري ّ
أن ضعف اإلرادة يوهن املرء ،وال
يستطيع أن يقف مع صاحب احلق ،ومن ليس عنده بأس وشدة عزيمة يف الوقوف مع
احلق ليس بصادق عم ً
ال وليس بمتحلٍ بمكارم األخالق ،اإلنسان باإلضافة إىل إيامنه
البد أن يكون صادق ًا عملي ًا بقوة عزيمة وشدة بأس يف الوقوف مع احلق.
((( موسوعة كلامت اإلمام احلسن ؛ :جلنة احلديث يف معهد باقر العلوم ؛.
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الثالثة :إعطاء السائل.
قال اإلمام ؛( :وإعطاء السائل) ،من حتىل بمكارم األخالق ال ُيرد سائ ً
ال ولو
بالقليل ،بل يعطي من سأله ،وهذه صفة من صفات اهلل تعاىل ،اهلل تعاىل يعطي من
سأله ومن مل يسأله حتنن ًا منه ورمحة.

الرابعة :حسن اخللق.
قال اإلمام ؛( :وحسن اخللق) ،حسن اخللق بلني العريكة والسامحة يف
التعامل واملرونة مع الغري ،األئمة إل يؤكدون عىل أمور هامة يف التعامل األخالقي،
وحيضون عىل املرونة واللني يف التعامل ،ألن الناس طيف خمتلف ،بعضهم لديه
شكاسة يف خلقه ،وقد يخُ رج من يتعامل معه عن التعامل الطيب ،غري ّ
أن من نظر
أوامر القرآن الكريم وتوجيهات اإلسالم وخلق األئمة من أهل البيت إل وجد
نفسه ملزم ًا باتّباع اهلدى واخلري واملرونة يف التعامل.

اخلامسة :املكافأة بالصنائع.
قال ؛( :واملكافأة بالصنائع) ،من مكارم األخالق املكافأة بحسن الصنيعة ملن
أحسن خصوص ًا وللناس عامة ،حيسن ملن أحسن إليه ،ويصنع املعروف ملن مل حيسن
إليه ،بل ملن أساء إليه ،فيكافئ غريه بحسن الصنع ،ومن فعل له القليل شكره باجلزيل
الكثري.

السادسة والسابعة :الصلة للرحم واجلار.
قال ؛( :وصلة الرحم ،والتذمم عىل اجلار) ،من اتصف بمكارم األخالق رحم
جريانه ووصل رمحه ،لقد جاءت األحاديث يف احلض عىل اإلحسان والصلة للجار
امليسء والرحم الكاشح ،اجلار اليسء اخللق والرحم الكاشح أي القاطع ينبغي أن
يوصال ،قد ُيبتىل املرء بجار يسء أو رحم قاطع ،وعليه أن يتعامل بالتعامل الطيب
واحلسن معهام.
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الثامنة :معرفة احلق للصاحب.
قال ؛( :ومعرفة احلق للصاحب) ،من كان لديه صديق متصف ًا بمكارم
األخالق عليه أن يعرف حقوقه فيؤدهيا ويوفيه إياها بزيادة ،غري ّ
أن بعض الناس
ال يعرف حقوق أصدقائه أو ال هيمه ذلك ،فال يعطي الصديق حقه ويقرص يف أداء
احلقوق ،بخالف املتصف بمكارم األخالق فهو جاد يف إعطاء أصحابه ما يستحقونه،
بل يفي بامليزان الويف بإحسانه إىل أصدقائهم.

التاسعة :قرى الضيف.
قال ؛( :وقرى الضيف) ،أكدت اآليات والروايات عىل االتصاف بالكرم،
وهو صفة من صفات احلق تعاىل ،بعض الناس يظن ّ
أن الكرم ينحرص يف إطعام
الطعام ،غري أن الكرم ال ينحرص بإطعام الطعام من الكرم ،بل له موارد متعددة ،منها
كرم املرء يف تعامله مع أهل بيته ،يكون ندي اليد مع أبنائه وزوجه ،ال يطعم الطعام
لآلخرين ويبخل يف تعامله مع أبنائه وزوجه ،فذلك ليس بكريم ،الكريم يده ندية ،ال
يشح وال يبخل بإمساك ما عنده عن أهله ،وقد أكدت الروايات عىل قري الضيف إذا
حل ،وقري الضيف ليس بتقديم الطعام فحسب ،بل بالتعامل احلسن وإياه والبشاشة
يف وجهه.

العاشرة :احلياء.
قال ؛( :ورأسهن احلياء) ،احلياء من الفضائل ،واحليي ُيدين نفسه إىل معايل
األخالق ومكارمها وإىل السؤدد ،أما من فقد احلياء فعكسه متام ًا ،من صفات النبي
 Kأنه أشد من العذراء يف خدرها حيا ًء ،البنت العذراء التي تربت تربية صاحلة
تستحي كثري ًا وهي حيية جد ًا ،والنبي  Kأشد حيا ًء من العذراء يف خدرها عندما
تذكر أمامه مساوئ وقبائح األخالق ،لذا قال اإلمام ؛ :ورأس مكارم األخالق
ملن أراد أن يتحىل هبا احلياء ،أي يستحي من القبائح ،ليبتعد ويتحىل بالفضائلّ ،
إن
بعض الناس ال يستحي من القبائح ،فيفحش يف قوله ويبتعد بذلك عن املكارم.

464

التكامل التربوي

الفرق بني احلياء واخلجل

ننبه هنا عىل أمرين:

األول :افرتاق احلياء عن اخلجل ،احلياء عن املساوئ والقبائح ،واخلجل هو
اضطراب الشخص ووجله وعدم إقدامه للحصول عىل ما ينبغي أن حيصل عليه،
كمن أراد أن يتعلم واستحى ومل يسأل فهو خجول.

الثاينّ :
أن احلياء عن القبائح ؛ أما اخلجل فهو من األمور التي عىل اإلنسان أن
حيصل عليها ،إ ّ
ال أنه خيجل من احلصول عليها ،اخلجل قبيح واحلياء حسن ،كون
اإلنسان خجو ً
ال غري جيد ،إ ْذ ال يستطيع أن حيصل عىل ما يبتغيه بجرأة وإقدام.
العلم والتعلم

من حماسن األخالق التي ّ
ركز عليها اإلمام احلسن ؛ العلم والتعلم ،حيث
(ع ِّلم الناس علمك وتعلم علم غريك فتكون قد أتقنت علمك ِ
وعلمت
قال َ :
ما مل تعلم)((( ،عىل اإلنسان يف احلياة أن يكون متعل ًام منذ بدء حياته إىل هنايتها،
قال النبي ( Kاطلب العلم من املهد إىل اللحد)((( ،املرء بحاجة أن يتعلم دائ ًام،
حتى العامل حيتاج أن يتعلم ،إ ْذ ّ
أن اإلنسان جهله أكثر من علمه ،واإلمام ؛
قال ْ
إن كنت عامل ًا يف بعض األمور فع ِّلم الناس هبا ،وبذلك تكون أتقنت ما تعلم
وأصبحت املعارف والعلوم ملكات راسخة يف ذاتك ،متقنة لديكْ ،
وإن كنت
ٍ
مكتف بعلمك وحتدث نفسك بأنك لست
ال تعلم فتع ّلم علم غريك وال تقف
بحاجة أن تتعلمّ ،
فإن ذلك يوقفك دون تقدم ،بينام عىل املرء أن يسعى للحصول
عىل الكامل دائ ًام.

((( بحار األنوار للمجليس :ج ،75ص.111
((( العلم واحلكمة يف الكتاب والسنة للريشهري :ص.206

دور النيب  Kيف نشر الرمحة يف املجتمع
قال اهلل تعاىل يف القرآن الكريم { :ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ
ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ}(آل عمران .)١٥٩:صدق اهلل العيل العظيم.
الرمحة النبوية

بعث اهلل تعاىل خاتم األنبياء والرسل حممد ًا رمحة للعاملني ،فهو الرمحة املهداة ليس
للبرش فحسب ،بل جلميع عوامل الوجود ،ذلك أن احلق تعاىل كتب عىل نفسه الرمحة،
قال تعاىل{ :ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ}(األنعام )١٢:ورمحته سبقت غضبه قال رسول
اهلل « :Kكتب اهلل عز وجل كتاب ًا قبل أن خيلق اخللق بألفي عام يف ورق آس ،ثم
وضعها عىل العرش ،ثم نادى يا أمة حممد :إنّ رمحتي سبقت غضبي»(((.
املجتمع قبل زمان النبي .K

كان النبي  Kيبني للناس أمهية الرمحة ،إ ْذ ّ
أن املجتمع اجلاهيل  -العرب  -عندما
بعث فيهم النبي  Kكان السائد فيهم العنف والغلظة والتعدي عىل الغري خصوص ًا
إذا كان الغري ضعيف ًا ،وأراد اهلل تعاىل للبرشية مجعاء بل للكون كله أن يرفل يف النعيم،
ويعيش الرمحة واحلب واملودة مجيع أفراده وكل مفرداته.
((( بحار األنوار للمجليس :ج ،3ص.12
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دور النبي  Kيف نرش الرمحة

عندما نرجع إىل مصادر الترشيع يف الكتاب والسنة نجد آيات متعددة تتحدث
عن رمحة اهلل تعاىل ،وأحاديث كثرية وردت عن املصطفى  Kوعن أهل البيت إل
تبني أمهية الرمحة وما يرتتب عليها من آثار ،واألحاديث جتعل الرمحة اإلطار العام
الذي جيب أن يكون عليه املسلم ،والطريق القويم الذي جيب أن يسري عليه اإلنسان
السوي ،غري أن النبي ُ Kبعث يف جمتمع ينبذ الرمحة ،ويقدس العنف ،ويرى الرمحة
مظهر ًا من مظاهر الضعف يعاكس الرجولة ،والقوة والشجاعة.
غرس مفهوم الرمحة بني أفراد املجتمع

جاهد  Kيف هذا املجتمع لغرس مفهوم الرمحة يف الناس ،واآليات والروايات
التي جاءت تؤكد ذلك ،قال تعاىل{ :ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ
ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ}(البلد) ،أما األحاديث فقد جاء الكثري منها لتوكيد
هذا املفهوم قال « :Kالرامحون يرمحهم الرمحن يوم القيامة ارحم من يف األرض
يرمحك من يف السامء»(((.
إعداد القابليات لتلقي الرمحة اإلهلية

يرحم ال ُيرحم»((( ،أي أن اهلل تعاىل إنام يرحم القلب املتصف
وقال « :Kمن مل َ
باحلنان واللطف والرمحة ،أما القلب الذي انتزعت منه الرمحةّ ،
فإن اهلل تعاىل ال يرمحه،
وعنه « :Kإنام يرحم اهلل من عباده الرمحاء»((( وهنا حرص منه  Kبرمحة اهلل تعاىل
للرمحاء ،وعنه « :Kوالذي نفيس بيده ال يدخل اجلنة إ ّال رحيم»((( إن القلب الغليظ
اجلايف القايس ال يدخل اجلنة وال تناله الرمحة كام قال  ،Kلذا تعجب من سمع هذا
((( بحار األنوار للمجليس :ج ،47ص.167
((( ميزان احلكمة للريشهري :ج ،2ص.1044
((( بحار األنوار للمجليس :ج ،79ص.91
((( ميزان احلكمة للريشهري :ج ،2ص.1044
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احلديث منه  ،Kفقالوا :كلنا رحيم ،قال :ال ،حتى ترحم العامة ،أي ّ
أن عامة الناس
ينبغي أن يتعامل معهم بالرمحة واملودة واللطف ،وعنه « :Kخاب عبد وخرس مل
جيعل اهلل تعاىل يف قلبه رمحة للبرش»((( ،من انتزعت من قلبه الرمحة سيعيش اخليبة
واخلرسان ،أما من جتذرت املودة يف نفسه ،وكرب احلب يف قلبه فأصبح رحي ًام فهو مورد
اللطف اإلهلي وسعة الرمحة.
مواجهة مظاهر العنف بالرمحة والعطف

جذر النبي  Kهذا املفهوم وغرسه يف أذهان أولئك اجلفاة الغالظ ّ
ألن طبيعة
املجتمع العريب كانت تنبذ الرمحة وتقدس العنف ،واالعتداء عىل الضعفاء الذين ال
يستطيعون أن يدافعوا عن أنفسهم ،وكان العرب يقدسون القوة بغض النظر عن
كوهنا عىل وفق القانون أو ظاملة ،ومما جاء عنهم مما ينم عن العنف والقسوة التي كانت
ألجدادنا العرب وال زالت آثارها باقية إىل يوم الناسّ ،
ألن كثري ًا من العرب مل يتعرف
عىل األفق الواسع للرشيعة اإلسالمية السمحاء ويتعامل بالعنف ،بل يراه املظهر
الذي ينبغي أن يتجسد به اإلسالم ،لذا أ ّثر الفهم اخلاطئ لإلسالم يف إبعاد اآلخرين
ووسم اإلسالم واملسلمني بالعنف مع أنه دين الرمحة واحلب ،جاء عن اإلمام
عنه ُ
الباقر ؛« :وهل الدين إ ّال احلب»((( ،احلب والرمحة يبنيان احلضارة أما العنف فهو
مظهر ختلف وهدم.
وقد ظهر العنف لدى العرب بمظاهر متعددة:

األول :وأد البنات.
وأد العرب البنات ألمرين :األول للرشف والثاينّ :
أن املرأة كائن ضعيف بخالف
الرجل فهو كائن قوي ،ومن ذلك وأدوا البنت لضعفها ،وتعدوا عىل الضعفاء من
الرجال ،وقد جابه النبي  Kذلك فوضع مع بعض العرب حلف ًا إنساني ًا للدفاع عن
((( ميزان احلكمة للريشهري :ج ،2ص.1045
((( بحار األنوار للمجليس :ج ،27ص.95
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الضعفاء يف مكة سمي بحلف الفضول ،وهو من أروع املنجزات التي قام هبا بعض
العرب مع النبي  Kقبل اإلسالم.

الثاني :االعتداء على الضعفاء.
إن السلب والنهب كانا سائدين لدى العرب قبل اإلسالم ،وكانوا ال خيافون إ ّ
ّ
ال
األقوياء فال يعتدون عليهم خشية من ردود فعلٍ منهم فكان عدم االعتداء عىل الغري
ليس من أجل احرتامه أو احرتام القانون وإنام خشية من قوته.

الثالث :انتفاء العاطفة واحلس اإلنساني.
لقد كان العنف متأص ً
ال يف نفوسهم وهو اإلطار السائد لتعاملهم حتى مع أقرب
الناس إليهم ،جاء األقرع بن حابس فرأى رسول اهلل  Kيقبل احلسن واحلسني إ
فقال األقرعّ :
إن يل عرشة من الولد ما قبلت أحد ًا منهم -.ألنه يرى العاطفة واحلنان
األبوي ينامن عن ضعف حتى ْ
وإن كان ذلك احلنان وتلك العاطفة ألقرب الناس
كالولد ،فهام مظهر للضعف والنبي  Kرد هذا الفكر اليسء -فقال « :Kإن كان
اهلل قد نزع الرمحة من قلبك ،فام أصنع بك؛ من مل يرحم صغرينا ومل يعزز كبرينا فليس
منا»((( أي ليس هذا مظهر ًا للرجولة والقوة ،بل مظهر ًا للغلظة والقسوة ،الرحيم هو
من يتعامل مع غريه بالرمحة ،وقد واجه النبي  Kالغلظة والقسوة والعنف والشدة
والتعدي عىل اآلخرين بالرمحة والرفق القتالع جذور هذه الثقافة السيئة.
نبذ التطرف واملعاملة عىل الظاهر

ّ
إن العرب مل يقدسوا القانون خصوص ًا إذا امتلكوا القوة وكان هلم السيطرة وهناك
نامذج يف االعتداء عىل الغري دون قانون حدثت حتى من بعض صحابة النبي  Kفقد
كان بعض الصحابة يريد أن يظهر بمظهر القوة والقدرة والغلبة للغري ،حتى إذا أسلم
الغري مع أنّه ال جيوز التعدي عىل من أسلم يف القانون اإلسالمي ،قال أسامة بن زيد:
((( بحار األنوار للمجليس :ج ،43ص.283
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بعثنا رسول اهلل  Kيف رسية فصبحنا احلرقات من جهينة فأدركت رج ً
ال فقال :ال إله
ال اهلل ،فطعنته فوقع يف نفيس من ذلك فذكرته للنبي  Kفقال :أقال ال إله إ ّ
إ ّ
ال اهلل،
وقتلته؟ قلت :يا رسول اهلل إنام قاهلا خوف ًا من السالح؟ قال «أفال شققت قلبه حتى
تعلم أقاهلا أم ال؟» فام زال يكررها حتى متنيت أين أسلمت يومئذ»((( نلحظ أسامة بن
يرع حكم اإلسالم فقتل مسل ًام ألنه أسلم ملا رأى السيف وقد شجب النبي فعل
زيد مل َ
أسامة ملا قال أسلم خوف ًا ومل يسلم طمع ًا يف اإلسالم ،فقال النبي  :Kأفال شققت
قلبه؟ وكان  Kيكرر ذلك حتى ندم أسامة ومتنى أنه مل يسلم إال بعد قتله لتكرار
النبي  Kالتذكري بسوء الفعل ،وال زال بعض العرب إىل يوم الناس هذا يتصف
بالغلظة والعنف.
بيان مفهوم الرمحة

بينّ النبي  Kمفهوم الرمحة بأنحاء خمتلفة تارة بام يرتتب عليها من الثواب واآلثار
الطيبة يف عامل اآلخرة وأخرى بذكر ما يالزمها من حسن.

األول :التشجيع على التعامل برفق .
قال « :Kإنّ الرفق مل يوضع عىل يشء إال زانه ،وال نزع من يشء إال شانه»
التعامل بالرفق واحلنان يزين املوقف ويضفي عليه مجا ً
ال ،والعكس من ذلك التعامل
بالغلظة والشدة ييسء املوقف ويفسده وال يؤدي إىل خري.

(((

الثاني :التأكيد على مفهوم الرمحة.
لعل من أبلغ ما قاله النبي  Kحرصه لبعثته بإمتام مكارم األخالق ،قال :K
«إنام بعثت ألمتم مكارم األخالق»((( ومكارم األخالق أن تعفوا عمن ظلمك وحتسن
ملن أساء إليك ،وتصل من قطعك ،أما من يكيل الصاع صاعني ملن أساء إليه ويتعامل
((( بحار األنوار للمجليس :ج ،21ص.65
((( ميزان احلكمة للريشهري :ج ،2ص.1102
((( ميزان احلكمة للريشهري :ج ،1ص.804
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يع الرمحة يف اإلسالم ،لقد عالج اإلسالم مظاهر الغلظة والعنف والتعدي
بعنف مل ِ
عىل الغري وعدم السري عىل وفق القانون ،بالتأكيد عىل مفاهيم مضادة كمفهوم األخوة
يف الدين والرمحة والرفق واحلب.

الثالث :جتسيد مفاهيم الرمحة يف شخصية املسلم.
اإلسالم سلوك ونظام وليس ألفاظ ًا يقوهلا املسلم دون أن تطبع سلوكه

بصبغته ،قال اإلمام الرضا ؛« :املسلم الذي يسلم املسلمون من لسانه

ويده»((( ،وقال « :Kخري الناس أنفعهم للناس»((( والنبي  Kيريد أن جيذر
يف شخصية املسلم الرفق واحلنان واملحبة والود كمفردات يف التعامل ليس فيام

خيص اإلنسان فحسب بل بام يعم الكون بأرسه ،وقد ورد التأكيد عىل الرمحة حتى
يف ذبح احليوان ،جاء يف بعض الروايات التأكيد عىل رمحة الطري عند ذبحه لألكل،

فتسن الشفرة كي ال يتعذب الطري ،اإلسالم كله رمحة وحب وحنان ولطف غري
أن من مل يفهم اإلسالم يتعامل بغلظة وقسوة ظن ًا منه ّ
ّ
أن ذلك هو اإلسالم ،دون

أن يعي ّ
أن اإلسالم يتحقق بالشهادتني فمن آمن بأن ال إله إال اهلل وأن حممد ًا K
عبده ورسوله دخل يف اإلسالم ،وله ما للمسلمني وعليه ما عليهم يتعامل معه

بالرمحة واملحبة واحلنان ،حتى وإن اخ ُتلف وإياه يف التفاصيل ،وذلك هو الرس يف

قرب الناس من املصطفى  Kونجاح دعوته ،قال تعاىل{ :ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ
ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ}(آل عمران.)١٥٩:

استلهام دروس الرمحة من املولد الرشيف

مولد النبي  Kيعلمنا درس ًا يف القيم األخالقية يفيدنا يف عاملي الدنيا واآلخرة.

يف الدنيا تتطور العالقات االجتامعية بني الناس ،وتنترش ثقافة السالم ،واحلب يف

((( وسائل الشيعة (آل البيت) للحر العاميل :ج ،12ص.128
((( مستدرك الوسائل للنوري :ج ،12ص.391
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املجتمع ،وتكون املودة سلوك ًا يف التعامل.

أما يف اآلخرة فالرحيم الودود موئ ً
ال للطف اهلل ورمحته ،قال رسول اهلل :K

«إن اهلل تعاىل خلق مائة رمحة يوم خلق الساموات واألرض كل رمحة منها طباق ما بني
السامء واألرض ،فأهبط رمحة منها إىل األرض فبها تراحم اخللق ،وهبا تعطف الوالدة

عىل ولدها ،وهبا ترشب الطري والوحوش من املاء ،وهبا تعيش اخلالئق»
قلبه رمح ًة للعباد سينال الرمحة أما الذي نزعت منه الرمحة فلن يرمحه اهلل تعاىل.
(((

فمن يف

مفهوم الرمحة بني الرشيعة اإلسالمية وغريها

علينا أن نفقه هذا املفهوم اإلسالمي بمناسبة مولد النبي  ،Kفالرمحة واحلب
واحلنان ليس عند املسيحيني فحسب كام يتصور ٌ
بعض ،بل أن مفهوم الرمحة ُأكد

عليه يف األديان الساموية كلها ،وليس خاص ًا برسالة املسيح ؛ ،بل ّ
أن ما جاء

يف الرشيعة اإلسالمية أعظم مما جاء يف رشيعة عيسى ؛ ،ويف كل األديان
الساموية أي ّ
أن ما جاء يف رشعنا اإلسالمي أكرب وأعظم مما جاء يف الرشائع
الساموية األخرى بأضعاف.

نتائج الرمحة عىل البرشية

من يقرأ آيات القرآن التي تتحدث عن رمحة اهلل تعاىل وسعتها ،وأنه تعاىل

يكتبها للذين يتقون ،قال تعاىل{ :ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ

ﭬ}(األعراف ،)١٥٦:والذين يعملون اخلري يعي ّ
أن النبي  Kأراد أن يسود
هذا املفهوم ليس يف املسلمني فحسب ،بل يف البرشية مجعاء يتعاملون به ،كي يصل
البرش إىل اخلري ،ويتجسد هذا املفهوم يف ذواهتم ليصبح السري عىل وفق املحبة
والقانون واحرتام الغري ،كي يقطف الناس ثامر ًا يانعة ،أما إذا كان التعامل بالسلب

((( ميزان احلكمة للريشهري :ج ،2ص.1048
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والتعدي عىل حقوق الغري خصوص ًا إذا كان ضعيف ًا يستغل لضعفه ،فذلك ينم

عن ثقافة جاهلية جتسدت يف العرب وغريهم ،وقد بعث النبي  Kليغري ذلك
غري أنه ال زال بعض العرب يتسم بالعنف ويراه مظهر ًا للرجولة والسمو ،أما غري

العرب حتى إذا كان لدهيم عنف إ ّ
ال أهنم ال يقدسونه كالعربّ ،
إن العنف يتضاد
مع مبادئ رساالت السامء.

حقيقة األخالق السلوكية عند اإلمام احلسن ؛
قال اهلل تعاىل يف القرآن الكريم{ :ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ
ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ}(األحزاب) صدق اهلل العيل العظيم.

اإلمام احلسن ؛ غصن الدوحة املباركة ألهل بيت النبوة إل واألئمة من
أهل البيت إل رشحوا مفاهيم الرشيعة واملفاهيم العامة لآلداب ،ومن أراد أن
يتعرف عليها ليتاح له جتسيدها يف شخصيته ،عليه أن يعي املفهوم بأبعاده املختلفة
البعد الفقهي والعقدي والسلوكي األخالقي -لقد رشح األئمة إل املفاهيم منزوايا خمتلفة ،وإمامنا احلسن ؛ رشح الكثري من املفاهيم.
ُروي عنه ؛ يف حتف العقول وغريه من الكتب التي ترمجت اإلمام ؛ رشح ًا
لور ؛ تلك املفاهيم ملن أراد
ملفاهيم أوضحها أجوبة ألسئلة طرحت عليه ،وقد َب َ
أن يستفيد منها يف املجال العميل ليكون تطبيقه هلا دقيق ًا مرضي ًا عنه من أئمة أهل
البيت إل.
حقيقة املروءة

سئل ؛ عن املروءة فقال« :حفظ الدين وإعزاز النفس ولني الكنف وتعهد
الصنيعة وأداء احلقوق ،والتحبب إىل الناس»(((.
((( بحار األنوار للعالمة املجليس :ج  ،75ص .103
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املروءة هلا جمال فقهي ،لذا اشرتط الفقهاء عىل من يؤم اجلامعة أن يتصف هبا
ورشحوا معناها فقهي ًا ،وأوضحها اإلمام ؛ أخالقي ًا وسلوكي ًا بنحو يشمل املجال
الفقهي ،وأهنا تتقوم بستة أمور:

األول :حفظ النفس.
شخص باملروءة ال يتم إ ّ
ّ
ٍ
ال بحفظ دينه وحياطته ،واالهتامم به أشد من
إن اتصاف
اهتاممه بدنياه ،فمن حفظ دنياه بشكل دقيق عليه أن هيتم بدينه بنحو أدق ليتصف
باملروءة.

الثاني :عزة النفس.
من اتصف باملروءة له عزة يف نفسه دون ِكبرْ ٍ ،فال يكون ذلي ً
ال يف تعامله مع
الشخصيات الكبرية ذات اجلاه والنفوذ ،بل له عزة يف نفسه تظهر يف تعامله مع الطيف
املتعدد ،قال تعاىل{ :ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ}(املنافقون.)٨:

الثالث :التعامل احلسن.
قال ؛« :ولني الكنف» ،الكنف تعبري جمازي ،ويف اللغة حضن اإلنسان،
والعضدان ،والصدر ،غري أنه ال يراد به ذلك ،وعندما نقول :فالن يف كنف فالن،
نريد به أنه يف حياطته ،وحتت إرشافه ،يدافع عنه ويذود ،دون أن يتعامل مع من يف
وأعز
كنفه بالقوة والشدة والقرس ،بل حيوطه بالرفق ،ومن كان ذو مروءة حفظ دينه
َّ
نفسه ،والن كنفه ،وإذا كان مسؤو ً
ال عن مجع من الناس ،كعياله أو عامل حتته فإنه
يديرهم بمسؤولية ومرونة.

الرابع :املداومة على اإلحسان.
قال ؛« :وتعهد الصنيعة» ،من يتصف باملروءة يستمر إحسانه دائ ًام ،بخالف بعض
الناس فيحسن ملن أحسن إليه مرة ويقفْ ،
فإن ُأحسن إليه َأحسن ،أما ذو املروءة فيستمر
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إحسانه ملن أحسن إليه إىل ما بعد موته ،وحيسن إىل أوالده ،كان املصطفى  Kقمة اخللق
الكريم حيسن ملن أحسن إليه مستمر ًا يف ذلك إىل ما بعد موته ،فأحسن إىل السيدة خدجية
بعد موهتا ،وورد عنه  Kأنه كان يذبح الشاة فيفرقها عىل صديقات خدجية((( ،بِر ًا هلا
ويتعهد  Kالصنيعة وإدامة املعروف ،وتلك سمة من اتصف باملروءة.

اخلامس :أداء احلقوق.
قال ؛« :وأداء احلقوق»ّ ،
إن من اتصف باملروءة دقيق يف أدائه كل حق تعلق به.

السادس :التودد إىل الناس.
قال ؛« :والتحبب إىل الناس».

يتحبب بعض الناس إىل اآلخرين إذا انفتحوا عليه فينفتح عليهم ،ويتحدث معهم،
ويتجاوب وإياهم ،غري ّ
أن من اتصف باملروءة يتحبب إىل اآلخـرين ،ويقرتب منهم،
وينفتح عليهم قبل أن ينفتحوا عليه ،وال ينتظر من اآلخرين أن يأتوا إليه ليتعرفوا
عليه ،بل يبادر بالتودد وإظهار احلب هلم.
حقيقة الكرم

سئل ؛ عن الكرم فقال« :االبتداء بالعطية قبل املسألة ،وإطعام الطعام يف
املحل».
هناك مسألتان هامتان يف الكرم:

األوىل :االبتداء بالعطية.
ال يكون الكرم إ ّ
ال ملن َب َذل قبل أن ُيسأل ،االبتداء بالعطية قبل املسألة سمة للكريم،
وال ينتظر أن يأيت اآلخرون إليه ليظهروا له العوز واحلاجة ثم يقدم هلم العطاء ،بل
يبادر بالعطاء قبل املسألة.
((( أعيان الشيعة للسيد األمني :ج ،ص.312
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الثانية :إطعام الطعام.
قال ؛« :وإطعام الطعام يف املحل» ،أي وقت الشدة واجلدب ،بعض الناس
يقدم الطعام أوقات الرفاه ،وذلك يشء مجيل ،لكنه يف أوقات الشدة واجلدب ال يبذله.
الكرم واإليثار

من صفات الكريم اإليثار ،إ ْذ هناك أوقات حمنة وجدب متر عىل الناس ،لقلة
املوارد كام كان عليه احلال يف بعض البلدان ،فعندما تعرضت اندونيسيا إىل اتسونامي
 مد بحري  -وتعرضت بعض البلدان األخرى لسيول وأمطار وبراكني وزالزل،كان الناس بحاجة للطعام واللباس ،ألهنم يف شدة ،حينئذ يظهر كرم الكريم ،رغم
كونه يعيش وسط املحتاجني وهو بحاجة إىل اللباس والطعام كأحدهم إ ّ
ال ّ
أن يده
سخية ندية معطاءة.
حقيقة الدنيئة

سئل ؛ عن الدنيئة فقال« :النظر يف اليسري ومنع احلقري».

الدنيئة ما نسميها يف األحساء الدنية ،والدينء من ينظر يف اليسري ويمنع احلقري،
يدقق يف األشياء اليسرية دون تسامح وال يغض الطرف عنها مع أنه ال ينبغي أن
يلتفت إليها وال أن يوجه قدراته هلا ،ويمنع احلقري ،اليشء البسيط الذي يمكن أن
يفيد اآلخرين ،حيافظ عليه ،ممسك ًا إياه ،تلك دناءة.
حقيقة اللؤم

سئل ؛ عن اللؤم فقال« :قلة الندى وأن ينطق باخلنى».

اللؤم أشد من البخل ،واللئيم هو الدينء األصل ،الشحيح النفس ،البخيل قد
يعطـي قلي ً
ال واللئيم يعطي نادر ًا ،ويمسك كثري ًا ،أما البخيل فيعطي أقل من مستواه،
بعض الناس راتبه ممتاز ،وهو موظف كبري ،ويمكنه أن ُي َع ِّيش أهله برفاه ّ
ألن اهلل تعاىل
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وسع عليه ،غري أنه يقرت عليهم ،فأكلهم صعب ولباسهم كذلك ،وبد ً
ال من إظهار
ّ
نعمة اهلل تعاىل عليه ،يبخل هبا عىل أقرب الناس إليه ،واألشد منه اللئيم الذي من
النادر أن يعطي ،قال اإلمام ؛« :وقلة الندى» ،الندى هو الطلل عىل األشجار
والزهور ،وهو قليل جد ًا ،ونقاطه صغرية أشبه بالرذاذ ،واللئيم باإلضافة إىل ذلك
شمئَز منه إذا نطق ،و َيود السامع أن يكون يف غاية البعد عنهّ ،
إن الكالم
قبيحة ألفاظه ُي َ
الطيب له تأثريه الطيب ،واليسء له تأثريه اليسء ،وال يقترص لؤم اللئيم عىل شحه
فحسب ،بل يف فحش كالمه.
حقيقة السامحة

سئل ؛ عن السامح فقال« :البذل يف الرساء والرضاء».

السامحة صفة الباذل يف الرساء والرضاء والشدة والرخاء ،هناك من يملك املال
الوفري ويبذل منه ،وإذا ّ
قل ماله توقف ،لقد رأيت شخصيات من طلبة العلم وغريهم
من األثرياء واملتوسطني من الناس عندما تأتيه الدنيا يكون كري ًام ،وإذا أدبرت عنه
أمسك ،وهناك من يعطي عند إقبال الدنيا وإدبارها ،ف ُي َق ِدم ،وتلك هي السامحة ،وهي
من صفات أهل البيت إل ،قال اإلمام ؛ زين العابدين« :أهيا الناس أعطينا ستا
وفضلنا بسبع :أعطينا العلم ،واحللم ،والسامحة ،والفصاحة ،والشجاعة ،واملحبة يف
قلوب املؤمنني ،(((»..البذل يف الرساء والرضاء سامحة.
حقيقة الشح

سئل ؛ عن الشح فقال« :أن ترى ما يف يديك رشف ًا وما أنفقته تلف ًا».

الشح صفة مذمومة ،ومن اتصف هبا رأى ّ
أن ما يملكه رشف ،وما ُيقدِّ مه ل ُيسهم
به يف مرشوع اجتامعي أو اقتصادي يعود نفعه عىل اجلميع خسارة وتلف ،وعكسه من
اتصف باإليثار ،كلام أسهم يف نفع اآلخرين علته سامت البرش فغطت حمياه ،وظهرت
((( بحار األنوار للعالمة املجليس :ج ،45ص .138
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عىل مجيع ومجلة حياته ،لزوال الشح عنه باتصافه بالسامحة والكرم ،أما من رأى ما
يف يديه رشف ،وما أنفقه يف سبيل اهلل تعاىل تلف ،فذلك الشحيحّ ،
إن تقديم املال يف
سبيل اهلل تعاىل لإلسهام يف الواقع االجتامعي ذخرية للعبد تعود عليه باخلري يف دنياه
وأخراه ،قال تعاىل{ :ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ}(احلرش)،
ومن أراد أن يقي نفسه الشح عليه البذل والكرم ،ليكون قريب ًا من اهلل تعاىل وقريب ًا من
الناس وحمبوب ًا عند اهلل تعاىل وحمبوب ًا عند الناس ،وال يكون كذلك إ ّ
ال إذا أعطى يف
الرساء والرضاء ،والشدة والرخاء.

السلوك األخالقي عند اإلمام احلسن العسكري ؛
قال اهلل تعاىل يف القرآن الكريم{ :ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮁ
ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ}(السجدة) صدق اهلل العيل العظيم.
التوجيه االجتامعي

اإلمام العسكري ؛ غصن الدوحة املحمدية ومآثره كثرية ،وجهاده عىل
أصعدة متعددة ،ومن أهم إسهاماته ؛ اإلرشاد والتوجيه املستمر ألتباعه وشيعته،
وتوجيهاته ؛ حكم يستيضء هبا السائرون عىل طريق أهل البيت إل بل هي نور
يستيضء به اإلنسان بغض النظر عن انتامئه العقدي.
العزة يف اتباع احلق

صدرت من اإلمام ؛ توجيهات يف بناء فكر الفرد واملجتمع ،قال ؛« :ما
ال ذل وال أخذ به ذليل إ ّ
ترك احلق عزيز إ ّ
ال عز»((( قال تعاىل{ :ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ}
(يونس )٦٥:وقال تعاىل{ :ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ}(املنافقون ،)٨:تتأتى
العزة بالسري عىل الرصاط املستقيم واألخذ بالصواب وترك الباطل ،وهناك من
يسري يف االجتاه الصحيح برهة من الزمن ،فيصل إىل مراتب غري ّ
أن الغرور يأخذه،
فيتصور ّ
أن ما حصل عليه من مكانة وما تبوئه من مقام ،بسبب ذايت لشخصيته
((( ميزان احلكمة للريشهري :ج ،1ص.655
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ناس ّ
ٍ
أن السبب الرئيس للعزة هو أخذه بتقوى اهلل تعاىل وسريه يف الرصاط السوي
وإتباعه للحق ،وعندما يتخاصم مع أحد يدع احلق ظن ًا ّ
أن مكانته السامية تستتبع
التغلب عىل خصمه وإن مل يأخذ باحلق ،واإلمام ؛ يضع فيص ً
ال هلذه الثلة من
الناس ،يبني فيه ّ
أن عزة اإلنسان تكمن يف أخذه باحلق ،وال تتأتى برتكه ،ومن ترك
احلق ّ
وإن كان ذلي ً
الّ ،
عز ْ
ذل ْ
ألن اهلل تعاىل يتوىل أمره
وإن كان عزيز ًا ،ومن أخذ به ّ
ويرفع مكانته ويأخذ به إىل اخلري.
الوسطية واالعتدال

من توجيهاته ؛« :من تعدى يف طهوره كان كناقضه»(((.

يبني اإلمام ؛ مطلب ًا جدُّ هام هو الوسطية ،وهي مبدأ عام يف املواقف التي
يقفها اإلنسان يف العبادات واألعامل التي يقوم هبا ،حيتاج أن يكون وسط ًا بني

اإلفراط والتفريط ال ٍ
غال وال قالّ ،
ألن وسطيته توجب التقدم له يف جماالت احلياة،
والعكس من ذلك إذا غاىل ،فغلوه حتى ْ
وإن كان يف أمر حسن يوجب البعد عن
الصواب ،والغلو يف الطهور من ذلك ،فمن توضأ مرات متكررة جره ذلك إىل

اإلصابة بالوسواس القهري وال يتمكن عندئذ أن يتوضأ لغلوه ،واألمر كذلك يف أي
جمال من املجاالت فمن تعدى يف عباداته ،وأراد أن يرتك النساء ويذهب إىل صومعة

السنة ،جاء عن اإلمام الصادق ؛« :إن ثالث نسوة أتني رسول
فقد ابتعد عن ُّ

اهلل  Kفقالت إحداهن :إن زوجي ال يأكل اللحم ،وقالت األخرى :إنّ زوجي ال
قرب النساء ،فخرج رسول اهلل  Kجير
يشم الطيب ،وقالت األخرى :إنّ زوجي ال َي َ

رداءه ،حتى صعد املنرب فحمد اهلل وأثنى عليه ،ثم قال :ما بال أقوام من أصحايب ال
يأكلون اللحم وال يشمون الطيب وال يأتون النساءَ ،أ َما إين آكل اللحم وأشم الطيب
وآيت النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني»((( ،واإلمام العسكري ؛ يشري إىل

((( بحار األنوار للمجليس :ج ،75ص.374
((( وسائل الشيعة (آل البيت) للحر العاميل :ج ،20ص.107
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رضورة األخذ بالوسطية يف العبادات خصوص ًا يف الطهارة ،إ ْذ ّ
أن بعض من يتعدى يف

طهوره ال يستطيع أن يصيل بل يقيض صالته إلعادته الوضوء مرات حتى تغرب عليه
الشمس ،وقوله ؛« :كان كناقضه» بيان ّ
أن زيادة اليشء عن حده تقلبه إىل ضده.
الرتوي يف حال الغضب

من إرشاداته يف الغضب ،قوله ؛« :الغضب مفتاح كل رش»(((.

حيتاج اإلنسان اهلدوء والسكينة والرتوي يف املواقف التي حيدث خطأ فيها ،وكلام
كرب اخلطأ احتاج إىل تر ٍو أكثر ،وتفكري ٍ
متأن قبل اختاذ القرار ،إ ّ
ال ّ
أن بعض الناس إذا
رأى ً
خطأ فادح ًا غضب وجره الغضب إىل ما ال حتمد عقباهّ ،
إن الغضب مفتاح للسوء
والرش ،إ ْذ جير إىل أمور سيئة ،والعكس من ذلك الرتوي وإبعاد النفس عام حدث من
خطأ والتفكري يف معاجلة األمر بأناةّ ،
فإن ذلك يؤدي إىل الصواب والرشد والبعد عن
الباطل.
التدرج يف العالج

ويف إرشاد آخر قال ؛« :رياضة اجلاهل ورد املعتاد عن عادته كاملعجز»(((.

يشري ؛ إىل ّ
أن اإلنسان بحاجة إىل خطوات مسبقة وعدم معاجلة بعض األمور

بطريقة مبارشة ،والبدية البدء بمقدمات قبل إعطاء العالج ،من ذلك ترويض اجلاهل،
فاجلاهل ال يعطى األوامر كمعادالت رياضية ،فذلك غلط ،وهو ال يفهم املعادلة،

وبحاجة أن يسري يف االجتاه الصحيح قبل إعطائه األمر ،ومن أراد استجابة اجلاهل
له قبل ذلك فكأنه يريد إحداث معجزة ،إ ْذ اجلاهل ال أرضية له ،وهو بحاجة إىل
مقدمات مسبقة قبل أمره ،وكذلك من اعتاد شيئ ًا ّ
فإن قلب عادته كاملعجز ،العادات
اخلاطئة كاجلبل ،ومن الصعوبة إزالة اجلبل عن موضعه ،ومن أراد تغيري العادة عليه

((( بحار األنوار للمجليس :ج ،75ص.373
((( بحار األنوار للمجليس :ج ،75ص.374
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أن يبدأ بمقدمات يشري فيها إىل سوئها ،ويبني الصواب فيها ،ومن ثم يبدأ بالسري ليتاح
له تغيري العادة السلبية إىل إجيابية أو تغيري يسري ًا منها ،والتدرج يف ذلك حلسم األمر،
أما البدء باألمر مبارشة فإنه خطأ كبري كاألمر برتك التدخني ملن تعود عليه إ ْذ ال يتمكن
من تركه من أول يوم ،وذلك أشبه بإحداث معجزة ،وال يتأتى ذلك إ ّ
ال بمقدمات

وإعطاء جرعات من التعليم لرتكه.
التواضع وسيلة للرقي.

من حكمه ؛ قوله« :التواضع نعمة ال حيسد عليها»(((.

ّ
إن كثري ًا من النعم تتوجه هلا العيون كالصحة فيحسد املرء عىل صحته ،واملال

وهو نعمة وخري ،يتاح لصاحبه التصدق عىل الفقراء والتوسعة عىل النفس والعيال
لكنه حيسد يف ماله ،واجلاه فيحسد املرء عىل وجاهته ،وهناك نِ َعم عظيمة ال حيسد
عليها رغم عظمتها كالتواضع ،هو من أفضل النعم ،يتاح به للمتواضع الرقي باطراد
دون توقف ويكون حم ً
ال للطف اهلل تعاىل وعطائه ومبارك ًا ،ومن أنعم اهلل تعاىل عليه
بالتواضع فأصبح متواضع ًا تطور يف علمه ورقيه املعنوي واالقتصادي وارتقى يف مجيع
املجاالتّ ،
إن اهلل تعاىل مجع له اخلري كله للمتواضع ،ومع ذلك ال حيسده الناس عىل

تواضعه ،وتلك نعمة عظيمة ُينعم احلق تعاىل هبا عىل بعض خلقه دون أن حيسد عليها.
البالء والنعم اإلهلية

من حكمه ؛ قوله« :ما من بلية إ ّال وهلل نعمة حتيط هبا»(((.
هذه حكمة جدُّ هامة ُيلتفت إليها يف الشدائد التي متر عىل اإلنسان ،فالدنيا فيها

الكثري من االبتالءات ،يصاب املرء فيها بالقلق واملرض وكثري من الباليا ،وينظر
((( بحار األنوار للمجليس :ج ،75ص.374
((( بحار األنوار للمجليس :ج ،75ص.374
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البعض إىل اجلانب السلبي من االبتالء فحسب ،وال يلتفت إىل اجلانب اإلجيايب له،
غري ّ
أن هناك كثري ًا من املصالح تعود عىل املؤمن يف ابتالئه بل عىل غريه ،ويرى العرفاء
ّ
أن البالء حسن للميسء من الناس يقلل من سوئه ،أما املتقي فبالؤه نعمة يصقله
ويطهره من الذنوب ويعلمه الصرب ،وترتتب خريات كثرية عىل البالء ،قال :K
«عجب ًا ألمر املؤمن ،إنّ أمره كله خري ،إنْ أصابه ما يحُ ب محد اهلل عليه ،فكان له خري ًا،
وإنْ أصابه ما يكره ،صرب عليه ،فكان خري ًا له»(((ْ ،
إن حصلت له نعمة فهي خري له،
وإن أصابه سوء فهو خري له ،إ ّ
ال ّ
ْ
أن كثري ًا من الناس ال يتوجه إىل اجلنبة اإلجيابية من

وميض مدة فريى أنه لو مل يصب بتلك البلية مل يصل
البالء وقد يلتفت إليها بعد حني ُ
ملا وصل إليه ،فاملرض بالء ال تعد فوائده وال حتىص ،فهو يطور الشخصية ،وخيلص

من السلبيات ،واإلمام ؛ يشري إىل اجلانب اإلجيايب من االبتالء الذي يصاب به

املرءّ ،
وأن عىل من أصيب ببالء أن ال ينظر إىل اجلانب السلبي فقط ،بل يدقق النظر
ويلتفت إىل كثري من احليثيات اإلجيابية يف االبتالء.

آثار الرغبات اجلاحمة

من توجيهاته ؛ قوله« :ما أقبح باملؤمن أن تكون له رغبة تذله»(((.

حري باملؤمن أن ال تذله رغباته ،إ ّ
ال ّ
أن بعض الناس يطمح يف يشء رغم كونه

ٍ
متق ،وخيل ذلك بمقتضيات إيامنه ويبعده عن جادة الصواب ،وقد سمعنا عن
شخصيات من اخلريين قصرُ

نظرها عىل يشء كاجلاه أو املال فأذلوا شخصياهتم

بذلك وامتهنوا ذواهتم ،وقد خرج بعضهم عن مقتضيات اإليامن ،ويفصح

اإلمام ؛ عن أمر هام هو ّ
أن املؤمن عليه أن يلتفت إىل ارتباطه باهلل تعاىل وعزة
شخصيته ،وال ينبغي له إذا مل تتح له الظروف الوصول إىل ما يبتغيه أن يمتهن

((( مستدرك الوسائل للنوري :ج ،5ص.314
((( نفس املصدر السابق.
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شخصيته وحيط من مكانته ويقلل من شأنه ،بل عليه أن يلتفت إىل ّ
أن اإليامن
منحة إهلية أعطاه اهلل تعاىل إياها ،ويبقى عزيز ًا ال يمتهن شخصيته بام يطمع يف

حتقيقه.

ّ
إن بعض املؤمنني يتواضع ملن ال ينبغي التواضع له لكونه يريد احلصول عىل

يشء ،وقد حيط ذلك من علو قدره ومكانته ،وحري به أن يبتعد عن هذا ويلتفت
إىل علو قدره ،وأمهية ارتباطه باحلق تعاىل ،ويبتهل إىل اهلل تعاىل أن يوصله إىل ما

يبتغيه ْ
إن كان له صالح.

إضاءات مشرقة من حكم املصطفى K
قال اهلل تعاىل يف القرآن الكريم{ :ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ
ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ}(األحزاب )21:صدق اهلل العيل العظيم.
االسرتشاد بحكم النبي K

النبي  Kرمحة اهلل التامة لعوامل الوجود ،واالسرتشاد بحكمه وهديه فائدة
لإلنسان يف دنياه وأخراه ،وللرسول  Kإرشادات وحكم متعددة غاية يف اإلفادة،
نستهدي ببعضها بمناسبة مولده :K

األوىل :أهمية الصرب.
من حكمه « :Kمن ال يعد الصرب لنوائب الدهر يعجز»(((.

يف احلياة الدنيا ابتالءات ومصائب كثرية عىل النفس واملال والولد ،واألصدقاء الذين
حيبهم املرء ويرتبط هبم عقدي ًا أو فكري ًا ويمرون بابتالءات متعددة قد ال جيد اإلنسان
ال اجلزع إذا مل يصرب ،وقد يؤدي به جزعه إىل غري ٍ
رشد ،وليس هناك يف هذه املوارد إ ّ
إ ّ
ال
الصرب كام قال  ،Kوإذا مل يصرب فقد ينسلخ عن دينه ،لذا أكدت الروايات عىل الصرب
يف جماهبة شدائد احلياة ،واملصائب التي متر عىل اإلنسان وعىل من حيبه ،والصرب عىل أداء
العبادات واجتناب املحرمات درع حصينة وجلباب يقي الكثري من املتاهات.
((( بحار األنوار للمجليس :ج ،68ص.83
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الثانية :التعامل مع الناس.
ومنها قوله « :Kمن قرض الناس قرضوه ومن تركهم مل يرتكوه» ،قيل :فأصنع
ماذا يا رسول اهلل؟ قال« :أقرضهم من عرضك ليوم فقرك»(((.
هذه من أعظم احلكم فائدة لإلنسان ،إ ْذ ّ
أن طبيعة الناس إذا اعتدى عليهم أحد
ردوا له الصاع صاعني ،وأكثرهم ال يتقيد بالقانون ،واتباع الدين ،فإذا أساء إليه أحد
حاول أن يزيد يف رد اإلساءة.

ّ
إن من تتبع عورات الناس أو أساء إليهم أحاطوا به من كل حدب وتصيدوا عليه
أبسط األشياء ،وذلك معنى قوله « :Kمن قرض الناس قرضوه» ،أي من أساء
بإساءة بسيطة اجتمعت عليه إساءات أكثر مما أساء.
أما قوله « :Kومن تركهم مل يرتكوه» ،ففيه عمق احلكمةّ ،
ألن اإلنسان حتى ْ
وإن
فإن إساءة اآلخرين ستستمر أيض ًا ،أي ّ
كف لسانهّ ،
أن من مشى عىل جادة االستقامة
والصواب مل يضمن كف ألسنة الناس عنه ،وعليه إذا مل ُي ِسئ وأساء اآلخرون إليه
إيكال األمر إىل اهلل تعاىل ،وجعل إساءاهتم يف ميزان االحتساب ،لذا بينّ ّ K
أن من
ترك الناس لن يرتكوه ،وانتبه السامع إىل غرابة ذلك ،وأراد النبي  Kأن يشري إىل
بعض الناس الذين ال يسلم أحد منهم وشأهنم تتبع عيوب الناس.
التخلص من أذى هذا الصنف ال يكون إ ّ
ال بعدم االلتفات ،لذا قال« ،أقرضهم
من عرضك ليوم فقرك» ،ومعناه ادخر إساءهتم لك عند اهلل تعاىل ليوم حتتاج فيه إىل
احلسنات ،وسيكافئك اهلل تعاىل بإساءهتم إليك بحسنات يف ميزانك.

الثالثة :التطبيق اجلاد لإلسالم.
ومنها قوله  ،Kقال اهلل تعاىل (حديث قديس)« :هذا دين ارتضيه لنفيس ولن
يصلحه إ ّال السخاء وحسن اخللق ،فأكرموه هبام ما صحبتموه»(((.
((( بحار األنوار للمجليس :ج ،74ص.148
((( بحار األنوار للمجليس :ج ،74ص.148
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يتحدث احلق تعاىل عن الدين اإلسالمي وعن عظمته ،ويبينّ كامله وأنه ارتضاه
لنفسه تعاىل الشتامله عىل ما يصلح دنيا اإلنسان وأخراه ،وإىل ما يصلح الكون كله،
ثم يبينّ احلق تعاىل احتياج الدين اإلسالمي إىل أمرين:

األول :االتصاف بالكرم والسخاء.
من أراد أن يكون سائر ًا عىل رشائع هذا الدين عليه أن يتصف بالكرم والسخاء
واإلنفاق يف سبيل اهلل تعاىل ،وهذه الصفة غاية يف األمهية ،إ ْذ ّ
أن كثري ًا من الناس ال يفهم
معطيات الكرم واإلنفاق يف سبيل اهلل تعاىل ،ويكتفي بالصالة والصوم واحلج وسائر
العبادات ،وعندما حيتاج أمر إىل بذل يتوقف ،مع ّ
أن كثري ًا من القضايا كاإلصالح بني
الناس واإلصالح بني األرحام واألقارب ال يتم إ ّ
ال بالسخاء واإلنفاق يف سبيل اهلل
تعاىل ،وقد يكون بإعطاء املال بنحو غري مبارش كام إذا كان املتخاصمون ال حيتاجون
إىل املال ،فهنا يكون البذل بنحو غري مبارش بجمعهم عىل وجبة طعام للتأليف بني
قلوهبم ،فالسخاء أشبه بالزيت للمحركات ،إ ْذ قد يصدأ املحرك أو ينكرس دون زيت،
وكذلك اإلنفاق يف سبيل اهلل تعاىل.

الثاني :األخالق الكرمية.
ّ
إن عىل املسلم التعامل باخللق الكريم ،وقد فرسه  Kبمكارم األخالق  -حتسن
ملن أساء إليك وتعفو عمن ظلمك ،وتصل من قطعك  -فمن أساء إليك كأنه مل يسئ،
بل تكافئه باإلحسان بدل إساءته خصوص ًا إذا كان من األرحام أو األصدقاء أو زمالء
العمل ،إ ْذ قد يبتىل بنمط من الناس جاف يف عالقاته االجتامعية ،وغليظ ًا يف التعامل
فتحتاج إىل ترطيب األجواء مع هذا الصنف من الناس ،واحلق تعاىل بينّ ّ
أن اإلسالم
إذا مل يصحب بخلق كريم لن حيسن« ،فأكرموه هبام ما صحبتموه» أي ّ
أن السري عىل
القسطاس املستقيم والتطبيق اجلاد لعبادات ومعامالت الدين اإلسالمي لن يتم دون
سخاء وحسن خلق.
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الرابعة :مدارة الناس.
ومنها قوله « :Kأمرت بمداراة الناس كام أمرت بتبليغ الرسالة»(((.

هذه من أعظم احلكم ،وقد جاءت بتعبريات خمتلفة ،ولبيان أمهيتها ُقرنت بتبليغ
الرسالة ،فكام ال يمكن التواين وإغضاء الطرف عن ذلك ،كذلك األمر يف مداراة
الناس ،املداراة هي غض الطرف والتعامل بمكارم األخالق مع من ييسء إليك أو
إىل غريك ،والبدء بتحسني ُخ ُل ِقه تدرجيي ًا وأن ال تنظر إىل اجلانب السلبي يف تعاملك
معه بل تنظر إىل إجيابياته وتغض الطرف عن سلبياته ،تلك هي املداراة ،إ ْذ ال أحد إ ّ
ال
ولديه كثري من السلبيات ،وإذا ُركز عىل سلبيات الناس وذكرت بعض إجيابياهتمّ ،
فإن
ذلك لن يروق هلم ،بل قد جتاب من قبلهم بمثل ما أبديته هلم ،ويقال إنك تتصف
بذلك أيض ًا ،لكن عندما تبدأ باجلانب اإلجيايب وتربز هذه اجلنبة لدى الناس ثم ال ترى
اجلانب السلبي بل متر عليه مرور الكرام ،وتعرب عمن اتصف ببعض السلبيات بقولك
حيسن بك أن ترتك ذلك اليشء الصغري وال يليق اتصافك به مع صفاتك اجلميلة،
عندئذ يتعامل الناس وإياك برفق لدفء العالقة ووئام املحبة ،وذلك مصداق قوله
« :Kأمرت بمداراة الناس كام أمرت بتبليغ الرسالة».

اخلامسة :حقيقة اإلميان.
ومن حكمه  Kقوله« :اإليامن نصفان نصف يف الصرب ونصف يف الشكر»

(((

اإليامن هو أداء التكاليف وليس االعتقاد النظري املجرد فحسب ،بل عمل
حيتاج إىل تطبيق ،وال يتحقق إ ّ
ال بصرب وقوة عزيمة ،وثبات عىل احلق ،وقد ُبينِّ يف
آيات متعددة من القرآن الكريم ،قال تعاىل{ :ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ}
(األحقاف ،)٣٥:ألمهية االلتزام اجلاد بالرشع احلنيف.
والنصف اآلخر الشكر ،ومعناه تسخري النعم التي أعطاها اهلل تعاىل يف الطرق التي

((( بحار األنوار للمجليس :ج ،74ص.151
((( بحار األنوار للمجليس :ج ،74ص.151
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يرتضيها ،فأي نعمة من النعم تسخر يف سبيله تعاىل ،من آتاه اهلل تعاىل جاه ًا عريض ًا أو
عل ًام أو موهبة سخرهم يف سبيله تعاىل ،ذلك معنى الشكر ،وهو صعب ال يكون إ ّ
ال
لقليل من عباد اهلل تعاىل ،قال تعاىل{ :ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ}(سبأ ،)13:ذلك
ّ
أن كثري ًا من الناس ال ينفقون النعم يف طريق احلق تعاىل ،فليسوا بشاكرين ،خيتلف
الشكر عن احلمد ،فاحلمد ثناء عىل اهلل تعاىل باللسان فحسب ،بينام الشكر ثناء عىل اهلل
تعاىل باللسان وتسخري املواهب والنعم يف سبيله تعاىل.
والنبي  Kأفصح ّ
أن حقيقة اإليامن أمران نصفه صرب -أداء التكاليف وصرب عىل
النوائب -ونصفه شكر بتسخري النعم هلل تعاىل.

السادسة :مكافئة احملسن.
ومن حكمه  Kقوله« :من أتى إليكم معروف ًا فكافئوه ،فإن مل جتدوا فاثنوا فإنّ
الثناء جزاء»(((.

ّ
إن أي إنسان سوا ًء كان من األقارب أو األبعدين قدم معروف ًا ينفعك أو ينفع
اآلخرين ،حاول أن تكافئه بحسن الصنيعة ،فذلك غاية يف األمهية ،غري ّ
أن كثري ًا من
الناس يرى املعروف من أقرب الناس إليه كولد يرب به أو حيسن إليه دون أن يكافئه،
ال مجي ً
وقد يرى أحد أصدقائه املؤمنني يقدم عم ً
ال ومفيد ًا للمجتمع لكنه ال يكافئه
بحسن صنيعته ،بتقديم هدية إليه أو بعمل مجيل له ،هناك وسائل للمكافئة بحسن
الصنيعة كرشاء كتاب لولدك البار أو إعطاء هدية رمزية كدرع أو قلم تدلل به عىل
شكرك وثنائك للجميل ،والنبي  Kيوضح أمهية رد اإلحسان باجلميل واإلحسان
«من أتى إليكم معروف ًا فكافئوه ،فإن مل جتدوا فاثنوا فإنّ الثناء جزاء» أي إذا مل تتوافر
اهلدية ،عليك بالكلامت اجلميلة الطيبة تبني فيها أمهية الصنع احلسن.

((( بحار األنوار للمجليس :ج ،74ص.152
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السابعة :الرفق واللني.
ومنها قوله « :Kمن حرم الرفق فقد حرم اخلري كله»(((.

ّ
إن من يتعامل بالغلظة والقسوة سوف حيرق مجيع إجيابياته ،وذلك ُخرق ضد
الرفق -إنسان عنرتي -ال يتعامل برفق وأناة يف أموره ،بل بقسوة وغلظة ،ومن يفعل
ذلك فقد حرم اخلري كله ،وقد بينّ ص هذه احلكمة بتعبريات خمتلفة كقوله :K
«ما كان الرفق يف يشء إ ّال زانه ،وال كان اخلرق يف يشء إ ّال شانه»((( ّ
وأكد يف حكم
كثرية عىل أمهية ذلك ،أي ّ
إن عىل اإلنسان أن يكون رفيق ًا يف ألفاظه وتعامله ،يتجنب
الغلظة ،ويقبل من اآلخرين إ ّ
أن بعض الناس تقدم إليه النصيحة فريد ّ
ال ّ
بأن ما
نصحتني به أنت أوىل بتطبيقه لغلظته وجفافه يف العالقات ،وجتد من يتصف باملرونة
والرفق يالقيك باالبتسامة العريضة وانرشاح الصدر ،ويدعو لك بعد نصحه ،الناس
عىل صنفني من يتصف برفق ومرونة ودماثة يف اخللق ،ومن جيابه كل يشء بمثله وهو
األخرق الذي لن يصل إىل ما يريده إلبعاده الناس عن نفسه.

حري باملسلم أن يستفيد من حكم النبي  Kكدروس يف ذكرى مولده الرشيف.

((( بحار األنوار للمجليس :ج ،74ص.152
((( بحار األنوار للمجليس :ج  ،74ص.151

صفات العاقل :من أضواء املبعث
نبارك لكم مجيع ًا ذكرى املبعث الرشيف ،انطالقة النور اإلهلي لتعم البرشية مجعاء،
قال تعاىل{ :ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ}(األنبياء.)107:
بيئة البعثة

بينّ القرآن الكريم مالمح رسول اهلل  Kبقوله{:ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ
ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ
ﭱ ﭲ ﭳ}(اجلمعة ،)2:وهيمنا قوله تعاىل{ :ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ} إذ
ّ
أن النبي  Kرمحة للعاملني ،وقد ُب ِعث يف ُبرهة زمنية مليئة بالقالقل والفتن إىل قوم
ُعرفوا باهلمجية وعدم احرتام القانون والتعدي عىل القيم واملثل ،بيد أهنم اتصفوا
ببعض مكارم األخالق ،ليس كظاهرة سائدة لدى الكل ،وإنام لدى بعضهم ،كإقراء
الضيف واحرتام اجلار ،إال ّ
أن األكثرية الساحقة ديدهنا التعدي عىل القيم.
رس بعثة النبي  Kإىل العرب

من قرأ التأريخ وتأمل يف احلروب كداحس والغرباء وغريها التي استمرت
عرشات السنني ألجل توافه من األمور ،يدرك أن األمة العربية التي بعث فيها النبي
 Kيف احلضيض من األمم ،وقد بعثه احلق تعاىل ل ُيدلل عىل عظمته  Kوعىل قدراته
اخلالقة ،حيث ّ
إن باستطاعته أن ينتشل هذه األمة التي مل تتحرض ،وهي يف ضالل مبني

492

التكامل التربوي

كام عبرّ القرآن ليكون انتشال اآلخرين من األمم األخرى أسهلّ ،
ألن النبي  Kإذا
استطاع بحكمته أن يرفع مستوى هذه األمة من احلضيض ،فمن السهولة بمكان أن
يأخذ بأيدي األمم األخرى إىل مكارم األخالق.
القيم يف البعثة النبوية

وقد ركز  Kعىل جمموعة من القيم ،عرب عنها بقوله « :Kإنام بعثت ألمتم
مكارم األخالق»((( ،أي ّ
أن اهلدف من بعثته إرساء مكارم األخالق وليس حماسنها،
للفارق اجلوهري بني املكارم واملحاسن ،فاملكارم قيم ال يتصف هبا إال األماثل من
الناس ،كالعفو عمن ظلم ،واإلحسان ملن أساء ،ووصل من قطع ،أي التعامل باملرونة
والرفق لألخذ بأيدي الغري إىل السداد والصواب ،وكان  Kيف كل صالة من صلواته
ويف كل اجتامع من اجتامعاته يتحدث ليس للعرب فحسب ،وإنام للبرشية مجعاء ،لنا
نحن يف عرصنا والعصور واألجيال اآلتية ،وقد حتدث عن شخصيته  Kالكثري،
ليس ممن آمن به فقط ،بل ممن مل يؤمن به ،وقد راقني تعبري ًا ألحد العلامء قال فيه :إن
النبي  Kلو خرز حذا ًء ،ملا استطاعت البرشية مجعاء أن تفكك ذلك احلذاء ألنه يف
غاية اإلحكام ،والتعبري كنائي ،أي أنه  Kإذا أحكم أمر ًا بسيط ًا واجتمعت البرشية
عىل تفكيكه لن تستطيع إىل ذلك سبي ً
ال حلكمته .K
خصال العاقل

وهيمنا يف مبعثه الرشيف أن ُن َذ ِّكر هبديه وإرشاده ،فقد بينّ  Kأمهية العقل،
وأعطى له عالمات عرش ينبغي أن يتصف هبا العاقل ،قال « :Kوالعقل يلهمه اهلل
السعداء وحيرمه األشقياء ،وصفة العاقل أن حيلم عمن جهل عليه ويتجاوز عمن
ظلمه ويتواضع ملن هو دونه ويسابق من فوقه يف طلب الرب ،و إذا أراد أن يتكلم تدبر،
فإن كان خريا تكلم فغنم وإن كان رشا سكت فسلم وإذا عرضت له فتنة استعصم
باهلل ،وأمسك يده ولسانه ،وإذا رأى فضيلة انتهز هبا ،ال يفارقه احلياء وال يبدو منه
((( بحار األنوار للمجليس :ج ،16ص.210
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احلرص ،فتلك عرش خصال يعرف هبا العاقل»((( ،وسنستعرض هذه اخلصال عىل
التوايل:

األوىل :احللم مع اجلاهل.
يصف  Kالعاقل باحللم عمن جهل عليه ،إذ ّ
أن اإلنسان يواجه كثري ًا ممن جيهلون
عليه ،لكنه باحللم ال يتأثر هبم ،فاحللم سيد األخالق وبه يستطيع املرء أن يقابل جهل
اجلاهلني عليه ،دون ردود فعل سلبية.

الثانية :الصفح عمن ظلمه.
قال « :Kويتجاوز عمن ظلمه».

ّ
إن احلياة فيها الكثري من الظلم ،خصوص ًا من الذين مل يعرفوا احلق تعاىل ،ومل
يعرفوا الفضائل وا ُملثل ،وانحرص مههم يف الدنيا البسيطة ،وقد يأيت الظلم من أقرب
الناس إليك فيتجاوز عليك ويظلمك حقك ،كزميلك يف املهنة ،وأقرب املقربني إليك
كأخيك ،فكيف باألبعد منك ،غري ّ
أن من اتصف بالعقل فلن يرضه ذلك ،بل يقابل
ظلم الظامل بالتجاوز ،والنبي  Kوهو األسوة قابل ظلم قومه بالدعاء هلم قال :K
«اللهم ِ
اهد قومي فإهنم ال يعلمون»((( ،فكان تعامله  Kبالتجاوز عن ظلم الظاملني،
ويكفينا موقفه يف مكة عندما قال ملن تعدى عليه بالتعديات الكبرية« :ما تظنون أين
فاعل بكم؟» فقالوا لهٌ :
أخ كريم وابن أخ كريم ،فقال « :Kاذهبوا فأنتم الطلقاء»(((.

الثالثة :التواضع لآلخرين.
التواضع ملن هو دونه ،وهو صفة العاقل ،خصوص ًا إذا تكاملت شخصيته ،وسار
هبا إىل العامل األرفع ،فيجد الكثري من الناس الذين مل يعرفوا الطريق ،وهم يف أدنى
((( ميزان احلكمة للريشهري :ج ،3ص.2045
((( بحار األنوار للمجليس :ج ،20ص.21
((( بحار األنوار للمجليس :ج ،19ص.181
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السلم ،غري أنه لن يشمخ عليهم بأنفه ،بل يأخذ بأيدهيم برفق لريفعهم إليه ،فيتواضع
ملن هو دونه.

الرابعة:التنافس يف اخلري.
قال « :Kويسابق من فوقه يف طلب الرب» ،أي إذا وجد من هو أعىل وأرفع
منه درجة ،فيسابقه يف طلب الرب ،وحياول أن يصل إىل املراتب التي وصل إليها ذلك
األرقى األفضل.

اخلامسة :التفكري يف نطقه.
وهي سمة رائعة ومجيلة يتصف هبا العاقل ،بل هي دليل عقله وعالمة حكمته،
فيتدبر ويمعن النظر مفكر ًا قبل أن يتخذ قرار ًا ،بدء ًا من كالمه فإذا أراد أن يتكلم
تدبره ،فإن كان خري ًا تكلم به فغنم ،وإن كان رش ًا سكت عنه فسلم ،وما أروعها من
صفة ،فكالمه لن يصدر منه دون تدبر وإمعان نظر وإجالة فكر فيام يريد أن يتفوه به،
وعندما ينظر إليه بإمعان ويرى أنه خري ًا فيتحدث به ليغنمّ ،
ألن احلديث جير اخلري
له وإىل اآلخرين ،وإن كان يف احلديث سلبيات سكت فسلم ،واختذ السكوت درع ًا
وجلباب ًا ليسلم.

السادسة :االنصياع للقانون.
قال « :Kوإذا عرضت له فتنة استعصم باهلل وأمسك يده» ،اإلنسان معرض لفتن
وامتحانات يف حياته ،وعليه أن يتعلم كيف يواجه تلك الفتن ،والنبي ص يعلم قومه
الذين يأخذون ما يريدون بأيدهيم دون قانون ،ولعل تلك الرواسب ما زالت باقية إىل
عرصنا الراهن ،فالكثري ال ينصاع إىل القانون واألحكام الرشعية ،ويدخل يف الفتن دون
أن خيرج منها ،ويبني ص ّ
أن عىل املرء االستعصام باهلل إذا عرضت له فتنة ،باللجوء إىل
رشعه والتوكل عليه واألخذ بتعاليمه تعاىل ،ثم اإلمساك بيده ،والتعبري كناية عن أنه
حتى إذا كان يمتلك القوة فلن يأخذ هبا ما يريد دون قانون ،وما أروعه من تعبري.

ثعبملا ءاوضأ نم :لقاعلا تافص
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السابعة :ضبط اللسان.
قال « :Kوأمسك يده ولسانه» ،ولعل أفضل ما نفرس به ذلك يف عرصنا أنه
كناية عن اإلعالم ،فقد يمتلك املرء اإلعالم اهلائل ،فيسخره يف الفتن ضد من ال يرتئيه
أو خيتلف وإياه وإن كان دون وجه حق ،ومهه أن ينترص عىل غريه بالظلم ،وحيذر ص
من مغبة ذلك والعواقب السيئة التي جيرها يف اآلخرة ،بل انتقام اهلل تعاىل منه يف الدنيا.

الثامنة :اغتنام اخلري.
قال « :Kوإذا رأى فضيلة انتهز هبا».

العاقل سا ٍع إىل الفضائل ،يريد أن حيصل عىل اخلري ،وذلك ديدنه ،وهذه السمة
ليست للفرد فحسب ،بل هي صفة لألمة العاقلة التي حتاول الظفر بالفضائل ،وقد
رأينا كيف تفعل األمم املتقدمة؟! فالتسونامي الذي حدث يف اليابان جعل األمم
املتحرضة تتعلم من اليابانيني ،وتأخذ بحكمتهم ،وليس يف ذلك عيب ،إذ لدهيم ُمثل
ُ
وخلق وتعاليم بعضها من تعاليم السامء ،فالتكاتف والتآزر وانتهاز الفضائل إليصال
النفع إىل أمتهم مجعاء ،والنبي  Kيغرس هذه الفضائل يف الفرد ألنه اللبنة لتشكيل
املجتمع.

التاسعة :كثري احلياء.
قال « :Kال يفارقه احلياء».

العاقل حيي ،نقرأ يف صفات رسول اهلل  Kأنه أشد من العذراء يف خدرها،
يستحي من القبيح وذكره ،بينام من مل يتحرض ومل يأخذ تعاليم األنبياء والرسل أبعد ما
يكون عن ذلك يف فحشه وبذاءته يف إعالمه ،وتسليطه الضوء بام يمتلك من قدرات
عىل من خيتلف وإياه ،أما العاقل فال يفارقه احلياء.
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العاشرة :انتفاء احلرص.
قال « :Kوال يبدو منه احلرص».

خيتلف العاقل عمن تعلق بالدنيا ومتسك بأهداهبا ومل يعرف عامل املعنى فهو
أحرص الناس عليها ،بخالف العاقل فال يبدو منه احلرص عليها.

ثم قال « : Kفتلك عرش خصال يعرف هبا العاقل» ،أي إذا توافرت هذه
اخلصال العرش يف املرء سار يف طريق الصواب وكامل العقل ،فإذا حاول املرء أن جيذر
هذه الصفات يف شخصيته ُهدي إىل الرشد وأخذ بالسداد.
اإلشادة بالعقل

وتعاليم النبي  Kكثرية خاصة يف اإلشادة بالعقل ،ومن أروع ما جاء عنه K
قوله« :إنّ اهلل خلق العقل فقال له :أقبل فأقبل ،ثم قال له :أدبر فأدبر ،فقال جل
وعال :ما خلقت خلق ًا أحب إ ّيل منك ،بك أثيب وبك أعاقب ،وال أكملتك إال فيمن
أحب»((( ،واحلديث فيه تعبريات رائعة منهاَ :
«أقبِل َفأق َبل» ،و«أدبر فأدبر» ،للتدليل
التام واالنصياع الكامل ألوامر اهلل تعاىل والتقيد بالقانون اإلهلي ،إذ ّ
أن مشكلة البرشية
هي عدم االنضباط والرعاية للقانون ،فإذا سار اإلنسان عىل هدي السامء وصل إىل
ما يبتغيه ،لذا أشاد النبي  Kبذلك بالطاعة التامة واالنقياد للقانون ،فقد بني ثناء
احلق عىل املطيع بقوله« :ما خلقت خلق ًا أحب إ ّيل منك ،بك أثيب وبك أعاقب ،وال
أكملتك إال فيمن أحب».

((( الكايف للكليني ج 1ص.10

التأثري اإلجيايب للكلمة
قال اهلل تعاىل يف القرآن الكريم{ :ﯦ ﯧ ﯨ}(البقرة ،)83:وقال تعاىل:
{ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ
ﰀ ﰁ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ}
(إبراهيم) .صدق اهلل العيل العظيم.
وقال النبي ( :Kالكلمة الطيبة صدقة)(((.

تأثري الكلمة عىل اإلنسان

للكلمة الطيبة األثر الفاعل والكبري ،عىل املتكلم أو ًال وعىل املستمعني هلا ثاني ًا،
لذا جاءت آي القرآن الكريم وروايات النبي  Kواألئمة إل مبينة األمهية الفائقة
للكلمة والكالم ،الذي يتحدث به املرء ،لنفسه أو للمستمعني إليه ،فالكلمة ترفع
مقام صاحبها تارة ،وحتط من شأنه تارة أخرى ،غري ّ
أن بعض الناس ال يتصور ما
للكلمة من أثر عظيم عىل شخصه أو املستمعني إليه ،فيطلق الكالم جزاف ًا وحيدث
نفسه بام يعود عليه بالرضر.

((( ميزان احلكمة للريشهري :ج ،2ص.1597
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حتديث النفس بالكالم

وينبغي هنا أن نلتفت ّ
بأن الكلمة تارة للنفس أي حيدث اإلنسان نفسه بالكالم،
فلحديث النفس األثر الفاعل ،وقد اس ُتعرض يف آي القرآن الكريم والروايات ،قال
إمامنا الصادق ؛ ( :اجتمع احلواريون إىل عيسى ؛ فقالوا له يا معلم اخلري
أرشدنا ،فقال هلم :إنّ موسى كليم اهلل ؛ أمركم أن ال حتلفوا باهلل تبارك وتعاىل
كاذبني وأنا آمركم ال حتلفوا باهلل كاذبني وال صادقني ،قالوا يا روح اهلل زدنا ،فقال:
إنّ موسى ؛ أمركم أن ال تزنوا ،وأنا آمركم أن ال تحُ دثوا أنفسكم بالزنا)(((ّ ،
إن
حديث اإلنسان إىل نفسه بالباطل يؤثر سلب ًا عىل شخصيته ،فيصبح الكالم منطلق ًا
لعمل يسء ،يعود عليه باملقت والسخط من قبل اهلل تعاىل ،وينبغي للمرء إذا أراد أن
يتحدث مع نفسه باحلديث احلسن والكالم الطيب ،وال حيدث نفسه بالقبيحّ ،
ألن
احلديث السيئ يصبح منطلق ًا لعمل يسءِ ،
إذ البداية بالتفكري الذايت ثم يتحول إىل
عمل سيئ ،من هنا ال بد للمرء أن حيدث نفسه إجيابي ًا ويتحرى كالمه ويدقق الكلامت
التي يتفوه هبا ،لئال تعود عليه وبا ً
ال ورضر ًا ،ال يمكن تالفيه.
التأثري السلبي للكلمة

يظن بعض الناس ّ
أن الكلمة إذا تفوه هبا ال تعود عليه بالسوء ،وقد أبان النبي K

عندما سأله أبو ذر عن تأثري الكالم الذي يتحدث به اإلنسان ،فقال :يا رسول اهلل ،إنا

لنؤخذ بام تنطق به ألسنتنا؟ قال ( :يا أبا ذر ،وهل يكب الناس عىل مناخرهم يف النار
سكت ،فإذا تكلمت كتب لك أو عليك .
إال حصائد ألسنتهم ،إنك ال تزال ساملا ما
َ

يا أبا ذر ،إن الرجل يتكلم بالكلمة من رضوان اهلل (جل ثناؤه) فيكتب له هبا رضوانه
إىل يوم القيامة ،وإن الرجل ليتكلم بالكلمة يف املجلس ليضحكهم هبا فيهوي يف جهنم

ما بني السامء واألرض)(((.

((( الكايف للكليني :ج ،5ص.542
((( األمايل للطويس :ص.537–536
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كان أبو ذر يتصور ّ
أن الكلمة إذا حتدث هبا اإلنسان ال تعود عليه بالوبال وال
ترجع عليه بالرضر ،فأبان النبي ّ K
بأن الكلمة تعود عىل املتحدث هبا بأعظم اآلثار
السلبية.
السيطرة عىل اللسان

أوضح ّ K
بأن اإلنسان يستطيع أن يقي نفسه ويسيطر عىل لسانه ،فيتألق يف
الرتب املعنوية ،فقال ( :Kمن ضمن يل ما بني حلييه وما بني رجليه ضمنت له
اجلنة)((( ،أي ّ
أن من يسيطر عىل فرجه ولسانه يضمن له  Kاجلنة ،السيطرة عىل
اللسان حمور أويل عناية كبرية يف الروايات الواردة عن النبي  Kواألئمة من أهل
البيت إل ،فالكلمة التي تنطلق م ّنا ونتحدث هبا ألنفسنا أو لغرينا ينبغي أن توزن
بميزان العقل والرشع ،فيرُ ى هل ّ
أن اهلل تعاىل يرىض هبا أم ال؟!
أثر الكلمة الطيبة يف األرسة

البد من التنبيه عىل ّ
أن من أهم األمور التي ترفع مستوى اإلنسان الكلمة الطيبة،
ليس لنفسه فحسب ،بل ألرسته خصوص ًا الزوجة ،وقد أبان إمامنا الصادق ؛
أثر الكلمة الطيبة يف شخصيتها ،فقال ؛( :قال رسول اهلل  :Kقول الرجل
للمرأة إين أحبك ال يذهب من قلبها أبد ًا)((( ،إبراز احلب للزوجة ُيشعل مصباح ًا
ُينري وجودها ،وينعكس إجيابي ًا عىل أطفاهلا باعتبار ّ
أن ذلك النشاط والقدرة الفائقة
تتحول لطف ًا ورمحة عىل األوالد ،لذا ينبغي للزوج أن يزن كلامته ،و ُيركز عىل الكلمة
الطيبة ل ُتحدث آثار ًا مباركة ،كام ّ
أن معرفة اإلنسان تتأتى بام يتحدث به ،قال إمامنا
أمري املؤمنني ؛ يف بيان شخصية املتحدث( :تكلموا تعرفوا ،فإنّ املرء خمبوء حتت
لسانه)((( ،املعرفة ألدب اإلنسان وأخالقه وإيامنه بحديثه وفعله.
((( وسائل الشيعة (آل البيت) للحر العاميل :ج ،15ص.251
((( وسائل الشيعة (آل البيت) للحر العاميل :ج ،20ص.23
((( األمايل للصدوق ص.275

500

التكامل التربوي

طرق مؤثرية الكلمة الطيبة

و ُيفهم األثر الطيب للكلمة بوضوح من خالل ما ُروي عن إمامنا أمري املؤمنني
هلن املقال لعلهن يحُ ِس َّن الفعال)((( ،فالفعل احلسن يرتتب
؛ يف قوله( :وأحسنوا َّ
عىل القول احلسن ،وهذا أمر بدهي ووجداين ،إ ْذ ّ
أن الكلمة الطيبة من اإلحسان
تستعبد املحسن إليه ،وال طاملا استعبد اإلحسان إنسان ًا ،قال أمري املؤمنني ؛( :امنن
عىل من شئت تكن أمريه)((( ،أي ّ
أن اإلحسان إىل الغري يحُ ِّول أمره إىل إطاعة املحسن،
أما اإلساءة إليه بالكلمة فتحوله إىل عدو مبغض.
ّ
إن عىل املرء التفكري يف كلامته التي يتحدث هبا إىل نفسه أو لزوجته وأرسته ،فكم
كلمة حولت ولد ًا عاد ّي ًا إىل ولد صالح غاية يف اجلد والنشاط ،استطاع أن يصنع
أن بعض اآلباء واألمهات يجُ رمن يف حق أوالدهن بكلامت سيئةّ ،
شخصيته ،غري ّ
إن
كلمة واحدة قد تحُ طم كربياء شخصية االبن أو ُتنزل القيم املعنوية لديه ،فال يرى
لنفسه قيمة ،وينبغي أن ُتدرك اآلثار حلديث الوالدين ،فاحلديث الطيب له آثار طيبة
يف األبناء ،أما الكلامت السيئة ف ُتحدث آثار ًا سيئة هلم ،لذا جاءت الروايات حتضنا
عىل أن نتحدث احلديث احلسن والطيب ألبنائنا ،وقول النبي ( :Kالكلمة الطيبة
صدقة)((( ،ال خيص األوالد ،بل يشمل كل إنسان ُيتحدث إليه ،إال ّ
أن األوالد أوىل
بذلك ،وعىل املسؤول األول يف األرسة أن يكون حديثه ألبنائه التشجيع والتحفيز
واحلض عىل القيم واملثل ُ
واخللق الفاضل والعقائد الصحيحة واألمور التي جتعل
شخصية األبناء حمبوبة عند اهلل مرضية عند النبي  Kواألئمة من أهل البيت إل.

خطر الكلمة عىل املجتمع

أبان إمامنا أمري املؤمنني ؛ ّ
بأن عىل املرء أن يعد أقواله من أفعاله ،فالقول فعل،
لكونه حيدث أثر ًا طيب ًا أو سيئ ًا ،قال ؛( :طوبى ملن ...وأنفق الفضل من ماله،
((( ميزان احلكمة للريشهري :ج ،2ص.1597
((( اخلصال للصدوق :ص.420
((( ميزان احلكمة للريشهري :ج ،2ص.1597
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وأمسك الفضل من لسانه)((( ،قال تعاىل{ :ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ}
(ق) ،أي ّ
أن املالئكة تسجل الكلامت التي ُيتلفظ هبا ،فإذا كانت طيبة ُكتبت حسنات
ورفعت خريات عند اهلل تعاىل ،وإذا كانت خبيثة أحدثت آثار ًا تعود عىل قائليها
ُ
بالرضر والوبال.
أبعاد الكلمة يف العرص احلارض

ينبغي أن ننبه ّ
أن اإلنسان كان يتحدث بالكلامت قدي ًام دون أن يرتتب عليها األثر
الكبري ،الذي يرتتب يف عرصنا ،وقد ينتهي أمدها بانتهاء املجلس الذي يتحدث فيه،
غري ّ
أن األمر اختلف يف عرصنا احلارض وذلك بوسائل الضبط املتقدمة ،فيستطيع
اإلنسان أن يسجل كلامته بجواله ،أو يسجله اآلخرون ،فالتقنية الرقمية جعلت
اإلنسان يتقدم كثري ًا ،ويستطيع أن حيفظ أقواله ،والكلمة التي يقوهلا تبقى دائمة
ومستمرة ،ال يستطيع أن يتخلص من آثارها ،لضبطها مسجلة ،لذا ينبغي أن ال
يتحدث املرء إ ّ
ال عىل ضوء الضوابط والقيم.
ضوابط وقيم الكالم

إذا التفت املرء إىل الضوابط والقيم وزن كالمه ،وأصبح مؤثر ًا تأثري ًا طيب ًا ،أما إذا
مل يلتفت لكالمه فقد يريد اخلري غري أنه يخُ طئ اهلدف ويضل الطريق ،فام أراده من خري
أن بعض الناس يريد أن ُيق ِرب إىل احلق لكنه ُي ِ
رجع عليه بالسوء ،ذلك ّ
بعد عنه.
الكلمة يف احلوار مع اآلخر

وحيسن أن نلفت االنتباه إىل املسائل العقدية ،فعىل من حياور الغري يف العقائد أن
يتحرى الصدق يف كلامته والوسطية يف طرحه والكلمة الطيبة يف حديثهّ ،
إن بعض من
يتحدث يف العقائد قد يبعد الناس عن احلق وذلك بعدم اإلتباع للنهج السليم ،فمن
يتفوه بكلامت فيها من البذاءة والسوء لن حيقق مقاصده بل سيبعد الغري عن مذهب
((( ميزان احلكمة للريشهري :ج ،4ص.3350
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أهل البيت إل ،روى أبو الصلت اهلروي عن اإلمام الرضا ؛ قوله( :رحم اهلل
عبد ًا أحيا أمرنا ،فقلت له :وكيف حييي أمركم؟ قال( :يتعلم علومنا ويعلمها الناس،
فإنّ الناس لو علموا حماسن كالمنا التبعونا)(((ّ ،
قرب
ألن الكلمة السيئة ال يمكن أن ُت ِّ
الغري إىل مذهب أهل البيت إل مع ّ
أن ُخلقهم الكريم حيض عىل احرتام الغري ،أما
الكلمة السيئة والبذيئة ف ُت ِ
بعد أقرب الناس كالزوجة واألوالد ،بخالف الكلمة الطيبة
فإهنا ُتقرهبم وتفرحهم و ُتس ِهم يف صنع مستقبلهم قال تعاىل{ :ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ
ﯷ ﯸﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ
ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ}(إبراهيم) ،الشجرة الطيبة ثامرها
طيبُ ،يؤنس هبا حني قطفها ،و ُيؤنس بأكلها وتعود باألثر الطيب ،وال بد من إمعان
الفكر وتذكر الكلامت التي تقال ،قال تعاىل{ :ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ
ﮈ ﮉ ﮊﮋ}(اإلرساء ،)35 :وقال أيض ًا{ :ﯦ ﯧ ﯨ}(البقرة،)38 :
آيات القرآن حتض عىل الكلمة الطيبة.

((( عيون أخبار الرضا ؛ للصدوق :ج ،2ص.275

األثر السليب الستماع الكلمة اخلبيثة
قال اهلل تعاىل{ :ﯦ ﯧ ﯨ}(البقرة.)83:
وقال ( :Kالكلمة الطيبة صدقة)(((.
التأثري السلبي للكلمة.

تبني لنا األمهية الكبرية للكلمة الطيبة ،التي أباهنا الذكر يف قوله تعاىل{ :ﯵ
ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ}(إبراهيم،)24:
واتضح ّ
بأن الكلمة اخلبيثة تضاد الطيبة ،وهلا من اآلثار ما يعاكسها ،فاآلثار السلبية
للكلمة اخلبيثة ال حدود هلا ،بل يصعب عىل اإلنسان تصور اآلثار السلبية للكلامت
السيئة ،ونشري إىل معنى هام ،هو استامع الكلمة وإيصاهلا إىل الغريّ ،
إن عىل من يتحدث
أن ينظر إىل أثر الكلمة عىل نفسه وعىل غريه من املستمعني.
آداب االستامع للكلمة

االستامع والنقل له ضوابط جد هامة ،وينبغي لإلنسان أن يتحرى الصدق يف نقله،
وأن ال يستمع للكالم اخلبيث وما ال ُيريض اهلل تعاىلِ ،
إذ الكلمة اخلبيثة إذا استمع إليها
اإلنسان تأثر هبا سلب ًا ،أما إذا نقلها إىل الغري أثرت عليه وعىل غريه ،وهناك حماور
متعددة اس ُتعرضت يف الروايات الستامع الكلمة ونقلها:
((( ميزان احلكمة للريشهري :ج ،2ص.1597
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األول :الغيبة.
ُيقصد بالغيبة ذكر الغري بام فيه مع االنتقاص واحلط من شأنه ،وهلا آثار كبرية،
غنى عن غريه{ ،ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ
كفى بالتعبري القرآين فيها ً
ﭪ ﭫﭬ}(احلجرات ،)12:الغيبة أكل حلم الغري ميت ًا ،منظر فيه بشاعة وانتهاك
لإلنسانية.

الثاني :النميمة.
النامم هو من يركز عىل اجلوانب السلبية من الكالم ويتصيد نقاط الضعف فيه،
لينقل ذلك للغري ،قال تعاىل{ :ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ}(القلم) ،النامم هيدف من نقل
كالمه الوشاية وقطع أوارص الصداقة واأللفة بني املتحابني ،كل إنسان يمكن أن
ُيتصيد يف كالمه ضعف ما عدا املعصوم ،فال يستطيع أحد أن جيد ضعف ًا يف كالمه ،إال
إذا ُجزِّ أ كالمه و ُنقلت بعض الكلامت دون أن ُتربط ببعضها وبالقرآن.

التأني يف نقل الكالم
هنى اهلل تعاىل عن الغيبة والنميمة َّ
وحذر من نقل الكالم دون تثبت ،ذلك ّ
أن بعض
الناس كالقادة قد يقولون كالم ًا وهم يف معرض بيان أمر آخر فيختلف املعنى عام
يفهمه السامع ،وحينئذ البد من التثبت.

محل الكالم على أحسنه
للوصول إىل الطريقة املثىل يف االستامع للكالم ال بد من اعتامد خطوتني:

األوىل :أن حيمل السامع الكالم عىل املحمل احلسن ،وهذا ما جاء يف الروايات
قال اإلمام عيل ؛( :ضع أمر أخيك عىل أحسنه حتى يأتيك منه ما يغلبك ،وال
ُ
نن بكلمة خرجت من أخيك سوء ًا وأنت جتد هلا يف اخلري حمم ً
ال)(((.
تظ َّ
((( الكايف للكليني :ج ،2ص.362
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الثانية :إذا مل يكن للكالم حممل حسن فيرُ جع إىل املتحدث ل ُيسأل عام ُنقل عنه
أصحيح أم ال؟ غري ّ
أن بعض الناس ال يتعامل هبذا النحو ،وعندما ُينقل له الكالم
ُيرتب عليه األثر مبارشة ،وذلك أسوأ ما يكون ،فكالم الغري إذا ُنقل عنه ال ينبغي أن
ُيرتب عليه األثر ،بل حيمل عىل أحسنه ،وإذا مل يكن للكالم حممل حسن فيرُ جع إىل
قائله ل ُيستفرس عن مغزى كالمه ،فإذا فرسه لنا قبلنا تفسريه ،وهذا ما أمرنا اهلل به ،وأمر
به الرسول  Kواألئمة من أهل البيت إل ،قال تعاىل{ :ﯛ ﯜ ﯝ
ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ}
(التوبة ،)61:توهم بعض ّ
بأن الرسول ُ Kأ ُذن أي أنه يستمع الكالم ،الذي يأتيه
ويصدقه ،فأوضح القرآن أنه  Kأذن خري ،أي ال يرتب عىل الكالم أثر ًا من اآلثار
السلبية ،بل يرجع إىل القائل ويتثبت ،البد من التثبت يف النقل والكالم حتى املزاح
منه ،فال ُيمزح باملزاح الثقيل ،ألنّه قد ال يستوعب بالقرائن ويؤثر سلب ًا ،وهناك
حوادث كثرية أوجبت العداوة سببها املزاح.

عقوبة االستماع احملرم
يستفاد من الروايات الواردة يف الغيبة والنميمة ّ
أن السامع للغيبة والناقل هلا
كاملغتاب ،قال النبي ( :Kالسامع للغيبة أحد املغتابني)((( ،أي ّ
أن املستمع رغم أنه مل
ينقل كلمة سيئة يف الغري بقصد االنتقاص منه إال ّأنه أصبح بجرم املغتاب.

الغيبة والشرك
ّ
إن الغيبة من أعظم الذنوب ،وهي عىل حد الرشك باهلل تعاىل يف الروايات قال
اإلمام الصادق ؛( :الغيبة كفر ،والرايض هبا مرشك)((( ،أي ّ
أن من يرىض بالغيبة
يف رتبته ،فاملرشك يوم القيامة ُيعذب بالنار املشددة والذي يستمع للغيبة ُيعذب كذلك.
((( جامع أحاديث الشيعة للربوجردي :ج ،16ص.341
((( جامع أحاديث الشيعة للربوجردي :ج ،16ص.339
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الغيبة واخلذالن اإلهلي
من هنا ُوجدت وظيفة رشعية ملن استمع إىل غيبة ،قال النبي ( :Kمن اغتيب
عنده أخوه فاستطاع نرصه ومل ينرصه خذله اهلل يف الدنيا واآلخرة)((( ،ال بد من نرصة
من اغتيب والرد عىل املغتاب بأن يقال له :إياك والغيبة.
مضاعفة العذاب جزاء الغيبة

وهناك آثار وضعية ملن ر ّد الغيبة ،قال ( :Kمن ُتطول عىل أخيه يف غيبة سمعها
فيه يف جملس فردها عنه ر ّد اهلل عنه ألف باب من السوء يف الدنيا واآلخرة فإنْ هو مل
يردها وهو قادر عىل ردها كان عليه كوزر من اغتابه سبعني مرة)((( ،إذا قدر اإلنسان
عىل رد املغتاب ،ومل يرد ومل يدافع عنه يضاعف عليه العذاب سبعني مرة ،وقد رشح
الرواية الشيخ األنصاري فقالّ :
إن عدم الرد عىل املغتاب يكون سبب ًا يف مساعدته عىل
اجلرأة عىل الذنوب فيصبح مرص ًا عىل املعصية.
رد املغتاب عن الغيبة

رد الغيبة يكون باحلديث مع املغتاب ّ
بأن ما نقله من كالم قد ُيريد به املؤمن معنى
حسن ،مل ُيلتفت إليه ،وحتى إذا مل يكن للكالم وجه حسن أمكن أن حيمل عليه،
ُيرجع إىل قائله و ُيسأل عن معنى كالمه ،ومع صحة ما ُنسب إليه فال ينبغي تعيريه
بذلك إذ أنه ليس بمعصوم ،وقد يصدر منه االشتباه والغلط ،فاملعصوم هو الذي ال
يصدر منه الغلط ،أما غريه من املؤمنني يمكن أن يصدر الغلط منه ،وال ينبغي أن ُتثار
نقاط الضعف يف املؤمنني ،و ُيتحدث عنها عىل أهنا صحيحة ،بل ينبغي التأكيد عىل
املغتاب بالتوبة واالستغفار من ذنبه ،وبيان ّ
أن وظيفته ذلك ال االنتقاص من الناس،
ويستحب إذا رأى املؤمن أخاه ارتكب ما ُينقصه أن يستغفر له ويدعو له وينصحه
رس ًا ،وال ُيشهر به.
((( من ال حيرضه الفقيه للصدوق :ج ،4ص.372
((( األمايل للصدوق :ص.516
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النميمة سبب الفتنة

بينت الروايات واآليات ّ
بأن النميمة سبب للفتنة ،وجتر إىل ما ال يحُ مد عقباه ،قال
تعاىل{ :ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ}(البقرة ،)19١:وقال إمامنا الصادق ؛( :وإنّ من أكرب
السحر النميمةُ ،يفرق هبا بني املتحابني ،وجيلب العداوة عىل املتصافيني ،ويسفك هبا
الدماء ،ويهُ دم هبا الدور ،و ُيكشف الستور ،والنامم ُّ
أرش من وطئ األرض بِ َقد ٍم)(((،
قال تعاىل { :ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ}(القلم) ،الساحر ُيقتل و ُيؤدب ،وعمله من أكرب
الكبائر ،إال ّ
أن النامم الذي يتصيد نقاط الضعف وينقلها لآلخرين عمله أكرب من
الساحر ،بسبب ما ذكرته الرواية ،قال تعاىل{ :ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ} (اهلمزة)،
ا ُهلمزة هو النامم كام رصح بذلك الشهيد الثاين (رمحه اهلل).
خالصة ونتيجة

اجلانب السلبي للكلمة له حماور متعددة ،من أعظمها اغتياب اإلنسان وانتقاصه
والنميمة وإشاعة الكلامت السلبية بني الناس لتحقق العداوة والبغضاء بني املتحابني
واملتصافني ،وعىل املؤمن أن يعي دوره اإلجيايب إذا سمع ذلك حتى ممن له وجاهة
اجتامعية كطلبة العلم ،وال بد من الدفاع بقدر ما ُيستطاع واالستفسار والتقيص عن
حقيقة األمر دون ترتيب اآلثارّ ،
ألن ذلك ُيسهم يف اإلثم.

((( بحار األنوار للمجليس ج 10ص.169

آثار السخرية يف واقع الفرد واملجتمع
قال اهلل تعاىل يف القرآن الكريم{ :ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ
ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ}(إبراهيم) صدق اهلل العيل العظيم.
اآلثار السيئة للكلمة

أوىل القرآن الكريم والسنة الواردة عن النبي  Kواألئمة من أهل البيت إل
عناية كبرية يف بيان اآلثار السيئة للكلمة التي تقال كذب ًا وزور ًا عىل الغري ،ويرتب
عليها السامع األثر فيصيب الغري باألذى ،قال تعاىل { :ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ
ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ} (احلجرات).
االستهزاء بالغري

تقال الكلمة سخرية واستهزاء بالغري للتصغري من قدره واحلط من شأنه ،وإضحاك
الناس عليه ،وهلا األثر العظيم من السوء باعتبارها ُتقلل من قيمة اإلنسان وجتعله
يف معرض االستهزاء وحتط من شأنه عند الناس ،وقد ترض باملستهزئ به فيصاب
باالنحراف سلوكي ًا ،قال تعاىل{ :ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ
ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰅ
ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ}(احلجرات) ،إنه هني
عن السخرية ،سخرية الرجال من الرجال والنساء من النساء وقد جاء النص القرآين
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هبذا املفاد ،وال يراد به ّ
أن بعض الرجال ال يستهزئ من بعض النساء ،ولكن اآلية
جائية لألعم األغلب باعتبار التعامل واملخالطة ،فاألكثر أن يكون الرجال مع الرجال
فيستهزئن من بعضهن،
فيستهزئ الرجال من بعضهم ،وأن تكون النساء مع النساء
َ
من هنا جاء القرآن الكريم لبيان ذلك.
سبب نزول اآلية

وعرف كيفية تطبيقه تعلم املرء درس ًا غاية يف
هناك سبب لنزول النص ،إذا ُع ِل َم ُ
األمهية ،فقد كان أحد الصحابة ثقيل السمع ،ويريد أن يكون بمقربة من منرب النبي
 Kليستمع إىل حديثه  ،Kوكان إذا جاء يقول للمصلني تفسحوا يفسح اهلل لكم،
فيفسح له بعض الصحابة إىل أن يصل إىل منرب النبي  Kويتاح له أن يستمع ،فجاء
هذا الصحايب يف أحد األيام إىل املسجد ،وهو مكتض باملصلني ،ويريد أن يكون
بمقربة من منرب النبي  ،Kفقال :تفسحوا تفسحوا حتى وصل إىل منرب النبي ،K
إال ّ
أن بعض الصحابة قال له يا ثابت – اسمه ثابت بن قيس – إذا جئت إىل املسجد
ووجدت مكان ًا فاجلس ،فهذه نصيحة ،كان عليه أن يقبلها ،ويسدي الشكر للناصح،
غري أنه تأثر تأثر ًا بالغ ًا من الناصح ،فلام انتهت الصالة ،سأله من أنت؟ قال أنا فالن
أن بعض الناس له مقام سامق غري ّ
أن بأمه عيب ،إ ْذ ّ
ـ وكان يعرف ّ
أن أباه أو أمه قد
تكون معيبة ،الكامل هلل تعاىل .فقال له :ألست ابن فالنة مستهزئ ًا بهّ ،
فنكس الصحايب
رأسه خج ً
ال ،ثم جاءت اآلية القرآنية ناهية عن ذلك.
حفظ مكانة الغري.

{ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ} ،تبني اآلية ّ
أن
من ُسخر منه قد يكون األفضل واألحسن ،وال يسوغ للمسلم أن حيط من مكانة
غريه ويستصغر شأنه ،بل ينبغي أن يتعامل الناس باخللق الكريم واآلداب التي أدب
اإلسالم الناس عليها ،وإذا ُروعيت اآلداب توصل املتأدب إىل الرقي والكامل ،والنص
القرآين يظهر منه ّ
أن عيوب اآلباء واألمهات ال تلحق األبناء ،خصوص ًا العيوب التي
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تأيت بقضاء وقدر من اهلل ،كاملرض أو البدانة والطول والقرص ،وأبانت اآلية أيض ًا ّ
أن
بعض نساء النبي  Kسخرنا من صفية زوج النبي  ،Kألهنا كانت قصرية ،فجاء
النص القرآين {ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ} ،السخرية والتنابز باأللقاب،
هذا فالن ابن كذا وابن كذا ،التي ُتقلل من شأن الغري ،عمل ال يرىض به اهلل تعاىل،
ومثله السب والشتيمة ،وذكر الغري بأسامء احليوانات ،للتقليل من شأنه.
عقوبة السب والشتم

أوضحت الروايات ّ
أن السباب والتنابز باأللقاب للحط من شأن الغري يرتتب
عليه العذاب يف اآلخرة واآلثار الوبيلة يف الدنيا ونشري إىل بعضها عىل التوايل:

األول :السب يؤدي إىل الفسق.
قال النبي ( :Kسباب املؤمن فسوق ،وقتاله كفر ،وأكل حلمه معصية اهلل)(((،
أي ّ
أن قول« :يا بن كذا» فسق وخروج عن جادة الصواب ،أما قتال املؤمن فهو خروج
عن الدين اإلسالمي ،وكفر ،وأكل حلمه معصية كبرية.

الثاني :السب أعظم من الغيبة.
ما ورد يف الرواية ّ
أن أكل حلم املؤمن معصية يراد به الغيبة التي توعد اهلل تعاىل
عليها بالنار ،كام جاء يف الروايات ،التي تشري إىل حرمة الغيبة ،وقد أبان بعض العلامء
ّ
أن السب أعظم من الغيبة ،التي هنى اهلل تعاىل عنها{ ،ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ
ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ}(احلجرات ،)12:وذلك ّ
أن السب له من آثار
السوء ما للغيبة ،وزيادة.

اآلثار السيئة للسخرية

هناك آثار كثرية ترتتب عىل الذين يقولون الكلمة اخلبيثة وحيطون من شأن الغري
((( ثواب األعامل للصدوق :ص.240
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ويستصغرونه منها:

األول :املوت ميتة السوء.
قال اإلمام الباقر ؛( :ما من إنسان يطعن يف عني مؤمن إ ّال مات برش ميتة)(((،
األثر األول أن يموت بميتة سوء ،يموت اإلنسان بكل ميتة ،حتى املؤمن ،بيد ّ
أن
الفارق األساس هو ّ
أن بعض أنواع املوت فيه ابتالء للميت يكون خري ًا لصاحبه
ويكفر به من ذنوبه ،وبعض املوت وهو موت السوء املشار إليه يف الرواية ال يكون
خري ًا له ،وإنام ٌ
حط من شأنه ،فله العذاب يف عاملي الدنيا واآلخرة ،فيعذب بموت
السوء ويف اآلخرة برش من ذلك.

الثانية :عدم التوفيق للخري.
وأردف ؛ قائ ً
ال( :وكان قمن ًا ـ حق ًاـ أن ال يرجع إىل خري)((( ،وهذا أثر وضعي
يرتتب عىل خبث اللسان وسوء الكلمة ،فميتة السوء كأن يصاب بمرض عضال أو
يذهب يف حادث سيارة أو يموت يف مكان ال يحُ مد ،واألسوأ من ذلك ّ
أن الرواية
أبانت أنه ال يرجع إىل خري ،أي ال يوفق لفعل خري ،وهذا من أسوأ اآلثار ،أي ّ
أن
يسء الكلمة يبتعد عن فعل اخلري ،وال يوفق له ،وهو ما ُيعرب عنه بوجود سنخية بني
األفعال وارتباط وثيق ،فالسوء جير إىل السوء ،واخلري جير إىل اخلري ،والذي صدر منه
سوء فليرتقب الكثري من اآلثار التي جتره إىل السوء ،إن مل يتب ويرجع إىل اهلل تعاىل.

الثالثة :الوقوع يف شرك الشيطان.
قال ( :Kإنّ اهلل حرم اجلنة عىل كل فحاش ،بذيء ،قليل احلياء ،ال يبايل ما

قال ،وال ما قيل له)((( ،بذيء األلفاظ اخلشن فيها ،ال يبايل ما قال ،و ُيلقي الكالم عىل
((( الكايف للكليني :ج ،2ص.361
((( نفس املصدر السابق.
((( الكايف للكليني :ج  ،2ص.323
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عواهنه ،وال حياسب نفسه يف كلامته ،وال يقيدها بقيود الشارع املقدس ،ولذا ال يسري
عىل الرصاط املستقيم الذي أمر اهلل به ،ثم قال ( :Kفإنك إن فتشته مل جتده إ ّال لغية
أو رشك شيطان)((( ،من تصدر منه كلامت السوء ،إذا فتشته جتده من شرَ َ ك الشيطان،
أي من سلسلة خبيثة ،وقد يكون ابن حرام.
كيف يتحقق رشك الشيطان

إيضاح ذلك أن النطفة قد تكون من حرام ،مع أنه ليس ابن زنا ،وذلك أن أباه
أكل حرام ًا ،فتكونت نطفته منه ،فهو ولد من طريق رشعي ،غري أن النطفة من حرام،
كالذي يبيع حمرم ًا أو يأكل أموال الناس بغري حق ،ثم يشرتي هبا الطعام احلرام ،فيأكل
منه فتتكون منه نطفة الولد ،فيكون له من السوء ما أبانه النبي ( Kفإن فتشته مل
جتده إ ّال لغية أو رشك شيطان) ،والنبي  Kأثار استفهام ًا ،فسأل بعض أصحابه
كيف يكون رشك شيطان؟ فأجاب  :Kأمل تقرأ قوله تعاىل{ :ﯘ ﯙ ﯚ
تكون
ﯛ}(اإلرساء ،)64:فاحلرام قد يكون عرب سلسلة من األفعال املتقدمة عىل ّ
النطفة ،ومن تلك السلسلة الكلمة اخلبيثة التي هلا آثار سيئة يف حتطيم شخصية الغري،
ويف حتطيم شخصية املتكلم ،ألهنا تبعده عن اخلري وال يوفق له ،بل يموت بميتة سوء.

((( .نفس املصدر السابق.

ممارسة الكذب يف الواقع الديين واالجتماعي
قال اهلل تعاىل يف القرآن الكريم{ :ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ
ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ}(إبراهيم) صدق اهلل العيل العظيم.
أنامط الكلمة اخلبيثة

هناك آثار متعددة للكلمة اخلبيثة غري ّ
أن بعض آثارها أسوأ من بعضها اآلخر،
وقد ّبينا بعض النامذج واألنامط للكلمة اخلبيثة كالغيبة والنميمة والبهتان ،ومن أسوأ
أنامطها الكذب كام جاء يف آي القرآن الكريم والروايات ،وقد أوردناه لنقارن بينه
كنمط بالغ السوء وحمرم من جهة وبني جوازه ومسوغيته إذا كان للخري واإلصالح
بني الناس من جهة أخرى ليتاح لنا التعرف عىل اهلدف من الترشيع اإلهلي وهو إيصال
اإلنسان إىل اخلري ،وأن الغاية من الكلمة اإلصالح بني الناس وليس إفشاء العداوة
والبغضاء بينهم.
آثار الكذب

أبان القرآن الكريم ّ
أن الكذب جيانب اإليامن باهلل تعاىل ،فال يتحقق اإليامن مع
الكذب ،قال تعاىل{ :ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ}(النحل.)105:

يسود الوجه يف اآلخرة ويسوده يف الدنياّ ،
وبينّ النبي ّ K
إن اسوداد
أن الكذب ّ
الوجه يف عامل الدنيا قبل يوم القيامة بلحاظ الواقع ،إ ْذ قد ترى صورة الكاذب مجيلة،
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غري ّ
أن واقعه ليس كام يظهر يف صورته ،إ ْذ هناك صورة ظاهرية وواقع ملكويت،
وأبانت الروايات ّ
بأن وجهه يسود يف عامل الواقع ،قال النبي ( :Kإياك والكذب
فإنه يسود الوجه)(((.
الكذب مفتاح الرش

أبان إمامنا الباقر ؛ ّ
أن الكذب كلمة خبيثة وسيئة وهي مفتاح ألقفال الرش،
أي ّ
أن هناك أنواع متعددة من الرش ،يفتحها اإلنسان بالكذب ،ويلج فيها مجيع ًا ،قال
ً
أقفاال وجعل مفاتيح تلك األقفال الرشاب ،والكذب رش
؛( :إنّ اهلل جعل للرش
من الرشاب)((( ،اخلمر مفتاح من مفاتيح السوء ،غري ّ
أن الكذب أسوأ منه.
الكذب جيانب اهلداية

ّ
إن الكذب جيانب اهلداية ،من ألطاف اهلل تعاىل عىل اإلنسان اهلداية إىل اخلري ،إال
ّ
أن اهلل تعاىل يمنع هذا املدد عن الكاذب ،قال تعاىل{ :ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
ﮜ}(غافر ،)28 :فمن كثر كذبه وكان الكذب َم َلكة له جانب اهلداية ،ولن يسري
حينئذ عىل رصاط مستقيم.
الكذب يسلب اإلنسانية

جاء عن النبي ّ K
بأن الكاذب يسلبه اهلل تعاىل صورة اإلنسانية وجيعل صورته
صورة احليوانات ،أي أنه وإن كان إنسان ًا يف الظاهر ،لكنه يف الواقع حيوان ،بل جاء
يف رواية أنه حيوان مركب ،رأسه رأس خنزير وبدنه بدن محار ،هذا بحث مطول
أن لإلنسان سرية وصورة ّ
فيه أرسار وردت يف الروايات التي أبانت ّ
وأن السرية
تؤثر عىل الصورة ،فصورة اإلنسانية كرمها اهلل تعاىل{ ،ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ
ﭡ}(التني){ ،ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ
((( مستدرك الوسائل للنوري :ج ،9ص.88
((( الكايف للكليني :ج ،2ص.339
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ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ}(اإلرساء) ،لكن الكاذب تنقلب
صورته بسبب اآلثار البالغة السوء.
مسوغات الكذب

ومع ذلك يسوغ لإلنسان الكذب لإلصالح بني الناس ،ويكون الكذب هنا أثره
عكس ما جاء للنامم الذي ينتقي الكالم الضعيف ليفشيه بني الناس من أجل العداوة
والبغضاء ،فاملصلح إذا سمع كالم ًا سيئ ًا من الغري ال يسوغ لنفسه نقله ،بل ينقل خالفه
من أجل اإلصالح بني الناس ،وقد أجاز الشارع ذلك لبقاء أوارص الود واملحبة لئال
تسوء العالقات االجتامعية وحيمل اإلنسان عىل أخيه الضغينة ،قال إمامنا الصادق
:؛ (املصلح ليس بكذاب)((( ،وورد عنه ؛( :الكالم ثالثة :صدق وكذب
وإصالح بني الناس)((( ،وقد رشحت الروايات معنى الكذب لإلصالح بني الناس.
طريقة اإلصالح بني الناس

قال ؛( :تسمع من الرجل كالم ًا يبلغه)((( ،أي يقول ّ
إن فالن ًا قال فيك كذا،
(فتخبث نفسه)((( ،أي محل عىل أخيه الضغينة ،بينام املوقف الذي ينبغي أن يقوله
صاحب الكلمة الطيبة هو إبدال الكالم اخلبيث إىل طيب ،كأن يقول سمعت فالن ًا
قال فيك من اخلري كذا وكذا ،والنص من اإلمام ؛ بإبدال الكالم السيئ إىل حسن
طيب لتمتني أوارص الصداقة واأللفة بني الناس ،قال  Kلعيل ؛( :يا عيل ،إنّ اهلل
عز وجل أحب الكذب يف الصالح)((( ،الكذب الذي جاءت آي القرآن واألحاديث
تندد به يصبح أمر ًا حمبذ ًا من أجل الصالح وإفشاء اخلري بني الناس ،قال ( :Kيا
((( الكايف للكليني :ج ،2ص.210
((( الكايف للكليني :ج ،2ص.341
((( نفس املصدر السابق.
((( نفس املصدر السابق.
((( من ال حيرضه الفقيه :ج ،4ص.353
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عيل ،إنّ اهلل عز وجل أحب الكذب يف الصالح وأبغض الصدق يف الفساد)(((ّ ،
ألن
الصدق بني األخوة واألصدقاء إذا أرض هبم فهو مبغوض.

ّ
إن بعض الناس قد يصدر منه جتاه اآلخر كلمة نابية غري جيدة وينبغي من السامع
أ ّ
ال ينقل الكلمة السيئة ،بل حياول أن ينمي ما يضادها ملن قيلت فيه ،عندما ُيسأل عن
يكن الود واالحرتام ،ويبدل الذم مدح ًا( ،يا عيل إنّ
ماذا كان احلديث؟ فيقول :كان ُ
اهلل عز وجل أحب الكذب يف الصالح وأبغض الصدق يف الفساد)((( ،قال اإلمام
الصادق ؛( :املصلح ليس بكذاب)(((.
ثمرة اإلصالح

أبان النبي  Kما للكلمة الطيبة من األثر العظيم والثواب اجلزيل الذي حيصل
عليه املتحدث هبا ،قال ( :Kما عمل امرؤ بعد إقامة الفرائض خري ًا من إصالح بني
الناس بأن يقول خري ًا ،ويتمنى خري ًا)((( ،أي إذا استمع إىل الكالم السيئ الذي يؤثر
عىل النفوس سلب ًا ال ينميه بل ال ينقل إ ّ
ال اخلري ،وما فيه الفائدة كي تتحقق املحبة.
موارد جواز احللف كذب ًا

من أسوأ الكذب احللف باهلل تعاىل كذب ًا (اليمني الكاذبة) غري أنّه أبيح لإلصالح،
وجاءت طائفة من الروايات تبني جوازه النجاء مؤمن يتعرض إىل القتل ،وهو ما
يسمى باليمني الغموس ،التي جتعل صاحبها يف دركات سافلة من النار ،إ ّ
ال ّ
أن ذلك
ونج أخاك من القتل)((( ،وحيسن بنا هنا أن
جائز ،قال النبي ( :Kاحلف باهلل كاذب ًا ِ
نوضح تفصي ً
ال هو ّ
أن احللف باهلل كذب ًا النجاء املؤمن من القتل ،ليس يف كل قضية وال
جيوز أن يقسم باهلل كاذب ًا ،إ ّ
ال يف قضايا رضرها كبري ،أما يف احلاالت العادية كالرضر
((( من ال حيرضه الفقيه :ج ،4ص.353
((( نفس املصدر السابق.
((( الكايف للكليني :ج ،2ص.210
((( األمايل للشيخ الطويس :ص.522
((( من ال حيرضه الفقيه :ج ،3ص.374
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املايل البسيط فال جيوز أن تقسم باهلل كاذب ًا من أجله ،القسم كذب ًا ال جيوز إ ّ
ال فيام هو
بمثابة القتل أو يف درجة القتل والرضر الكبري ،أما األرضار البسيطة فال يباح فيها ذلك.
إيثار الصدق عىل الكذب

ويظهر ذلك من الروايات ،ورد عن إمامنا أمري املؤمنني ؛( :اإليامن أن تؤثر
الصدق حيث يرضك عىل الكذب حيث ينفعك)((( ،أي ّ
أن يف بعض املوارد يكون
الرضر بقليل من املال أو بيشء من الرضر اليسري ،أي ليس بكبري يؤدي إىل القتل أو
اإلصابة بآفة أو سجن مؤبد ،فخسارة بعض األموال ال بأس هبا ،وال يسوغ الكذب
إ ّ
ال إذا كان حتمل الرضر كبري ًا.

((( هنج البالغة –خطب اإلمام عيل ؛ :ج ،4ص.105

فداحة املراء واخلوض يف الباطل
قال تعاىل{ :ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ}(ق) .صدق اهلل العيل العظيم.
اخلوض يف احلديث

ال زال الكالم موصو ً
ال حول التأثري السيئ للكلمة اخلبيثة ،التي أوالها الشارع
عناية ،كالكذب والغيبة والنميمة والبهتان ،باإلضافة إىل أمور أخرى ّنبه الشارع
عليها باعتبارها متثل أسباب ًا رئيسة تؤدي إىل الكلمة اخلبيثة ،فنهى عنها ،كاخلوض
يف احلديث ،وهو عنوان رشعي يراد به جلوس املرء مع غريه ملجرد احلديث دون
فائدة ترتتب عىل ذلك ،كمناقشة موضوع أو بحث علمي أو حل قضية ،ويعرب عن
ذلك بالكالم ملجرد الكالم ،قال تعاىل{ :ﰦ ﰧ ﰨ ﰩﰪ}(املدثر) ،أي
نتحدث بكالم ملجرد الكالم.
اآلثار السلبية للخوض يف احلديث

ّ
إن الكالم ملجرد الكالم يؤدي باملتكلم إىل ما ال حتمد عقباه وله مساوئ كثرية:

األوىل :ارتكاب احلرام.
إنه يؤدي إىل الكذب وإىل حمظورات رشعية ،لذا هنى النبي  Kعن اخلوض
يف احلديث ،الذي يبدأ الكالم فيه بغري املحرم ،لكن هنايته جتر املتكلم إىل متحل

522

التكامل التربوي

الكالم والقول بالباطل ،لذا ورد عن النبي  Kواألئمة من أهل البيت إل حتبيب
الصمت واحلض عليه ألجل الردع عن اخلوض يف احلديث بالباطل ،إليصاله إىل
الكذب والنميمة والبهتان.

الثاني  :تضييع للوقت.
ّ
إن اخلوض يف احلديث يؤدي إىل تلف الوقت وتضييعه دون ثمرة تعود من ذلك.

الثالث :مصاحبة أهل السوء.
أشارت الروايات ّ
أن اخلوض يف احلديث من املحظورات ،ألدائه إىل مصاحبة
أهل السوء.
اجلدل واملراء

ومن العناوين الواردة يف الروايات املراء واجلدل ومها سببان يؤديان إىل الكلمة
اخلبيثة ،وعنوانان من العناوين املنصوص عليهام بالرتك ،اجلدل هو ما يقوم به اإلنسان
من أجل الغلبة ،جيادل غريه ليثبت أنه الغالب يف اخلصومة ّ
وأن األحقية له.
مرشوعية املجادلة

لقد أمر اهلل تعاىل باملجادلة بالتي هي أحسن ،أما أن جيادل املرء بالباطل إلظهار
أحقيته فذلك من املحظورات.
حقيقة املراء

املراء جدل ،لكنه خيتلف عنه يف حيثية خاصة ،فاملامري جيادل من أجل إثبات
امتالكه املهارة لقلب احلقيقة ،وأنه يستطيع أن يبني للطرف اآلخر ّ
أن ما شاءه يصل
إليه ،والكالم طوع يديه ،يستطيع قلب احلق إىل الباطل والباطل إىل احلق.

لطابلا يف ضوخلاو ءارملا ةحادف
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مسميات املراء

للمراء إطالقانُ ،يطلق تار ًة عىل اجلدل ،وأخرى باملعنى الذي أوردناه وهو
االصطالح السليم ،فاملامري هو من ُيبني للغري ّ
أن األمور بني يديه ،ما شاء أن يثبته
بالكالم يصل إليه ،أما املجادل فال يريد أن يظهر احلقيقة ،وإنام يريد أن يظهر أحقيته،
بخالف املامري فاحلقيقة غري ذات أمهية لديه ،فيبدأ املراء ،ليبني وجوه ًا خمتلفة وأمور ًا
كثرية ،فاملامراة خوض يف الكالم من أجل إظهار ملكة املتكلم يف قدرته عىل تنميق
املطالب وإثبات ما يريد إثباته سوا ًء كان حق ًا أو باط ً
ال.
مسؤولية النعم اإلهلية

استعرضت الروايات املراء واجلدل واخلوض يف الباطل وبينت ّ
بأن املرء عليه
عم اهلل تعاىل يف مواردها ،لرقيه ورفع مستواه
مسؤولية يف احلياة ،تقتيض منه أن يوظف نِ َ
جر ُه ذلك إىل دركات متسافلة.
املادي واملعنوي ،أما إذا استخدم النعم يف املعايص ّ
املبالغة واخليال

هناك عناوين نهُ ي عنها ،ألهنا تقوم عىل املبالغة واخليال ،ومها إن كانا من أجل
إبانة احلقائق واإلفصاح عماّ يريد اهلل تعاىل أن يتمسك به الناس فقد ُمدحاْ ،
وإن
مل يكونا لذلك فقد ُذما ،فالشعر مذموم وممدوح ،ألنه يقوم عىل اخليال ،ويسلب

اإلنسان التفكري املنطقي ،الذي يستند إىل قواعد وأسس سليمة ويوصل إىل املطالب
احلقة ،وكذا االستامع إىل الشعر أما إذا كان للحض عىل اجلهاد يف سبيل اهلل تعاىل
والتمسك باإليامن واخللق الطيب ،فهو ممدوح ،قال النبي  Kحلسان( :ال تزال
مؤيد ًا بروح القدس ما نرصتنا بلسانك)((( ،أي ما دمت يف مدح النبي  Kوحض
املسلمني عىل اجلهاد.

((( اإلرشاد للشيخ املفيد :ج ،1ص.177
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الشعر بني املدح والذم

كام ّ
أن الشعر الذي يبعد الناس عن الفضيلة واإليامن مذموم ،واملرء قد يقول
الكلمة شعر ًا فيهوي هبا إىل جهنم ،فإنه يف املقابل قد يقول بيت ًا من الشعر فيدخل به
اجلنة ،قال اإلمام الصادق ؛( :من قال فينا بيت شعر بنى اهلل له بيت ًا يف اجلنة)(((،
ألنه مدح أهل البيت إل وأكد عىل اجلانب القيمي واخللق الكريم هلم إل ،أما إذا
ٍ
إنسان هبجائه له فشعره عذاب عليه،
مدح الظاملني أو أتى بكلامت امتهن هبا شخصية
يتسافل به دركات يف النار.
النصوص يف عدم اخلوض يف الباطل

النصوص الواردة كثرية ،قال النبي  Kأليب ذر( :أال أعلمك بعمل خفيف عىل
البدن ثقيل يف امليزان) ،قال :بىل يا رسول اهلل ،قال ( :Kهو الصمت)((( ،أي عدم
اخلوض يف الباطل.
فوائد الصمت

إن ما ورد يف الصمت يبني ّ
ّ
أن اإلنسان ال ينبغي أن يتلف وقته ،فالكالم حسن
وترتتب عليه آثار طيبة ،واهلل تعاىل بعث األنبياء بالكالم بيد ّ
أن بعض الناس يستخدم
نعمة الكالم فيام يؤدي إىل السوء ،وبد ً
ال من ذكر اهلل تعاىل خيوض مع اخلائضني ،غري
أنه يمكنه جتنب ذلك بالصمت الذي له ثمرات متعددة:

األوىل  :ذكر هلل.
روى اإلمام الصادق ؛ عن جده املصطفى  Kقوله( :إنّ أولياء اهلل سكتوا،
فكان سكوهتم ذكر ًا)((( ،أي عندما يسكت الويل يؤدي عم ً
ال ،وصمته لئال خيوض يف
((( وسائل الشيعة (آل البيت) للحر العاميل :ج ،14ص.597
((( جامع السعادات للنراقي :ج ،2ص.145
((( الكايف للكليني :ج ،2ص.237
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الباطل ،يستفيد منه يف ذكر اهلل تعاىل.

الثانية :التفكري السليم.
قال ( :Kسكتوا فكان سكوهتم ذكر ًا ،ونظروا فكان نظرهم عربة)((( ،للنظر
معنيان :نظر بالبرص ،ونظر بالبصرية وهو التفكري ،وهو بمعنييه ينبغي أن يكون له
مردود إجيايب ،يؤدي إىل التفكري السليم الذي يأخذ بصاحبه إىل السؤدد.

الثالثة :النطق باحلكمة.
قال ( :Kفكان نظرهم عربة ،ونطقوا فكان نطقهم حكمة)((( ،عندما يتكلم
أولياء اهلل كالمهم حق لغاية.

الرابع :اخلري والربكة.
(ومشوا فكان مشيهم بني الناس بركة)((( ،امليش بني الناس قد يكون بالسوء غري
أن أولياء اهلل مشيهم بني الناس لإلصالح واخلري ،إذ ّ
ّ
أن اهلدفية يف احلياة تؤدي هبم إىل
اخلري والربكة ،قال تعاىل{ :ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ
ﮉ}(االنفطار) ،وقال تعاىل{ :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ
ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ}(النساء.)114:
السخرية من اخلوض يف الباطل

وقد ورد يف السخرية واالستهزاء ما ُيدخلهام يف عنوان اخلوض يف الباطل ،فذكر
املستهزئ كلم ًة ُتضحك اآلخرين عىل مؤمن هيوي به إىل النار ،قال النبي ( :Kإنّ
الرجل يتكلم بالكلمة ُيضحك هبا جلسائه هيوي هبا أبعد من الثريا)((( ،هذه إملاحة
((( نفس املصدر السابق.
((( نفس املصدر السابق.
((( نفس املصدر السابق.
((( بحار األنوار للمجليس :ج ،69ص.257
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مجيلة ،فالثريا يف أقىص درجات العلو ،ويراد هبا هنا عكس التشبيه ،فيتسافل هبا
أقىص الدركات ،فإضحاك الناس عىل شخص واحلط من مقامه ومكانته عمل قبيح،
بمرصاد من اهلل تعاىل ،فهو تعاىل ال يريد لعباده ذلك ،بل يريد هلم الكرامة واالحرتام.
الكلمة اإلصالحية

قال ( :Kإنّ الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان اهلل ،ما كان يظن أن تبلغ ما
بلغت)((( ،عندما تكلم مل ُيد ِرك أبعاد كلمته لكنها أصبحت ذات أثر طيب فكتب اهلل
هبا رضوانه إىل يوم القيامة ،ككلمة اإلصالح بني املتخاصمني بنقله لكل منهام ما يرسه
عن اآلخر إلعادة اللحمة.
أجر اإلصالح بالكلمة

اإلصالح بني املتخاصمني أجره كبري عند اهلل تعاىل ،كام دلل عىل ذلك قوله :K
(يكتب اهلل تعاىل له رضوانه إىل يوم يلقاه)(((.
عقوبة السخرية واالستهزاء

أما السخرية والكلمة اخلبيثة فقد بينّ  Kأثرمها قائ ً
ال( :وإنّ الرجل ليتكلم
بالكلمة من سخط اهلل تعاىل ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت)((( ،عندما َس ِخ َر كان
لسخريته غاية السوء ،لذا بني  Kجزاء ذلك فقال( :يكتب اهلل له هبا سخطه إىل يوم
يلقاه)(((.
عقوبة املجادل

جاء يف اجلدل ،قوله ( :Kال يستكمل عبد حقيقة اإليامن حتى يدع املراء وإن
((( ميزان احلكمة للريشهري :ج ،3ص.2734
((( نفس املصدر السابق.
((( نفس املصدر السابق.
((( نفس املصدر السابق.
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كان حمق ًا)((( ،ال يمكن الوصول إىل الدرجة العالية من اإليامن إ ّ
ال برتك املراء واجلدل
حتى لو كان املجادل حمق ًا ،والنبي  Kبينّ اهلدفيةّ ،
وأن بإمكان اإلنسان أن يصل إىل
والسؤدد ،ويرتقي درجات ال حدود هلا بالعمل الصالح ،فقال ُ ( :Kيمكنكم
اخلري ُ
من اجلنة إطعام الطعام وطيب الكالم)((( ،أي جيعل لكم مكان ًا مكين ًا( ،فيمكنكم)،
معناه جيعلكم أكثر مكنة من اجلنة ،وذلك بإطعام الطعام وطيب الكالم ،ومها أمران
حمبذان ،يستطيع هبام املرء أن يصل للمعروف والطاعة.
قال تعاىل{ :ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ}(إبراهيم ،)26:وقال تعاىل يف
الكالم احلسن الطيب{ :ﯦ ﯧ ﯨ}(البقرة.)83:

((( بحار األنوار للمجليس :ج ،2ص.138
((( جامع السعادات للنراقي :ج ،2ص.220

الترويض على الكلمة الطيبة
قال اهلل تعاىل يف القرآن الكريم{ :ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ }(التغابن )16:صدق اهلل
العيل العظيم.
بني الكلمة الطيبة واخلبيثة

بينا التأثري املبارك للكلمة الطيبة ،والسيئ للكلمة اخلبيثة ،الكلمة الطيبة تصلح
اإلنسان و ُتقربه من احلق تعاىل ،واخلبيثة ُتفسده و ُتبعده عنه تعاىل ،إال ّ
أن الكثري من
الناس -نتيجة للظروف املعاشة والواقع السيئ -يتساءل كيف يتأتى له أن يطبع
عود لسانه قول الكلمة الطيبة
شخصيته بمقاييس مرتضاة من قبل اهلل تعاىل ،و ُي ّ
تعوده ،وقد يتصور البعض ّ
أن من
وهجران األلفاظ البذيئة وترك الكالم السيئ الذي ّ
الصعوبة بمكان أن ُيغيرّ مساره ،إال ّ
أن األمر غاية يف السهولة ،يتأتى بأمور:

األول :بذل اجلهد الذاتي.
أبان القرآن الكريم يف آيات متعددة أمهية اجلهد الذايت املبذول من الشخص،
وأوضحت بعض آياته ّ
أن اإلنسان لن يستطيع أن يصل إىل مراده دون بذل اجلهد
وحتمل املعاناة ،فال ُيتاح حتقيق املقاصد باألمنيات املحضة ،بل البد من اجلهد الذايت
والعمل الدؤوب.

530

التكامل التربوي

العمل يف سبيل التغيري
املرء دون عمل وجهد لن يستطيع أن يصل إىل مقاصده ،وحيتاج إىل جهد
مضاعف لتغيري السجايا ُ
واخللق ،فالقيام ألداء الصالة خيتلف جهد ًا عن تغيري
السجايا واألخالق ،إ ْذ يستطيع املرء أن يقوم للصالة دون مساعدة اآلخرين ،لكنه
يصعب عليه أن يعود لسانه التفوه بالكلامت الطيبة ،والتعود عىل الصدق إذا امتهن
الكذب ،وتكمن املعاناة لإلنسان الذي ال يستطيع أن ُيغري يف شخصيته ،ويبدو له
يف اخلطوات األوىل عقبات كأداء وصعوبة يخُ يل إليه أنه لن يستطيع أن يتزحزح عن
مكانه ،ولن يستطيع أن ُيغري واقعه.

الثاني :التغيري التدرجيي.
لقد أبان القرآن الكريم أمر ًا غاية يف األمهية هو ّ
أن اإلنسان البد أن يلتفت
ّ
أن التغيري يتأتى بنحو تدرجيي ،قال تعاىل{ :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ}
(البقرة ،)286:واآلية مع التي أوردناها توضحان ّ
أن تقوى اهلل يف القول والفعل تتطلب
معاناة وجهد ًا حيصالن بنحو تدرجيي.

صعوبات التغيري
ّ
إن الظروف املحيطة باإلنسان صعبة وتضغط عليه من ناحية ،ومن ناحية أخرى
فالتطبع بمساوئ األخالق يصعب تغيريه الفجائي ،وقلب الواقع إىل آخر معاكس
له ،والطريقة املثىل التي من خالهلا يستطيع املرء التوصل إىل ما يرومه تقوى اهلل قدر
االستطاعة{ ،ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ}(التغابن ،)١٦:عىل املرء بذل جهده وإن عاكسته
الظروف ،حتى يستطيع التغيري ،وعليه أن ال ييأس ،بل حياول جاد ًا.
العوامل املساعدة للتغيري

ّ
إن احلق تعاىل منح اإلنسان عوامل مساعدة يستطيع -إذا استغلها -انتشال
شخصيته ،ورفع مستواه إىل ما يريد ،أمهها:
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األول :التواصي بالصرب واملرمحة.
قال تعاىل{ :ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ
ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥ
ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ}(البلد) ،فالتوايص بالصرب واملرمحة عامالن مساعدان
يستطيع اإلنسان أن يسري أشواط ًا بعيدة باالستعانة هبام.

الثاني :السري مع رّ
اخليين.
من العوامل املساعدة السري مع اخليرّ ين الصاحلني ،الذين ُي ّ
ذكرون باهلل تعاىل،
وحيضون اآلخرين عىل مكارم اخللق ،ومراعاة اآلداب.

الثالث :التعاون مع أفراد اجملتمع
هناك عقبات كثرية ،حيتاج اإلنسان يف اقتحامها إىل عوامل مساعدة ،من أمهها
ما تقدم ،من التوايص بالصرب واملرمحة ،فال يستطيع املرء أن يصل إىل اخلري وحده،
بل حيتاج إىل آخرين ُي ّ
ذكرونه أمهية الصرب يف الوصول إىل ما يروم ،وحتقيق ما يقصد
بالتوايص بالصرب واملرمحة وبذل اجلهد الذايت جدُّ هام.
التعود عىل الكلامت الطيبة

ّ
إن عىل اإلنسان كي يتقدم أن يسري بخطوات ْ
وإن كانت بطيئة ،لكنها يف النهاية
قادرة عىل إيصاله إىل أحسن مما كان عليه ،فقد لوحظ ّ
أن بعض الناس الذين ساءت
حسنت عندما صحبوا اخلريين وتغري حاهلم ،وحتولت كلامهتم البذيئة إىل طيبة،
كلامهتم ُ
نعم كانت الصعوبة واملعاناة هلم يف البداية إ ّ
ال ّ
صعب عليهم
أن األمر سهل عليهم ،بل ُ
الرجوع إىل سابق عهدهم ،وعندما تصدر منهم كلمة نابية ،يذكرون اهلل واآلخرة
والعواقب الوخيمة للكلمة التي صدرت منهم سرُ عان ما يعودون إىل الرشد ،فذكر
اهلل والتعود عىل التفكري يف العواقب والتأين يف إطالق الكلامت وتبديل املفردات التي
يتحدث هبا إىل سجية ،فيصبح حديثهم بألفاظ غاية يف اللطف.
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طريقة التعود عىل الكلمة الطيبة

ّ
إن من يتعود الكذب يصعب عليه الصدق ،قال النبي ( :Kال يزال الرجل
يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند اهلل صديق ًا)((( ،قوله ( :Kال يزال) يشري
إىل اجلهد الذايت واملعاناة أي ّ
أن الكلمة الطيبة لن تنطلق تلقائي ًا بداي ًة ،وإنام حتتاج إىل
جهد ذايت ومعاناة من الذين امتزجت كلامهتم بالسوء غري ّ
أن األمر سهل بالتعود
واملران ،قال تعاىل {ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ
ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ}(احلجرات) ،اآلية دالة
عىل بذل اجلهد وحتمل املعاناة حتى يصل املؤمن إىل اخلري.
الطريق الصحيح للتغيري

املجاهدة بذل للجهد وحتمل للمشقة ليصل املرء إىل ما يريد {ﯖ
ﯗ} ،فجهاد باملال وجهاد بالنفس ومعاناة وحتمل ليصل بعد ذلك السائر إىل ما
يريده ،فالنفس هلا القابلية للسري يف املسار الصحيح واملسار السيئ{ ،ﭨ ﭩ ﭪ
ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ}(الشمس){ ،ﭰ ﭱ} ،ويستطاع تبديل
السجايا السيئة إىل حممودة بالتزكية والتغيري املستمر وتعود اخلري( ،ال يزال الرجل
يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند اهلل صديقاً)((( ،كام أنه ال يزال يكذب
ويتحرى الكذب حتى يكتب عند اهلل تعاىل كذاب ًا ،أي يصبح الكذب ملكة ،والصدِّ يق
إذا أصبح الصدق له ملكة ،لن يتحدث إ ّ
ال صدق ًا.
البيئة تدفع نحو التغري

يعي ّ
ّ
أن القرآن
إن من خيتلق األعذار ويربر لنفسه أنه عاش بيئ ًة غري صاحلة عليه أن َ
بينّ إمكان التغيري ،فالكلامت الدائرة يف بيئته لن تؤثر عليه ،بل يستطيع رفع مستواه
إىل أرقى من البيئة التي عايشها والتحدث بكلامت طيبة أفضل من الكلامت التي كان
((( ميزان احلكمة للريشهري :ج ،2ص.1578
((( ميزان احلكمة للريشهري :ج ،2ص.1578
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يسمعها ،فيقول الصدق وينطق باحلق ويبتعد عن الكذب إذا راقب ذاته.
الرقابة الذاتية

{ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ}(العلق)ّ ،
إن احلق تعاىل يرى اخللق وحييط هبم عل ًام ،ومن
أدرك ذلك كام ُبني يف القرآن تأ ّثر تأثر ًا بالغ ًا ،وأصبح ما يصدر منه موزون ًا ،يتصف
باحلكمة فتنطلق كلامته بتحري وموازنة ،ويعرف التأثري السيئ واحلسن والكلمة
الراجحة التي تنبغي{ ،ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ
ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ}(التوبة) ،املسألة غاية يف األمهية
واإلنسان املدرك ّ
أن أقواله مكتوبة عليه { -ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ}
(ق)  -حياسب نفسه ويرقب أقواله وأفعاله ،و ُيدرك ّ
أن أقواله من أعامله ،وهلا التأثري
احلسن الالحمدود ،كام أبان ذلك النبي  Kفقال( :إنّ الرجل يتكلم بالكلمة يضحك
هبا جلسائه هيوي هبا أبعد من الثريا)((( ،ويف احلديث( ،إنّ الرجل ليتكلم بالكلمة من
رضوان اهلل تعاىل ما يظن أهنا تبلغ ما بلغت يكتب اهلل تعاىل له هبا رضوانه إىل يوم يلقاه،
وإنّ الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط اهلل ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب اهلل له هبا
(((
تعود وجهد من ناحية وموازنة دقيقة بني الكلامت
سخطه إىل يوم يلقاه)  ،فاملسألة ّ
التي يقوهلا فتؤثر عليه يف الدنيا واآلخرة من ناحية أخرى.

((( جامع السعادات للنراقي :ج ،2ص.223
((( ميزان احلكمة للريشهري :ج ،3ص.2734

الفصل الرابع:
 النظرة اإلسالمية يف معاجلة السلوك اخلاطئ 

األسلوب األمثل يف معاجلة السلوك اخلاطئ
قال اهلل تعاىل{ :ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ}(اهلمزة) وقال أيض ًا{ :ﭑ ﭒ
ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ}(احلجرات) صدق اهلل العيل العظيم.
أثر تتبع عورات اآلخرين

تتبع عيوب اآلخرين من األمراض األخالقية الكبرية التي يصاب هبا بعض الناس
فيشتغل بتتبع بعض النقائص لدى شخصيات من يرتبط وإياهم بعمل أو سائر الناس
الذين ال يرتبط وإياهم بأي رابطة ،لكون شخصيته ُبنيت عىل هذا الداء ،فال تسرتيح
نفسه إ ّ
ال إذا تتبع عورات ومعايب اآلخرين ،وقد جاءت طائفة من الروايات تبني ّ
أن
اإلنسان ينبغي أن جيتنب هذا الداء ،وأن يلتفت إىل ّ
أن الناس من طبيعتهم الوقوع يف
اخلطأ( ،كل بني آدم خطاء وخري اخلطائني التوابون)((( ،أي ّ
أن من طبيعة اإلنسان أن
يقرتف بعض األخطاء بيد ّ
أن الطريقة الفضىل لتاليف ما يقع فيه البعض من نقائص
وما يقرتف من أخطاء إسداء النصيحة ،غري ّ
أن بعض الناس ال يامرس دوره الطبيعي،
وبد ً
ال من أن ُيعني املخطئ باجتناب اخلطأ حياول أن ُيظهر اخلطأ ويفيش العيب الذي
وقع فيه الغري ،وذلك يؤثر سلب ًا عىل مقرتف اخلطأ من جهة ،باإلضافة إىل تأثريات عىل
املتتبع للخطأ من جهة أخرى نوجزها يف اآليت:
((( املستدرك للنيسابوري :ج ،4ص.244
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األول :االعتياد على إشهار عيوب اآلخرين.
ّ
إن من ُيذيع عيوب الناس ويسعى إىل نرشها يف املجتمع يسهم يف جعل اخلطأ
بإشهاره أمر ًا طبيعي ًا واعتيادي ًا ،فال يتأثر مقرتفه من ارتكابه مرة تلو األخرى مادام أنه
فشا واشتهر بني الناس ،بل لعل ذلك يزيده متادي ًا يف مواصلة سلوكه اخلاطئ.

الثاني :صعوبة التخلص من العيوب.
ّ
إن تتبع عثرات الناس إذا أصبح جزء ًا من شخصية اإلنسان يتحول إىل عادة
راسخة فال يتاح له املجال للرجوع إىل االستقامة ويصعب عليه ترك ذلك الداء.
أسلوب معاجلة تتبع العثرات

عالج إسالمنا احلنيف هذا العيب املريض الذي يصاب به بعض الناس من خالل
اخلطوات اآلتية:

األوىل :التوجه إىل عيوب النفس.
ّ
إن التفات اإلنسان إىل عيوب نفسه واشتغاله هبا حيجزه عن االشتغال بعيوب
اآلخرين ،لكونه بطبيعته يعيش النقصِ ،
إذ الكامل هلل تعاىل ،وهو تعاىل يريد من اإلنسان
أن يتكامل بنحو تدرجيي ،فإذا التفت اإلنسان إىل عيوب نفسه وبدأ بإصالحها سار
وجه قواه إىل عيوب اآلخرين استرشت تلك العيوب
يف الرصاط املستقيم ،أ ّما إذا ّ
والنقائص يف ذاته ،وجتذرت يف شخصيته وأصبحت أشجار ًا كبرية يصعب عليه
اقتالعها ،لذا ،عاجلت الروايات هذا الداء بأبلغ عالج ،فلفتت انتباه من وقع فيه ومن
أصيب به إىل ما ينبغي فعله ،قال نبينا املصطفى ( :Kوكفى باملرء عيب ًا أن ينظر من
الناس إىل ما يعمى عنه من نفسه و ُيعري الناس بام ال يستطيع تركه ،ويؤذي جليسه بام ال
يعنيه)((( ،بني النبي  Kعيوب ًا ثالثة ،هيمنا ذكر العيبني ُ
األو َليني ومها ،النظر إىل بعض
العيوب املوجودة يف بعض الناس ،وتنايس تلك العيوب التي ينظر إليها من اتصف
((( اخلصال للصدوق :ص.110
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هبا ،ثم قال( :و ُي َعيرّ الناس بام ال يستطيع تركه)((( ،فمن حتدث عن عيوب اآلخرين
لن ينظر إىل عيوب نفسه التي يعددها يف اآلخرين ،فال يرىض بعيوب الغري مع كونه
متصف ًا هبا ،وقد ذكر النبي  Kخصلة أخرى هي إيذاء اجلليسّ ،
إن اجلليس له حق
باحرتام جملسه فال تذكره بعيوب أو بنقائص ْ
وإن كانت تلك النقائص يف شخصه،
بل عليك أن تسرت عيوبه ،وتلتفت إىل عيوبك ،قال ( :Kمن مقت نفسه دون مقت
الناس آمنه اهلل من فزع يوم القيامة)(((ُ ،يركز النبي  Kعىل السالمة يف عامل اآلخرة،
ألهنا الفوز األكرب ،قال تعاىل{ :ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ}(آل
عمران ،)185:فوز اإلنسان أن يأمن من مقت اهلل تعاىل يف عامل اآلخرة ،والنبي K
يعلمنا هبديه كيف نسطيع أن نأمن من عذابه ونحصل عىل أمنه ،وذلك من خالل
مقت النفس ،واعتبارها ناقصة ،واملحاولة اجلادة يف تاليف ما لدى اإلنسان من عيوب
كي يأمنه اهلل تعاىل يف عامل اآلخرة ويف عرصات القيامة.

الثانية :النظر إىل حماسن اآلخرين.
بينت الروايات ّ
أن أعظم الداء هو أن يلتفت اإلنسان إىل عيوب اآلخرين مقترص ًا
عليها دون النظر إىل حماسنهم والصفات اجلميلة التي لدهيم ،مع ّ
أن تشجيع اجلانب
اإلجيايب يف شخصيات اآلخرين هو الذي يعود عليهم باخلري ويؤدي هبم إىل السؤدد،
أما النظرة السلبية فقد جتعلهم يقفون عند تلكم السلبيات املوجودة لدهيم.

الثالثة :حركة اإلصالح من النفس إىل الغري.
أكد إمامنا أمري املؤمنني ؛ عىل ما ينبغي لإلنسان أن يلتفت إليه ،ذلك ّ
أن بعض
الناس خيطأ اهلدف ويضل الطريق ،فقد يكون قصده اإلصالح ،لكنه ال يلتفت إىل ما
ينبغي عليه أن يبدأ به ،وقد أوضح ؛ ذلك قائ ً
ال( :إنْ سمت مهتك إلصالح الناس
((( نفس املصدر السابق.
((( اخلصال للصدوق :ص.15
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فابدأ بنفسك ،فإنّ تعاطيك إصالح غريك وأنت فاسد أكرب العيب)((( ،أي ّ
أن الرتكيز
عىل عيوب اآلخرين بقصد اإلصالح وإظهار النقص لدهيم من أكرب العيوب ،رغم
ّ
أن النية سليمة ،لكن اإلمام ؛ ال ُيعري النية أي اهتامم هاهنا ،ويركز عىل التأثري
السلبي لإلنسان الذي يتتبع عورات اآلخرين ونقائص الناسّ ،
إن قوله( :إنْ َس َمت

مهتك)((( ،أي ،ارتفعت بقصد اإلصالح للغري لكنك ضللت الطريق وأخطأت
اهلدف ،إ ْذ كان ينبغي أن تبدأ بنفسكّ ،
فإن تعاطيك إصالح غريك وأنت فاسد لديك
عيوب ينبغي أن هتتم بإصالحها أكرب العيب ،رغم سالمة النية ،وقد مزج اإلمام ؛
بني العمل والنية ،فالبد أن تكون النية صاحلة ،والعمل أيض ًا البد أن يكون صاحل ًا،
وال يكفي صالح النية وحدها مع كون العمل يؤدي إىل إيذاء الناس وتركيز العيوب
يف شخصيتهم ،وبينّ ؛ هذا األمر بحكمة أخرى ،فقال( :جهل املرء بعيوبه من
أعظم ذنوبه)(((.

الرابعة :الرتكيز على تزكية النفس.
أي ّ
أن من أعظم الذنوب التي يقرتفها اإلنسان يف حق شخصه أن جيهل عيوبه ،ألنّه
ُأ ِمر بتزكية نفسه ،وال يتاح له تزكية نفسه مع جهله بعيوبه ،وعدم التفاته إىل النقائص
يف شخصيته ،مع أهنا قد ترديه إىل اهللكة ،فال يتعلم من عيوب نفسه ،وال يبحث عن
العيوب املؤثرة يف شخصيته ،فتتسافل شخصيته وذلك من أعظم الذنوبّ ،
إن الكامل
كل الكامل يف االشتغال بإصالح عيوبه ،قال ؛( :طوبى ملن شغله عيبه عن عيوب
الناس)((( ،وعنه ؛( :أفضل الناس من شغلته معايبه عن عيوب الناس)((( ،أي ّ
أن
األفضل واألحسن األكمل هو من اشتغل بعيوبه ،فحاول جاد ًا إصالحها ،وقد أبان
القرآن هذا األمر ،قال تعاىل{ :ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ}(األعىل) ،معنى التزكية االشتغال
((( ميزان احلكمة للريشهري :ج ،3ص.2206
((( نفس املصدر السابق.
((( ميزان احلكمة للريشهري :ج ،3ص.2206
((( هنج البالغة –خطب اإلمام عيل ؛ :ج ،2ص.96
((( ميزان احلكمة للريشهري :ج ،3ص.2204
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بعيوب النفس وإصالحها ومعاجلة األمراض التي يصاب هبا بعض الناس ذلك ّ
أن
البعض تتجذر فيه هذه العادة فريتاح إذا اغتاب اآلخرين وذمهم وأبدى معايبهم يف
حني أنه ينسى عيوبه ،فيستهزئ بشخصيات اآلخرين ،لكنه ال يقبل منهم ذلك النقد
الالذع الذي يبديه إىل الغري ،ألنه نسى كونه مصاب ًا بتلك العيوب ،وقد ّ
ركز إمامنا أمري
املؤمنني ؛ عىل الفضل الذي حيصل عليه املشتغل بإصالح عيوبه ملا لذلك من أثر
يف ترك االشتغال بعيوب اآلخرين ،قال ؛( :أفضل الناس من شغلته معايبه عن
عيوب الناس)((( أي ّ
أن له درجة الكامل والنجاة من اهلل تعاىل ،وعكسه من اشتغل
بعيوب الناس عن عيوب نفسه فهو األسوأ.

اخلامسة :التحذير من مكر اهلل.
أبانت الروايات ّ
بأن بعض الناس يمكر اهلل تعاىل هبم ،القرتافهم بعض الذنوب،
فيرتصدهم العقاب اإلهلي ،وهم الفئة الناسية ملعايبها ،املتغاضية عن ذنوهبا ،امللتفتة
إىل عيوب اآلخرين ،وقد أفصحت الروايات ّ
بأن من اشتغل بعيوب اآلخرين هو من
الذين مكر اهلل هبم ،فأنساهم أنفسهم ،قال الصادق ؛( :إذا رأيتم العبد متفقد ًا
لذنوب الناس ناسي ًا لذنوبه فاعلموا أنه قد ُمكر به)((( ،اهلل تعاىل يمكر بمن اقرتف
بعض الذنوب ويرتب آثار ًا وضعية عىل ذنبه فينسيه نفسه بتوجهه إىل عيوب اآلخرين.

السادسة :خطر استصغار عيوب النفس.
قال أمري املؤمنني ؛( :لينهك عن ذكر معايب الناس ما تعرف من معايبك)(((،
حذا ِر أن تعيب بعيب بعض الناس مع كونه موجود ًا يف شخصيتك وحذا ِر أن تبدأ
بذكر ذلك العيب وأنت تعلم باتصافك به ،وقد أوضح ص ّ
أن بعض الناس يصعب
عليه أن ينتقد ذاته ،ويلتفت إىل عيبه الكبري ،لكنه يرى الصغائر الدقيقة يف شخصيات
((( نفس املصدر السابق.
((( وسائل الشيعة (آل البيت) للحر العاميل :ج ،15ص.292
((( ميزان احلكمة للريشهري :ج ،3ص.2204
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اآلخرين فهو كاملجهر يكرب تلكم الصغائر يف شخصيات اآلخرين ،ويبذل قصارى
جهده يف استقصاء العيوب الصغرية تارك ًا ما توافر لديه من معايب كبرية ،قال :K
( ُيبرص أحدُ كم ال َق َذى يف َعني أخيه ،وينسى ا ِ
جل ْذع يف عينه)((( ،القذى ،دهون تتجمع
يف طرف العني فرياها ويركز عليها ما دامت يف عني غريه ،لكنه ال يشعر باجلذع يف
عينه ،تشبيه من النبي ص يلفت انتباهنا إىل حال بعض الناس الذين ال يلتفتون إىل
العيب الكبري ،ويلتفتون إىل الصغري من عيوب اآلخرين.
نتائج االلتفات إىل عيوب النفس

يرتتب عىل من التفت إىل عيوبه ،وترك عيوب اآلخرين امتالك العقل الكامل؛
قال موالنا أمري املؤمنني ؛( :أعقل الناس من كان بعيبه بصري ًا ،وعن عيب غريه
رضير ًا)((( ،أي العاقل هو من التفت إىل عيوب نفسه ودقق النظر وأمعن الفكرة يف
تلك العيوب ْ
وإن كانت صغرية يف ذاته ،فحاول اخلالص منها ،وسرت العيوب الكبرية
عند غريه ،ملتفت ًا إىل ّ
أن اشتغاله بعيوب اآلخرين ينسيه نفسه.

((( ميزان احلكمة للريشهري ج 3ص.2205
((( ميزان احلكمة للريشهري ج 3ص.2204

السلوك اخلاطئ بني الوقاية واآلثار الوضعية
قال اهلل تعاىل{ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ}(احلجرات)12:

صدق اهلل العيل العظيم.

ُأسس الوقاية من تتبع عيوب اآلخرين

هنت الرشيعة املقدسة هني ًا قاطع ًا عن تتبع عيوب اآلخرين ،وجعلت الكامل يف
االشتغال بعيوب الذات ،الكامل من جيتهد يف االشتغال بعيوبه عن عيوب اآلخرين،
وقد ّ
نظرت الرشيعة املقدسة هلذا األمر بيشء من البيان اجلميل ،واملؤمن إذا التفت
إىل إدراك مراد الشارع املقدس يف حفظه لنفسه وسالمة ذاته عن الوقوع يف هذا اخلطأ
ابتعد عن ذلك ،فالرشيعة مل تن َه عن تتبع عورات اآلخرين فحسب ،بل هنت عن حفظ
العيب لئال يقع اإلنسان يف رشك الشيطان فيسول له ذكر ذلك العيب الذي حفظه.
وقد استعرض املرشع هذا السلوك اخلاطئ وأرشد إىل جمموعة من األسس التي تقي
اإلنسان من الوقوع فيه:

األول :عدم البحث يف عيوب اآلخرين.
هنت الرشيعة املقدسة اإلنسان عن البهجة والفرح يف سلوكه مع من ال يحُ به من
الناس إذا رآه قد سقط يف عثرة ،فال ينبغي أن ترتاح نفسه عندما يشاهد سقطات
اآلخرين ،قال اإلمام الصادق ؛( :أبعد ما يكون العبد من اهلل أن يكون الرجل
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ُيؤاخي الرجل وهو حيفظ عليه زالته ل ُيعريه هبا يوم ًا ما)((( ،أي ّ
أن البعيد عن اهلل هو
الذي يصاحب بعض الناس من أجل اإلطالع عىل العيوب اخلفية يف شخصياهتم
وحيفظ تلكم العيوب ليتحرى الفرصة املناسبة إلظهارها أمام مرأى ومسمع من
الناس ،فمن حفظ زالت من يصاحبه ألجل انتقاصه يوم ًا ما ،فهو بعيد متام البعد عن
اهلل عز وجل.

الثاني :التحفظ عن إظهار اإلطالع على عيوب الناس.
من يطمح يف عالقات أفضل مع الناس البد أن يكون ساتر ًا عىل ما اطلع عليه
من عيوهبم ،غاض ًا طرفه عنها ،حمافظ ًا عىل شخصياهتم لئال تخُ دش ،قال إمامنا
الصادق ؛ عندما ُسئل عن تفسري قوله( :عورة املؤمن عىل املؤمن حرام)،
أجاب ؛( :ليس حيث تذهب؛ إنام عورة املؤمن أن يراه يتكلم بكالم يعاب
عليه ،فيحفظه عليه ل ُيعريه به يوم ًا إذا غضب)((( ،للمؤمن حرمة ،وعورته أن تسرت
ما اطلعت عليه من عيب وتغض الطرف عن زلته ،وال حتفظ عليه تلك السقطة؛
لتجعلها بمرأى من الناس ،قد يغضب اإلنسان وال ُيسيطر عىل نفسه ويكون ذلك
سبب ًا يف أن ُيظهر ما حفظه وسرته من عيوب اآلخرين ،واإلمام ؛ يبلور ذلك
املفهوم بقوله( :عورة املؤمن عىل املؤمن حرام)((( ،كي يقي اإلنسان نفسه من
الوقوع يف تتبع عورات اآلخرين.

الثالث :الصحة النفسية يف ترك عيوب اآلخرين.
قال أمري املؤمنني ؛ يف رائعة من روائعه احلكمية( :حسب املرء  . . .من
سالمته قلة حفظه لعيوب غريه)((( ،يشري ؛ إىل سالمة اإلنسان النفسية ،إذ من
املعلوم ّ
بأن الصحة اجلسدية تعتمد عىل الصحة النفسية لإلنسان؛ وكثري من األمراض
((( بحار األنوار للمجليس :ج ،72ص.219
((( بحار األنوار للمجليس :ج ،72ص.214
((( نفس املصدر السابق.
((( ميزان احلكمة للريشهري :ج ،3ص.2209
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التي ُيصاب هبا الناس ناجتة عن االضطراب السلوكي والنفيس يف شخصياهتم،
واإلمام ؛ عندما قال( :حسب املرء من سالمته ـ أي من سالمة نفسه ـ قلة
ٍ
حفظه لعيوب غريه)((( ،يؤكد عىل ّ
موقف يتيح له أن حيفظ
أن اإلنسان قد يصبح يف
عيوب اآلخرين إال ّ
أن ذلك ال يعطيه الصالحية بجعل تلك العيوب ظاهرة ،القلة
هنا يف قوله ؛ تشري إىل املنع عن تركيز النظر يف عيوب اآلخرين بجعلها متجسد ًة
أمام شخصيته ،بل عليه أن ال ُيعريها أية أمهية كي يسلم من تأثرياهتا السلبية ،عندما
حيفظ اإلنسان بعض تلك الزالت وترتكز يف ذهنه السقطات البد أن يكون حكي ًام
حمافظ ًا عىل سالمة شخصيته وطهارة نفسه بعدم الرتكيز عىل تلك العيوب وإنام يمر
عليها مرور الكرام غري عابئ هبا.

الرابع :عدم إظهار الفرح جتاه عيوب الغري.
االبتهاج بعيب صدر من الغري حالة غري سويةُ ،تنبأ عن خطر فادح وقع فيه
ِ
بسقطة َغريِك)((( ،أي ،ال تبتهج نفسك
فر َح َّن
اإلنسان ،قال اإلمام عيل ؛( :ال َت َ
بتلك الزلة والعثرة التي وقع فيها بعض من ال ترتاح إليه نفسك ،فتهش وتبش
لذلك ،بل عليك أن تبتعد عن الفرح واالبتهاج ملا يف ذلك من اآلثار السلبية كرتسيخ
تلك الزلة يف الذهن وحفظها ل ُتذكره هبا يوم ًا ما ،وحتسب ّ
أن ذلك خري لك بينام هو
ٌ
حن بسقطة غريك فإنك ال
فر َّ
رش عليك ،والبد لك أن تغض النظر عن ذلك( ،ال َت َ
تدري ما حيدث بك الزمان)(((ِ ،
إذ اإلنسان ال يملك أن حيفظ نفسه من عوادي الدهر
ومتغريات األيام واألزمنة ،وهو عاجز عن حفظ نفسه من الوقوع يف الزالت ،بل ّ
أن
طبيعة اإلنسان التعثر والسقوط ،وهو ما أشار إليه احلديث( :كل بني آدم خطأ وخري
اخلطائني التوابون)(((.

((( نفس املصدر السابق.
((( ميزان احلكمة للريشهري :ج ،3ص.2209
((( ميزان احلكمة للريشهري :ج ،3ص.2209
((( ميزان احلكمة للريشهري :ج ،1ص.338

546

التكامل التربوي

اخلامس :احلذر من الوقوع فيما وقع فيه الغري.
تبتهجن
قال أمري املؤمنني ؛ يف التحذير من الوقوع يف خطأ اآلخرين( ،ال
َّ
بخطأ غريك فإنك لن متلك اإلصابة أبد ًا)((( ،يظن بعض الناس أنه ملك السيطرة عىل

نفسه ولن يصدر منه ما هو يسء ،غري أنه لن يستطيع ذلك ،وهذا ما سنوضحه الحق ًا.
ّ
وس ّول له الشيطان فتتبع عورات الغري وابتهج بحدوث بعض
إن من غرته نفسه َ

السقطات رسعان ما جير لنفسه عقوبة احلق تعاىل ،فيسقط فيام سقط به غريه من

الزالت ،ويقرتف تلك العثرة التي تتبعها عىل الغري ،وقول اإلمام ؛( :لن متلك
اإلصابة)((( تعبري مجيل عن ّ
أن اإلنسان ال يسيطر عىل نفسه ،وحتى لو سيطر عليها

فرتة حمدودةّ ،
فإن قواه ستضعف وستؤثر فيه األزمنة والدهور وقد يصاب ببعض
األمراض فيغضب يف يو ٍم ما ويرتكب حمذور ًا بغضبه ،وعندئذ يتذكر أنه عاب عىل

غريه ما وقع هو فيه من غضب.

اآلثار الوضعية املرتتبة عىل تتبع عورات الناس

أكد األئمة من أهل البيت إل عىل ّ
أن من ُأصيب هبذا الداء س ُيبتىل ببعض اآلثار

الوضعية املرتتبة عىل ذلك:

األول :انتقال عدوى تتبع العورات.
عىل املؤمن أن يبتعد عن أوالئك الذين أصيبوا هبذا الداء ،إ ّ
ال إذا أراد أن يصحح
سلوكهم؛ لقد ُأمرنا يف الروايات بأن ال نصاحب من يتتبع عورات اآلخرين ،لئال
تصيبنا العدوى هبذا الداء ،فيسهل علينا ذكر الغري بعيوبه لتأثرنا بذلك السلوك
اخلاطئ ،قال أمري املؤمنني ؛( :ليكن أبغض الناس إليك وأبعدهم منك أطلبهم

((( ميزان احلكمة للريشهري :ج ،3ص.2209
((( نفس املصدر السابق.
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ملعايب الناس) ،أي إذا أردت أن تصاحب أحد ًا من الناس فعليك أن ختتربه يف

سلوكياته ويف نظرته لآلخرين؛ فهل ينظر إىل اآلخر نظرة كامل واحرتام أم أنه ينظر
إليه نظرة انتقاص؟ فإذا كان ينظر نظرة انتقاص عليك أن تبتعد منه؛ كي ال ُينزل

مستواك اإليامين وتتأثر به بشكل طبيعي.

الثاني :ابتعاد الناس وجتنبهم مصاحبته.
ّ
إن من يتتبع عورات اآلخرين يطرد الناس عن مصاحبته ،فالناس ال تصاحب

نتن الرائحة ،بل تبتعد عنه بشكل طبيعي ،أما من يعتني هبندامه ونظافته ،فإنهّ م
يرتاحون إليه ويقرتبون منهّ ،
إن من يتتبع عورات اآلخرين له رائحة نتنة ،قال
أمري املؤمنني ؛( :من تتبع خفيات العيوب حرمه اهلل مودات القلوب)(((ّ ،
إن
القلوب ال حتب هؤالء األشخاص وال تقرتب منهم ،لرائحتهم املعنوية إ ْذ هي من

أعظم الروائح يف نتانتها.

الثالث :حماربة اهلل له.
حيارب اهلل تعاىل من يتتبع عثرات اآلخرين ،ومن تصدى اهلل له باملحاربة هزمه،

ألنّه غالب عىل أمره ،وال يستطيع أحد أن حيارب احلق تعاىل ،الذي بيده ملكوت كل

يشء وهو عىل كل يشء قدير ،ومن اآلثار الوضعية ملن تتبع العورات ّ
أن اهلل تعاىل
يتصدى إليه باملحاربة ف ُيسقطه ويفضحه ،قال النبي ( :Kمن كشف عورة أخيه

املسلم كشف اهلل عورته حتى يفضحه هبا يف بيته)((( ،قوله ( :Kيف بيته) ،تعبري مجيل

ُيشري إىل ّ
أن أقرب الناس إليه سيفتضح أمره عنده .جرت العادة بأن يظهر اإلنسان
لكن اهلل تعاىل ملحاربته له ُيظهر سوأته أمام أقرب
بمظهر حسن مجيل عند املقربني إليهّ ،

((( ميزان احلكمة للريشهري :ج ،3ص.2208
((( ميزان احلكمة للريشهري :ج ،3ص.2208
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املقربني إليه ،قال أمري املؤمنني ؛( :من بحث عن أرسار غريه أظهر اهلل أرساره)(((،

تلك العيوب أرسار حياول أن يسرتها ،فإذا تتبع السقطات والزالت التي يتصف هبا

وحياول أن يسرتها عن أعني اآلخرين ّ
فإن املوىل تعاىل ُيظهر املخفي املستور من عيوبه،
ولن يستطيع أن يسرت عىل نفسه الزالت والسقطات التي حاول جاهد ًا أن خيفيها عن
املقربني إليه.

((( ميزان احلكمة للريشهري :ج ،3ص.2208

احللول الناجعة للتخلص من تتبع العيوب
قال اهلل تعاىل{ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ}

(احلجرات )12:صدق اهلل العيل العظيم.

ذكرت الرشيعة اإلسالمية طرق ًا وأساليب متعددة للخالص من رذيلة تتبع

عيوب اآلخرين ،ذلك ّ
أن اإلنسان له القدرة و االختيار يف معاجلة الداء وتذوق
حالوة اإليامن.

األول :تفعيل العقل.

ويراد به التفكري يف العواقب الوخيمة واآلثار السلبية هلذه الرذيلةِ ،
إذ العقالء

ينظرون يف عواقب األمور ،ويرون ما يرتتب عىل أي فعل من األفعال ،وإذا كانت

العواقب طيبة أقدموا عىل الفعل ،أما إذا كانت سيئة اجتنبوه ،من سامت العاقل
أن لديه معيار ًا دقيق ًا يزن به أفعاله ،ف ُي ِ
ّ
قدم عىل احلسن ويبتعد عن القبيح ،قال أمري
املؤمنني ؛( :غطاء العيوب العقل)(((ّ ،
إن من يريد أن يتخلص من النظرة
السلبية لآلخرين ال بد أن يفكر بعقالنية ،وال جيعل نظره مسلط ًا عىل اآلخرين يف
تتبع السلبيات.

((( ميزان احلكمة للريشهري :ج.2209
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الثاين :قوة التحمل.

حيسن بنا أن ننبه عىل أم ٍر هام ،هو ّ
أن اإلنسان قد يسيطر عىل لسانه ،وال ُيبدي
عيوب اآلخرين من خالله غري أنه ُيبدي بعض العيوب من خالل حركة يده وغمزه
ٍ
وملزه لآلخرين ،وتالزم هذه الصفة َ
بسوء بلسانه بيد أنه يذكر
بعض الناس فال يتحدث
بعض العيوب بشكل عميل ،وقد عاجلت الروايات هذه الفئة من الناس الذين يسيئون
إىل اآلخرين بالفعل دون القول من خالل إلفات انتباههم إىل السيطرة بقوة التحمل
عىل احلركات التي تصدر منهم ،فمن أراد أن يتحدث عن شخص آخر ،عليه أن ال
ُيبدي يف حركاته ما ُيظهر به عيبه ،قال أمري املؤمنني ؛( :االحتامل قرب العيوب)(((،
يستطيع اإلنسان أن يدفن عيوب اآلخرين من خالل قوة االحتامل والصرب ،فيسيطر
عىل حركاته كام سيطر عىل لسانه ،وال ُيبدي السوء بجوارحه ،فيغمز الطرف اآلخر.
الثالث :إفشاء السالم.

ُعني اإلسالم بثقافة السالم ،وأراد من املسلم أن يظهر الوئام والسالم مع من

يعارشه ،لذا ورد ّ
أن عىل املسلم أن ُيسلم عىل الطرف اآلخر ،أي يستحب البدء

بالسالم ،وورد ّ
أن البادئ بالسالم له تسع وتسعون حسنة والراد له حسنة واحدة
من أجل غرس ثقافة السلم والسالم يف عامة الناس ،فاملسلم ينط َلق مع اجلميع من
خالل الوئام واالحرتام لآلخر ،وهذه ثقافة تغطي العيوب ،إ ْذ ّ
أن معنى السالم هو
السؤال من اهلل تعاىل أن ُيس ِّلم اآلخر ويدفع عنه البالء واإلصابة بالسوء ،وحينئذ

فاألوىل بمن يسلم أن ال ُييسء بعمل للطرف اآلخر ،قال أمري املؤمنني ؛( :املساملة
بء العيوب)(((ّ ،
ألن املسامل ُيرجح الوئام يف املعارشة ،ملعرفته بمطلوبيته يف الرشيعة
ِخ ُ
اإلسالمية.

((( ميزان احلكمة للريشهري ج 3ص.2209
((( نفس املصدر السابق.
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الرابع :الصمت.

رجحان الصمت يرجع إىل ّ
أن الكالم الذي ُيتحدث به البد أن يكون له فائدة ،وإذا
أن عىل اإلنسان أن يقول اخلري أو ليصمتّ ،
انتفت فالصمت أوىل ،أي ّ
ألن التحدث
ٍ
بحسن للمتحدث وهلم ،ومنه ُيلتفت إىل أمهية الصمت ،وقد
بسوء يف اآلخرين ليس
معنى ،ومل يرتتب عىل
وردت أمثلة كثرية تنبه اإلنسان إىل أمهيته إذا مل يكن حلديثه
ً
كالمه فائدة ،قال أمري املؤمنني ؛ِ :
الصمت)(((.
(غ َط ُاء املساوئ
ُ
اخلامسة :احلياء.

َأل َف َت الشارع املقدس االنتباه إىل احلياء ،فهو شعبة من شعب اإليامن ،وعىل املؤمن
أن يقتدي بالنبي « ،Kفلم يكن رسول سباب ًا وال لعان ًا وال فحاش ًا»((( أي ال يظهر
عيب اآلخرين بكلامت الفحش ،والذي خيلصه من هذا الداء هو احلياء ،فاحلياء من
األساليب التي جتعل املؤمن يتخلص من هذه الرذيلة ،قال أمري املؤمنني ؛( :من
كساه احلياء ثوبه مل َير
الناس عي َب ُه)((( ،فمن تسرت بثوب احلياء ال يرى الناس عيوبه،
ُ
ألنّه ال يعيب اآلخرين ،ذلك ّ
أن إظهار العيب ممن ال يستحي ،أما احليي فال جيرح
الطرف اآلخر.
السادس :االلتفات إىل عيوب الذات.

من الطرق واألساليب التي ُذكرت يف الروايات العلم ،ويراد به االلتفات إىل
إصالح عيوب الذات لكونه يعود باخلري والسؤدد للمتحدث ،أما ذكر الغري بالسوء
فيجر الوبال والعواقب الوخيمة عىل اإلنسان ،والعلم ُيسهم يف وضع حاجز يمنع
صاحبه من تتبع عيوب اآلخرين ،فيسعى لتتبع عوراته ،وذلك ما أمر به الشارع ،أي
ّ
أن العلم كفيل بجعله يرتقي يف مدارج الكامل ،درج ًة تلو األخرى.
((( نفس املصدر السابق.
((( كنز العامل للمتقي اهلندي :ج ،7ص.209
((( هنج البالغة –خطب اإلمام عيل ؛ :ج ،4ص.50
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السابعة :احلمل عىل اخلري.

من األمور التي ذكرت يف الرشيعة اإلسالمية وينبغي أن يلتفت إليها ولعلها
خاصة بطبقة من الناس وليست للكل ،هناك بعض الناس يتبوأون مكانة من اإليامن،
أو من احلياء والفضيلة ،أو مكانة من السؤدد غري أهنم قد تصدر منهم بعض األعامل،
ف ُيتعجب من صدور ذلك العمل الذي ال يتناسب مع مكانتهم ،من هنا ال بد أن
ُيلتفت إىل بعض احليثيات التي دعت الطرف اآلخر إىل َأن يصدر ذلك العمل منه،
حتى ْ
وإن كانت غري واضحة وال معروفة ،أي قد يكون له ما ُيربر ما صدر عنه ،بمعنى
أن ذلك السوء هو أهون الرشين وال مندوحة له عن صدوره منه يف بعض األحايني،
قال اإلمام احلسني ؛( :العار أوىل من دخول النار)((( ،فقد يرتكب اإلنسان ما
يسوؤه من أجل أنه ليس أمامه إ ّ
ال سلوك أحد الطريقني ،رغم ّ
أن كالمها سيئ ،لكن
درجة السوء يف أحدمها أقل ،وقد لفتت الروايات االنتباه إىل ما ورد يف الذكر احلكيم،
قال تعاىل{ :ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ
ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ}(يونس) ،أي ّ
أن بعض الناس يكذب بام مل يحُ ط
به عل ًام ،لكنه إذا تعرف عىل احليثيات التي عىل أساسها صدر الفعل زال تعجبه ،ورأى
ّ
أن العمل طبيعي أن يصدر من الغري ،وهناك كثري من األمور التي حتدث اجتامعي ًا
بأن عمل ذلك املؤمن ال يليق به لكنك إذا بحثت عن احليثيات عرفت ّ
كالعلم ّ
أن ذلك

العمل الئق بل هو املوقف املناسب الذي عليه أن يتخذه ،واآلية اآلنفة تشري إىل هذه
املفردة ويرتتب عىل ذلك أن ال تذم أحد ًا ،بل عليك حتري الصدق فال تتحدث إ ّ
ال
إذا كان لديك العلم واإلحاطة التي تتمكن من خالهلا إدراك حيثيات املوضوع ،هذه
طرق وأساليب يستطاع هبا جتنب الكثري من ذكر معايب اآلخرين.

((( بحار األنوار للمجليس ج 44ص.191

املصادر
١ -١القرآن الكريم.

٢ -٢إقبال األعامل ،ابن طاووس ،الطعبة األوىل ،املطبعة :مكتب اإلعالم اإلسالمي،
النارش :مكتب اإلعالم اإلسالمي.

٣ -٣وسائل الشيعة ،احلر العاميل ،الطعبة الثانية ،املطبعة :مؤسسة آل البيت إلإلحياء
الرتاث ،النارش :مؤسسة آل البيت إلإلحياء الرتاث.

٤ -٤عوايل اللئايل ،ابن أيب مجهور األحسائي ،الطبعة األوىل ،املطبعة :سيد الشهداء  -قم.

٥ -٥مستدرك الوسائل ،املريزا النوري ،الطبعة األوىل ،املطبعة :مؤسسة آل البيت إل
إلحياء الرتاث ،النارش :مؤسسة آل البيت إل إلحياء الرتاث.

٦ -٦ينابيع املودة لذوي القربى ،القندوزي ،الطعبة األوىل ،املطبعة :دار األسوة ،النارش:
دار األسوة.

٧ -٧جامع أحاديث الشيعة ،السيد الربوجردي ،املطبعة العلمية  -قم.
٨ -٨كنز العامل ،املتقي اهلندي ،سنة الطبع1409 :هـ.

٩ -٩بحار األنوار ،العالمة املجليس ،الطبعة الثانية ،النارش :مؤسسة الوفاء  -بريوت -لبنان.
١٠١٠املستدرك،احلاكم النيسابوري.

١١١١ميزان احلكمة ،الريشهري ،الطبعة األوىل ،املطبعة :دار احلديث ،النارش :دار احلديث.

١٢١٢أمايل الطويس ،الشيخ الطويس ،الطعبة األوىل ،املطبعة :دار الثقافة ،النارش :دار الثقافة.

١٣١٣الصحيفة السجادية ،اإلمام زين العابدين ،الطبعة األوىل ،املطبعة :نمونه  -قم،
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مؤسسة اإلمام املهدي ،النارش :مؤسسة اإلمام املهدي.

١٤١٤موسوعة كلامت اإلمام احلسن ،جلنة احلديث يف معهد باقر العلوم ،الطعبة األوىل،
املطبعة :اآلثار-قم ،النارش :دار املعروف.

١٥١٥عيون أخبار الرضا ،الشيخ الصدوق ،سنة الطبع ،1404 ،النارش :مؤسسة
األعلمي.

١٦١٦الكايف ،الشيخ الكليني ،الطبعة اخلامسة ،املطبعة :حيدري ،النارش :دار الكتب
اإلسالمية  -طهران.

١٧١٧مكارم األخالق ،الشيخ الطربيس ،الطبعة السادسة ،النارش :منشورات الرشيف الريض.

١٨١٨تربية الطفل يف اإلسالم ،مركز الرسالة ،الطبعة األوىل ،املطبعة :مهر  -قم ،مركز
الرسالة.

١٩١٩دعائم اإلسالم ،القايض النعامن املغريب ،الطبعة الثانية ،النارش :دار املعارف بمرص
 -القاهرة.

٢٠٢٠عيون احلكم واملواعظ ،عيل بن حممد الليثي الواسطي ،الطبعة األوىل ،املطبعة :دار
احلديث ،النارش :دار احلديث.

٢١٢١املجازات النبوية ،للرشيف الريض ،النارش :منشورات مكتبة بصرييت  -قم.

٢٢٢٢األنوار العلوية ،الشيخ جعفر النقدي ،الطبعة الثانية ،املطبعة احليدرية  -النجف
األرشف ،ا لنارش :مكتبة احليدرية  -نجف األرشف.

			
٢٣٢٣تفسري اآللويس ،اآللويس.

٢٤٢٤تفسري جممع البيان ،الطربيس ،الطبعة األوىل ،النارش :مؤسسة األعلمي
للمطبوعات  -بريوت  -لبنان.

٢٥٢٥مسند أمحد ،اإلمام امحد بن حنبل ،النارش :دار صادر  -بريوت  -لبنان.

٢٦٢٦الطفل بني الوراثة والرتبية ،الشيخ حممد تقي فلسفي ،الطبعة الثانية ،املطبعة :دار
سبط النبي ،النارش :مكتبة األوحد.

٢٧٢٧هنج البالغة ،خطب اإلمام عيل ؛ ،الطبعة األوىل ،املطبعة :النهضة  -قم،
النارش :دار الذخائر  -قم  -ايران.
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٢٨٢٨تدوين السنة الرشيفة ،السيد حممد رضا اجلاليل ،الطبعة الثانية ،املطبعة :مطبعة
مكتب اإلعالم اإلسالمي ،النارش :مركز النرش التابع ملكتب اإلعالم اإلسالمي.

٢٩٢٩رشح هنج البالغة ،ابن أيب احلديد ،الطبعة األوىل ،النارش:دار إحياء الكتب العربية
 -عيسى البايب احللبي ورشكاه.

٣٠٣٠موسوعة العقائد اإلسالمية ،حممد الريشهري ،الطبعة األوىل ،دار احل��دي��ث،
النارش :دار احلديث للطباعة والنرش.

٣١٣١جامع السعادات ،حممد مهدي النراقي ،مطبعة النعامن  -النجف األرشف،
النارش :دار النعامن للطباعة والنرش.

٣٢٣٢غرر احلكم ودرر الكلم ،عيل بن حممد الليثي الواسطي ،الطبعة األوىل ،املطبعة :دار
احلديث ،النارش :دار احلديث.

٣٣٣٣املصباح الكفعمي ،الطبعة الثالثة ،النارش :مؤسسة األعلمي للمطبوعات  -بريوت.

			
٣٤٣٤جواهر األدب ،أمحد اهلاشمي.

٣٥٣٥أمايل الصدوق ،الشيخ الصدوق ،الطبعة األوىل ،النارش :مركز الطباعة والنرش يف مؤسسة
البعثة.

٣٦٣٦مصباح املتهجد ،الشيخ الطويس ،الطعبة األوىل ،النارش :مؤسسة فقه الشيعة
-بريوت -لبنان.

٣٧٣٧التوحيد ،الصدوق ،النارش :منشورات مجاعة املدرسني يف احلوزة العلمية يف قم
املقدسة.

٣٨٣٨من ال حيرضه الفقيه ،الشيخ الصدوق ،النارش :مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة
جلامعة املدرسني بقم املرشفة.

٣٩٣٩فضائل األشهر الثالثة ،الشيخ الصدوق ،الطبعة الثانية ،النارش :دار املحجة
البيضاء للطباعة والنرش والتوزيع  -بريوت  -لبنان.

٤٠٤٠هتذيب األحكام ،الشيخ الطويس ،الطبعة الثالثة ،مطبعة خورشيد ،النارش :دار
الكتب اإلسالمية  -طهران.

٤١٤١كتاب الفتوح ،أمحد بن أعثم الكويف ،الطبعة األوىل ،املطبعة :دار األض��واء،
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النارش :دار األضواء للطباعة والنرش والتوزيع.

٤٢٤٢التبليغ يف الكتاب والسنة ،حممد الريشهري ،الطبعة األوىل ،مطبعة س��ت��اره،
النارش :دار احلديث.

٤٣٤٣ثواب األعامل ،الشيخ الصدوق ،الطبعة الثانية ،املطبعة أمري  -قم ،النارش:
منشورات الرشيف الريض  -قم.

٤٤٤٤الصالة يف الكتاب والسنة ،حممد الريشهري ،الطبعة األوىل ،املطبعة دار احلديث،
النارش :دار احلديث.

٤٥٤٥أعيان الشيعة ،السيد حمسن األمني ،النارش :دار التعارف للمطبوعات  -بريوت
 -لبنان.

٤٦٤٦الصحيفة السجادية الكاملة ،اإلمام زين العابدين ؛ ،املطبعة :مؤسسة النرش

اإلسالمي ،النارش :مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدرسني بقم املرشفة.

٤٧٤٧الصحيفة السجادية (أبطحي) ،اإلمام زين العابدين ؛ ،املطبعة نمونه  -قم

مؤسسة اإلمام املهدي ؛  /مؤسسة األنصاريان للطباعة والنرش  -قم  -ايران.

٤٨٤٨العلم واحلكمة يف الكتاب والسنة ،حممد الريشهري ،الطبعة األوىل ،املطبعة دار
احلديث ،النارش :مؤسسة دار احلديث الثقافية  -قم  -ايران.

٤٩٤٩اخلصال ،الشيخ الصدوق ،النارش :منشورات مجاعة املدرسني يف احلوزة العلمية
يف قم املقدسة.

٥٠٥٠اإلرشاد ،الشيخ املفيد ،الطبعة الثانية ،النارش :دار املفيد للطباعة والنرش والتوزيع
 -بريوت  -لبنان.
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