سلسلة :تربية بلون جديد
احللقة الرابعة

التبِ َي ُة منْ ُظوم ُة ُح ُق ٍ
وق.
الكتاب :رَّ ْ َ َ
تأليف :الشيخ حسني عبد الرضا األسدي.
النارش :قسم الشؤون الفكرية والثقافية يف العتبة العباسية املقدسة ،معهد تراث األنبياء للدراسات
احلوزوية اإللكرتونية.
االخراج الطباعي :عالء سعيد االسدي.
املطبعة :دار الكفيل للطباعة والنرش.
الطبعة :األوىل.
عدد النسخ. 500:
ربيع األول -#1442ترشين األول 2020م

الإهداء
إىل نرجسة البيت املهدوي
ومليكة العنرص العلوي
إىل رحيانة الدنيا

وسوسنة الدهر
إىل حاملة األمانة اإلهلية
رغبت يف وصلة أبناء رسول اهلل...
إىل من
ْ

عارفة بحقهم ،مؤمنة بصدقهم ،معرتفة بمنزلتهم ،مستبرصة
بأمرهم ،مشفقة عليهم ،مؤثرة هواهم...
إليك يا مواليت
يا أم اإلمام املهدي
أهدي لك ثواب هذا الكتاب
راجي ًا القبول من اهلل تعاىل...
وشفاعة أهل البيت.
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هعملا ةمدقم

مقدمة املعهد
مؤسسة علمية حوزوية تُدِّ رس املناهج الدِّ ينية امل َعدَّ ة ل ُط اّلب
معهد تراث األنبياءَّ ،

احلوزة العلمية يف النجف األرشف.

الدراسة فيه عن طريق االنرتنيت وليست مبارشة.
يساهم املعهد يف نشـر وترويج املعارف اإلسالم َّية وعلوم آل البيت ووصوهلا

إ ٰىل أوس��ع رشحية ممكنة من املجتمع ،وذل��ك من خالل توفري املواقع والتطبيقات

واملصممني يف جمال برجمة
متخصص من املربجمني
اإللكرتونية التي يقوم بإنتاجها كادر
ِّ
ِّ
عىل أجهزة احلاسوب واهلواتف الذك َّية.
وتصميم املواقع اإللكرتونية والتطبيقات ٰ

عىل
وبالنظر للحاجة الفعلية يف جمال التبليغ اإلسالمي النسوي فقد أخذ املعهد ٰ
فتم إنشاء جامعة ُأ ِّم البنني
عاتقه تأسيس جامعة
ِّ
متخصصة يف هذا املجالَّ ،
اإللكرتونية لتلبية حاجة املجتمع وملء الفراغ يف الساحة اإلسالم َّية إلعداد مب ِّلغات

عىل إيصال اخلطاب اإلسالمي بطريقة علمية بعيدة عن االرجتال يف
رسال ّيات قادرات ٰ

العمل التبليغي ،باإلضافة إىل فتح التخصصات العقائدية والفقهية والقرآنية.
عىل َّ
أن املعهد مل هُي ِمل اجلانب اإلعالمي ،فبادر إ ٰىل إنشاء مركز القمر لإلعالم

عىل شبكة االنرتنيت ووسائل اإلعالم
عىل تقوية
ٰ
املحتوى اإلجيايب ٰ
الرقمي ،الذي يعمل ٰ

موجه ًا إليصال فكر أهل البيت وتوجيهات
االجتامعي ،حيث يكون هذا املحتوى َّ
املرجعية الدِّ ينية العليا إ ٰىل نطاق واسع من الشـرائح املجتمعية املختلفة وبأحدث تقنيات

اإلنتاج الرقمي وبأساليب خطابية تناسب املتل ّقي العرصي.
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رَّ ْ
التب َي ُة َم ْن ُظو َم ُة ُح ُقوق

واملعهد يقوم بطباعة ونشـر اإلنتاج الفكري والعلمي لطلبة العلم ،ضمن سلسلة

من اإلصدارات  -يف خمتلف العناوين العقائدية والفقهية واألخالقية  -التي هتدف إ ٰىل
ترسيخ العقيدة والفكر واألخالقُ ،بأسلوب بعيد عن التعقيد ،يستقي معلوماته من

مدرسة أهل البيت املوروثة.

سلسلة (تربية بلون جديد) ،هي سلسلة كتب تربوية تعالج خمتلف قضايا الرتبية،

وقد قام معهدنا بإصدار األجزاء الثالثة األوىل منها ،وهذا هو اجلزء الرابع منها ،ملؤلفه
الشيخ حسني عبد الرضا األسدي.

نسأل اهلل أن جيعل عملنا يف عينه ،وأن يتق َّبله بقبوله احلسن ،إنَّه سميع جميب.
إدارة املعهد
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ةمدقملا

املقدمة
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
]74

ِ ِ
ِ
ب َلنا ِم ْن َأز ِ
ني إِمام ًا﴾ [الفرقان
اج َع ْلنا ل ْل ُمتَّق َ
ْواجنا َو ُذ ِّر َّياتنا ُق َّر َة َأ ْعينُ ٍ َو ْ
﴿ر َّبنا َه ْ
َ
ليست الرتبية جمرد نظريات تُسطر يف املوسوعات ،وليست هي ماد ًة بحث جتريبي

طي كتامن املختربات أو يف خبايا العقول ،فال يرقى إليها
أو علمي عقيل أو فلسفي لتبقى ّ

وال ُيدرك معادالهتا إال األوحدي ،كال ،وإنام هي قواعد حياتية عملية ،لن تستمر احلياة

بانسيابية دون تطبيقها بطريقة مرنة ،والتطبيق -كام هو معلوم -مسبوق باملعرفة.
هذا من جهة.

من جهة أخرى ،أعتقدُ أن الرتبية بقواعدها ونظرياهتا وتطبيقاهتا ،يلزم ْ
ُوجه
أن ت ّ

أوالً إىل الوالدين ،بمعنى أن الرتبية يف احلقيقة هي تربية للوالدين قبل األوالد ،إذ هم
ض خَْ ِ ِ ُ ِ ِ ِ
﴿كَاألَ ْر ِ
ش ٍء َقبِ َلتْه﴾.
الال َيةَ ،ما أ ْلق َي ف َيها م ْن يَ ْ
فام هو من األوالد :االنفعال ،التل ّقي ،األخذ.

وهذا يعني :أن عىل اآلباء أن يعملوا عىل تربية نفوسهم وصقلها بصورة جيدة ،قبل

أن يعملوا عىل تربية أوالدهم ،وإال ،ففاقد الكامل ال ُيعطيه.

من هنا ،كانت سلسلة (تربية بلون جديد) ،وهذا الكتاب هي احللقة الرابعة منها.

يف هذه احللقة جوانب أربعة فيها اثنتا عرشة مفردة ،هي تطبيقات ملنظومة (احلقوق
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رَّ ْ
التب َي ُة َم ْن ُظو َم ُة ُح ُقوق

تعج بالوحوش الكارسة ،وهي
والواجبات) ،والتي لوالها لتحولت احلياة إىل غابة ّ

مستفادة من رسالة احلقوق لإلمام زين العابدين ،تضمنت بيان العديد من احلقوق

التي تنبغي مراعاهتا وأداؤها ،واملطلوب هي معرفة احلقوق فيها ،ونقلها إىل األوالد
عملي ًا ،بأن يعمل الوالدان عىل تطبيقها بمرأى ومسمع منهم ،ثم دفعهم إىل أداء ما

يرتتب عليها من سلوكيات وأفعال خارجية.

جدير بالذكر أن العديد من هذه احلقوق كان قد ُألقي ضمن ثالث عرشة حمارضة

يف (حمرم احلرام  1441هـ/أيلول  2019م ،يف العاصمة بغداد ،حي اجلهاد ،جامع

وحسينية أمري املؤمنني ).وقد تم تدوينها وإدخ��ال بعض التعديالت عليها بام

يتناسب مع كوهنا كتاب ًا ،وتنقيط اخلالصات واإلفادات منها ،مع احلفاظ عىل أسلوهبا
الواضح البعيد عن املصطلحات املعقدة.

اسأل اهلل تعاىل أن يوفقنا لنكون عىل قدر املسؤولية يف تربية أوالدنا ،وأن ُيعيننا يف

أداء هذه املهمة املصريية ،وأن جيعلهم لنا وجلميع املؤمنني قرة عني يف حياتنا ،وأوالد ًا ال

ينسون آباءهم بعد مماهتم بالدعاء وإهداء األعامل الصاحلة ،إنه سميع جميب.

واحلمد هلل أوالً وآخ��را ،والصالة والسالم عىل أفضل من انتجب ،حممد وآله

الطيبني الطاهرين.

حسني عبد الرضا األسدي
النجف األرشف

 14رجب املرجب 1441هـ
 10آذار 2020م.
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يهمت

متهيد
فيه نقاط ثالثة:
النقطة الأوىل:
مكون ًة شبكة
تنطلق تربية األوالد من مرتكزات واقعية متعددة ،ترتبط مع بعضهاّ ،

تكاملية من املقتضيات واألسباب اجلزئية ،تتعاون فيام بينها يف سبيل الوصول إىل هدف

معني ،اسمه :الرتبية الصاحلة.

وليس املقصود من وصف الصاحلة هو خصوص الصالح األخروي وما يرتبط

بعالقة الفرد بالسامء -وإن كان هو جانب ًا مه ًام فيها ،كونه يوفر نقطة املحور نحو الرتبية
الصاحلة يف مجيع جماالهتا وجوانبها ،-وإنام املقصود ما يشمل الصالح الدنيوي ،سواء

عىل مستوى عالقة الفرد بأرسته ،أو بمجتمعه ،أو بالطبيعة من حوله.

وهذا يعني :أن الرتبية الصاحلة تقتيض توفري جوانب أربعة رضورية ،هي ما ينبغي

أن يتعرف عليها أوالدنا ،مع اإللفات إىل أن تعريفهم هبا يكون بعملنا وسلوكنا قبل

أقوالنا.

وتلك اجلوانب األربعة هي:

/1اجل��ان��ب ال��دي��ن��ي :املتمثل بالعالقة م��ع اهلل ت��ب��ارك وت��ع��اىل ورسوله

وأوصيائه والدين عموم ًا.

 /2اجلانب األُرسي :املتمثل بالعالقة مع الوالدين واألوالد واإلخوة.

 /3اجلانب االجتامعي :املتمثل بالعالقة مع أفراد املجتمع عىل اختالف الراوبط.

 /4اجلانب االقتصادي :وهو فرع من العالقة بعموم الطبيعة ،ولكنه فرع مهم،

كونه يمثل قوام حياة الناس يف الدنيا.

هذه اجلوانب األربعة ،وحتى تعمل كفريق عمل واحد ،ال بد هلا من نظام يضبطها،

ويمنهج عملها ،وليس هو إال نظام احلقوق والواجبات.
النقطة الثانية:
تعريف إمجايل بنظام احلقوق والواجبات:

حق.
الواجبات :هي إلزامات يقوم هبا الفرد جتاه صاحب ّ
ولتوضيح املعنى نرضب مثالاً :

لو كان لشخص ٌ
فضل عىل آخرْ ،
كأن أقرضه أم��والاً  ،فسيصبح هذا الشخص
تفضل هو عليه ،أي إنه يستطيع ان ُي ِ
لزمه – أو قل:
املتفضل صاحب حق عىل من َّ

رشع -عليه بعض األمور ،والبد ملن عليه الفضل أن يلتزمها جتاه من قام بإسداء
ُي ّ

املعروف له.

منا�شئ احلقوق:
يف حياتنا اليومية هناك إلزامات و واجبات هلا مناشئ متعددة ،منها:

/1الرشعية :بمعنى أن الدين ُيلزمنا ببعض األم��ور التي جيب علينا امتثاهلا،

كوجوب الصالة.

/2العقلية :وهي األمور التي ُيلزمنا هبا العقل ،سوا ًء آمنّا بالرشيعة الساموية أم مل

نؤمن ،وسواء كان لنا دين أم مل يكن ،كاالعرتاف بحسن العدل ،ولزوم فعله ،أو قبح

يهمت
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الظلم ولزوم االبتعاد عنه ،فال ينبغي للعاقل إال أن يعدل ،ال أن يظلم ،فهذا إلزام عقيل.
سان وإِ ِ
وأقر مثل هذه املبادئ﴿ :إِ َّن اهللَ َي ْأ ُم ُر بِا ْل َعدْ ِل َو إْ ِ
يتاء ِذي
ال ْح ِ َ
نعم ،الدين جاء ّ
ا ْل ُقربى وينْهى ع ِن ا ْل َفح ِ
ون﴾ [النحل  ]90فهذا
شاء َوا ُملنْك َِر َوا ْل َبغ ِْي َي ِع ُظك ُْم َل َع َّلك ُْم ت ََذك َُّر َ
ْ
ْ ٰ ََ ٰ َ

توكيد حلسن العدل وإمضاء له وإرشاد إليه.

 /3العرفية :وهي إلزامات منشؤها التقاليد واألعراف ،والتي تنشأ يف بلدان معينة

أو مؤسسات أو قبائل ...وبعضها وإن كان يفرض القانون واالحرتام ،إال أن بعضها
ِ
يوجد الظلم واجلور.
ما هو من�ش�أ احلق؟
احلق هو الدَ ين -املديونية -كمن يقوم بإسداء معروف
يوضح العلامء أن منشأ ّ

ٍ
تفضل عليه ،أو من يقوم بظلم شخص أو
لشخص ما ،فيصبح صاحب حق عىل من ّ
التعدي عليه بأخذ أمواله أو غريها ،فهنا سيصبح املظلوم صاحب حق عىل من ظلمه.

للوالدين مث ً
حق عىل الولد ،نشأ من أن للوالدين َدين ًا يف عنق الولد ،جاء من
ال ٌ

كوهنام سبب وجوده ،فضلاً عن أن استمرار حياته إنام هو بفضلهام.
وهذا احلق ال يقترص عىل ِ
يقره العقل ،بل نرى أن خطاب
الدين ،وإنّام هو ّ
حق ّ
بحق الوالدين مل يكن خطا ًبا متعل ًقا بمن كان أبواه عىل دينه ومعتقده،
القرآن الكريم ّ

ضـى َر ُّب َ
ك
وإنام كان التعامل مع الوالدين تعاملاً إنسان ًيا إن صح التعبري ،قال تعاىلَ :
﴿و َق ٰ
َألاَّ َت ْع ُبدُ وا إِلاَّ إِ َّيا ُه َوبِا ْلوالِدَ ْي ِن إِ ْحسان ًا﴾ [اإلرساء .]24

﴿و َو َّص ْينَا إْ ِ
ْسان
الن َ
وهذا اإلحسان مطلوب حتى لو مل يكونا عىل معتقدك ،قال تعاىل َ
ِ ِ
جاه َ
داك لِت ُْش ِـر َك يِب ما َل ْي َس َل َ
ك بِ ِه ِع ْل ٌم َفال تُطِ ْع ُهام﴾ [العنكبوت ]8
بِوالدَ ْيه ُح ْسن ًا َوإِ ْن َ
ك بِ ِه ِع ْلم َفال تُطِعهام و ِ
جاه َ
داك َع ٰىل َأ ْن ت ُْش ِـر َك يِب ما َل ْي َس َل َ
صاح ْب ُهام يِف الدُّ نْيا
ُْ َ
﴿وإِ ْن َ
َ
ٌ
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رَّ ْ
التب َي ُة َم ْن ُظو َم ُة ُح ُقوق

َم ْع ُروف ًا﴾ [لقامن .]15

فواضح أن الرشك ليس من الدين يف يشء ،فهام يأمرانه بالكفر ،ومع هذا يأيت
ٌ
أمر القرآن ﴿ َفال تُطِعهام﴾ وال تكفر باهلل تعاىل ،وبذات الوقت ﴿و ِ
صاح ْب ُهام يِف الدُّ نْيا
ُْ
َ

َم ْع ُروف ًا﴾.

هذا املعروف من أين جاء؟ وملاذا أمرنا الدين أن نصاحبهام معروف ًا؟

حق علينا ،سواء كنّا أصحاب دين أم مل نكن ،ولذلك تنقل
ذلك ألهنام أصحاب ّ
ِ
ِ
وح َج ْج ُتَ ،فدَ َخ ْل ُت َعلىَ َأبيِ
يم َق َالُ :كن ُْت َنصرْ َ ان ّي ًا َف َأ ْس َل ْم ُت َ
الرواية َع ْن َزك َِر َّيا ْب ِن إِ ْب َراه َ

َع ْب ِد اهللَ ف ُق ْل ُت :إِ يِّن ُكن ُْت َعلىَ النَّصرْ َ انِ َّي ِة وإِ يِّن َأ ْس َل ْم ُت.
َف َق َالَ :
ت يِف ا ِ
إل ْسلاَ مِ؟
ش ٍء َر َأ ْي َ
وأ َّ
ي يَ ْ
ِ
تاب ولاَ ا ِ
يامن ولكِ ْن َج َع ْلناه نُور ًا هَنْ ِدي
ُق ْل ُت َق ْو ُل اهلل﴿ ما ُكن َ
إل ُ
ْت تَدْ ِري َما ا ْلك ُ
َشاء﴾.
بِه َم ْن ن ُ

َف َق َالَ :ل َقدْ َهدَ َ
ْت َيا ُبن ََّي.
الله َّم ْاه ِده ثَلاَ ث ًاَ ،س ْل َعماَّ ِشئ َ
اك اهللُ .ث َّم َق َالُ :
َف ُق ْل ُت :إِ َّن َأبيِ و ُأ ِّمي َعلىَ النَّصرْ َ انِ َّي ِة و َأ ْه َل َب ْيتِي ،و ُأ ِّمي َم ْك ُفو َف ُة ا ْل َبصرَ ِ َ ،ف َأك ُ
ُون َم َع ُه ْم
وآك ُُل فيِ آنِ َيتِ ِه ْم؟
ون حَْلم خِْ
الن ِْز ِير؟
َف َق َالَ :ي ْأ ُك ُل َ َ
َف ُق ْل ُت :لاَ  ،ولاَ َي َم ُّسونَه.

َت فَلاَ تَكِ ْل َها إِ ىَل غ رْ ِ
َف َق َال :لاَ َب ْأ َسَ ،فا ْن ُظ ْر ُأ َّم َ
ْت ا َّل ِذي
َي َك ،ك ُْن َأن َ
ب َها َفإِ َذا َمات ْ
ك َف رَ َّ
ِ ِ ِ
ِ
ْ هِ
ْب َّن َأ َحد ًا َأن َ
اء اهلل.
َّك َأ َت ْيتَني َحتَّى ت َْأت َيني بِمنًى إِ ْن َش َ
َت ُقو ُم بِ َشأنَا ،ولاَ خُت رِ َ
َق َالَ :ف َأ َتيتُه بِ ِمنًى والنَّاس حو َله ك ََأنَّه مع ِّلم ِصبي ٍ
انَ ،ه َذا َي ْس َأ ُله َ
ُ َ ُ َْ
ُ َ ْ
ْ
وه َذا َي ْس َأ ُلهَ ،ف َلماَّ
ليِ
ِ
ِ
ور ْأ َس َها و َأ ْخدُ ُم َهاَ ،ف َقا َل ْت ليِ َ :يا
َقد ْم ُت ا ْلكُو َف َة َأ ْل َط ْف ُت ألُ ِّمي و ُكن ُْت ُأ ْطع ُم َها و َأ ْف َث ْوبهَ َا َ

يهمت
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ِ
ِ
ِ ِ
اج ْر َت َفدَ َخ ْل َت
ُبن ََّيَ ،ما ُكن َْت ت َْصن َُع بيِ َه َذا و َأن َ
ْت َعلىَ دينيَ ،فماَ ا َّلذي َأ َرى من َْك ُمن ُْذ َه َ
فيِ الحْ َنِ ِيف َّي ِة؟

ِ
ِ
الر ُج ُل ُه َو نَبِ ٌّي؟ َف ُق ْل ُت :لاَ ،
َف ُق ْل ُتَ :ر ُج ٌل م ْن ُو ْلد نَبِ ِّينَا َأ َم َر يِن بهِ َ َذاَ .ف َقا َل ْتَ :ه َذا َّ
و َل ِكنَّه ابن نَبِيَ .ف َقا َلت :يا بنَي ،إِ َّن ه َذا نَبِي ،إِ َّن ه ِذه وصايا األَنْبِي ِ
اءَ .ف ُق ْل ُتَ :يا ُأ َّمه ،إِنَّه
َ
َ
َ َ َ َ
ٌّ
ْ َ ُ َّ
ْ ُ ٍّ
ُون َب ْعدَ نَبِ ِّينَا نَبِ ٌّي ،و َل ِكنَّه ا ْبنُهَ .ف َقا َل ْتَ :يا ُبن ََّيِ ،دين َُك َخيرْ ُ ِد ٍ
َل ْي َس َيك ُ
ين ،ا ْع ِر ْضه َعليََّ .
اإلسلاَ ِم ،و َع َّلمتُها َفص َّل ِ
ت ال ُّظ ْه َر وا ْل َعصرْ َ وا َمل ْغ ِر َب وا ْل ِع َشا َء
ْ َ َ
َف َع َر ْضتُه َع َل ْي َها َفدَ َخ َل ْت فيِ ِ ْ
ِ
اآلخ َرةَُ ،ث َّم َع َر َض لهَ َا َع ِ
ار ٌض فيِ ال َّل ْي ِل َف َقا َل ْتَ :يا ُبن ََّيَ ،أ ِعدْ َعليََّ َما َع َّل ْمتَنِيَ .ف َأعَدْ تُه
َان ا ُملس ِلم َ ِ
وها ،و ُكن ُْت َأنَا ا َّل ِذي
َع َل ْي َهاَ ،ف َأ َق َّر ْت بِه و َمات ْ
ون ا َّلذي َن َغ َّس ُل َ
َتَ .ف َلماَّ َأ ْص َب َح ْت ك َ ْ ُ
(((
َص َّل ْي ُت َع َل ْي َها ون ََز ْل ُت فيِ َقبرْ ِ َها.
إن تعاملاً حسنًا من ولد جتاه والدته ،تس ّبب يف إيامهنا وهي ال تعرف الدين.

واخلال�صة:
ّ
كل من أحسن إ ّيل فهو صاحب حق ،ومديونية ،سواء كان الدَ ين هو :حياة/

أموالاً  /تعليماً  ،إذ املعلم صاحب حق ومديونية ،فمن علمني حرف ًا ملكني ( َم َّلكَني)
عبد ًا.

ولكن من املأسوف عليه أن الكثري من النّاس هذه األيام انسلخت من حقوق

أمر خاطئ باالتفاق ،ولو عاد اإلنسان إىل وجدانه
كثرية ،رغم أن إغامض العني عنها ٌ

لرأى وجوب تأدية تلك احلقوق.
النقطة الثالثة:

إن الرتبية يف هذه اجلوانب األربعة تتعلق بطرفني:
((( الكايف :للكليني ج 2ص  160و 161باب الرب بالوالدين ح.11
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الطرف األول :هم املر ّبون عموم ًا ،واآلب��اء واألمهات خصوص ًا ،حيث إهنم

مطالبون بالقيام بمقتضيات تلك اجلهات األربعة ومفرداهتا املتنوعة.

الطرف الثاين :وهم املرتبون ،أي األوالد عموم ًا ،حيث تُلقى عىل املر ٍّبني مسؤولية

إيضاح هذه اجلهات األربعة بمفرداهتا إليهم ،وتسليط الضوء عىل احلقوق فيها ،وهذا

أمر يقتيض التزام املر ِّبني أوالً بمقتضياهتا ،ثم العمل عىل تفهيم األوالد رضورة تلك
اجلوانب ثاني ًا ،ويف مرحلة ثالثة العمل عىل إلزام األوالد بأداء حقوق كل مفردة منها

بأسلوب تربوي مناسب.

ثم إن تراثنا الديني مل يعدم اخلطوط العامة واملرتكزات األساسية لتلك اجلوانب

-وغريها ،-وإن خري ما يمكن أن ُين ّظم لنا خطوات العمل املنهجي فيها هو ما وصل

إلينا من تراث أئمتنا (صلوات اهلل عليهم) ،وباألخص ما وصلنا من رسالة احلقوق
لإلمام زين العابدين ،حيث اخرتنا من هذه الرسالة بعض ما يدخل ضمن هذه

اجلهات األربعة للحقوق موضوع الكتاب.

نسأل اهلل تعاىل ان يوفقنا للعلم والعمل الصالح ،وأن جيعل أوالدنا قرة عني لنا،

إنه سميع جميب.

اجلانب الأول :اجلانب الديني
يقصد من هذا اجلانب :تعريف األوالد ما يلزمهم من

عالقتهم بالدين ،املتمثلة بعبادة اهلل تبارك وتعاىل وطاعته بتسليم
وإخالص ،وما يرتتب عىل ذلك من رضورة معرفة الواسطة بيننا

وبينه جل وعال ،خصوص ًا ما يتعلق بمعرفة اإلمام احلجة علينا

بعد رسول اهلل ،وسيتم بيان ذلك ضمن املفردات التالية:

اجلانب الأول :اجلانب الديني
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املفردة الأوىل :حق اهلل تعاىل الأكرب
حق علينا يف الوجود ،إذ مها سبب فيه ،ولكنّه ليس بتا ّم ،فكيف
إذا كان للوالدين ّ

بالسبب احلقيقي والتام للوجود ،وهو اهلل تبارك وتعاىل ،فالوالدان مهام كانا فهام جزء

سبب ،وإنّام السبب احلقيقي هو اهلل ،إذ لو مل هيبهم هو سبحانه هذا الرزق ملا متكنوا

من إجياد الولد ،بل إن وجودمها مفتقر إىل اهلل تبارك وتعاىل ،وكل ممكن فهو مفتقر إىل

الباري جل وعال ،وأول حق هلل تعاىل علينا هو حق اخللق واإلجياد ،وإذا أردنا تعداد
﴿وإِ ْن َت ُعدُّ وا نِ ْع َم َة اهللِ ال حُ ْت ُصوها﴾ [النحل .]18
احلقوق فلن نتمكن من إحصائها َ

فنعمة واحدة ال يمكن إحصاؤها وبالتايل ال نتمكن من إعطائها حقها من الشكر.

نعمة البرص -مثالً -هي نعمة ال يمكن شكرها حق شكرها ،فلو فرضنا مجيع

النّاس عميان ،فهل يمكن للحياة أن تتطور؟!

كملك أحدنا لألموال
إنه خلقنا ،فهو يملكنا ،وملكه لنا تكويني حقيقي ،وليس ُ

أو غريها ،والذي يعرب عنه العلامء بأنه ملك اعتباري ،وختويل ،ولذا ،فإن اإلنسان

يفارق ما يملكه باملوت.

اهلل وال يناله ضعف أو موت أو غفلة ،هو مالكنا بامللك احلقيقي ،أوجدنا من

العدم ،لذلك نحن حمتاجون هلل يف أصل وجودنا يف هذه احلياة ،ويف استمرارها أيض ًا،

ألننا نفتقر يف كل يشء هلل تعاىل ،ولذلك فإنه (ال حول وال قوة إال باهلل).

فال يتمكن اإلنسان من القيام بأي حركة إال بقوة اهلل تعاىل ،قال تعاىل ﴿يا َأيـ َُّها
راء إِ ىَ ٰل اهللِ َواهللُ ُه َو ا ْلغَن ِ ُّي حَْ
ال ِميدُ ﴾ [فاطر ]15
الن ُ
َّاس َأ ْنت ُُم ا ْل ُف َق ُ
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ومن ٍ
«...اللهم َوإن َ
َّك
السجادية املباركة:
دعاء لإلمام زين العابدين يف الصحيفة
ّ
َّ
الضع ِ
ِ
كَ ،ولاَ
ف َخ َل ْق َتنَاَ ،و َعلىَ ٰ ا ْل َو ْه ِن َبنَ ْي َتنَاَ ،و ِم ْن َم ِهني ا ْبتَدَ أ َتنَا ،فَلاَ َح ْو َل َلنَا إلاَّ بِ ُق َّوتِ َ
م َن َّ ْ
ك وسدِّ دنَا بِتَس ِد ِ
ِ ِ
كَ ،ولاَ ُق َّو َة َلنَا إلاَّ بِ َع ْونِ َ
قوتِ َ
يد َك.(((»...
ُق َّو َة َلنَا إلاَّ بِ َّ
كَ ،فأ ِّيدْ نَا بِت َْوفيق َ َ َ ْ ْ
ولتصوير كيفية افتقارنا هلل تعاىل بصورة مادية قريبة إىل األذهان ،يمكن أن نتأمل

املصباح الكهربائي ،فحتى يضـيء فهو بحاجة إىل التيار الكهربائي ،كام أن استمراريته

يستمدها من استمرار تدفق التيار الكهربائي يف عروقه.

اإلنسان حيتاج إىل اهلواء يف بداية حياته ،وال تنتهي حاجته إليه بعد ذلك ،وإنام هو

يف كل حلظة حمتاج إليه.

يف احلقيقة ،أن حاجتنا إىل اهلل تبارك وتعاىل أعظم وأشدّ من حاجة املصباح إىل

الكهرباء ،ومن حاجتنا إىل اهلواء ،ففي اللحظة التي يقطع اهلل تبارك وتعاىل ارتباطه
بالعبد وتوفيقه له ،فسينتهي وجود هذا اإلنسان ،ليس املعنى أنه يموت فقط ،وإنام هو

يتحول إىل عدم ،وال يشء.

هذا أول حق وأعظم حق علينا ،وال يتقدم عليه حق ،وأيض ًا حق النبي وحق

اإلمام هو يف طول حق اهلل تعاىل ومرتتب عليه ،مع حفظ الفارق الال متناهي بني

حق اهلل تعاىل وحق الرسول وأهل بيته.

السجادية /58 :الدعاء رقم .9
((( الصحيفة
ّ

 زع هلل ميظعتلا ح
ّق :ةيناثلا ةدرفملا
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املفردة الثانية :حقّ التعظيم هلل عز وجل
فحق هلل تعاىل علينا
ال يصح أن نتعامل مع اهلل كام يتعامل أحدنا مع باقي البرشٌ ،

أن نقدسه ْ
وإن كنّا ال نستطيع أداء حقه سبحانه ،ولكن ال أقل من أن نتعامل معه بإجالل

وتعظيم.

كيف نتعامل مع اهلل تعاىل باحرتام؟

لنأخذ مثلاً عىل ذلك :لفظ اجلاللة ،كيف نتعامل معه؟

نحن نعلم أن بعض األسامء هلا قدسية يف الرشيعة ،فمثلاً اسم (فاطمة) له قدسية،
ِ
حيث روي َع ِن َّ يِ
وبَ ،ف َق َال
ُونَ ،ق َالَ :د َخ ْل ُت َعلىَ َأبيِ َع ْبد اهلل و َأنَا َم ْغ ُمو ٌم َمك ُْر ٌ
السك ِّ
ك؟ ُق ْل ُتُ :ولِدَ ْت ليِ ا ْبنَ ٌة! َف َق َالَ :يا َسكُونيِ ُّ َ ،علىَ األَ ْر ِ
ليِ َ :يا َسكُونيِ ُّ  ،مِمَّا غ َُّم َ
ض ثِ ْق ُل َها،
ك ،وت َْأك ُُل ِم ْن غ رْ ِ
يش يِف غ رْ ِ
َي ِرز ِْق َ
َي َأ َجلِ َ
و َعلىَ اهلل ِر ْز ُق َها ت َِع ُ
سى واهلل َعنِّيَ .ف َق َال
كَ .ف رََّ
ليِ َ :ما َس َّم ْيت ََها؟ ُق ْل ُتَ :فاطِ َم َةَ ،ق َالٍ :آه ٍآهَ ...أ َّما إِ َذا َس َّم ْيت ََها َفاطِ َم َة فَلاَ ت َُس َّب َها ولاَ َت ْل َعن َْها

ولاَ ت رْ ِ
َض هْ َبا.

(((

ول بينَكُم كَدُ ِ
ِ
عاء َب ْع ِضك ُْم
الر ُس َ ْ ْ
عاء َّ
وعن أيب جعفر يف قوله تعاىل ﴿ال جَ ْت َع ُلوا ُد َ
َب ْعض ًا﴾ [النور  ]63يقول :ال تقولوا :يا حممد ،وال يا أبا القاسم ،لكن قولوا :يا نبي اهلل،

ويا رسول اهلل.

(((

بل روي أنه ُذكر اسم (حممد) عند اإلمام الصادق فأظهر من االحرتام ما كاد

اب َح ِّق َاأل ْولاَ ِد ح.6
((( الكايف للكليني ج 6ص َ 49ب ُ
((( تفسري القمي ج 2ص .110
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ون م ْولىَ ِ
آل َج ْعدَ َة َق َالُ :كن ُْت َج ِليس ًا ألَبيِ َع ْب ِد
أن يلصق خده باألرض ،فعن َأبيِ َه ُار َ َ
ون؟
اهلل بِا َمل ِدين َِة َف َف َقدَ يِن َأ َّيام ًاُ ،ث َّم إِ يِّن ِج ْئ ُت إِ َل ْيه َف َق َال ليِ  :مَل ْ َأ َر َك ُمن ُْذ َأ َّيا ٍم َيا َأ َبا َه ُار َ
َف ُق ْل ُتُ :ولِدَ ليِ غُلاَ ٌمَ .ف َق َالَ :ب َار َك اهلل فِيه َفماَ َس َّم ْيتَه؟ ُق ْل ُتَ :س َّم ْيتُه محُ َ َّمد ًاَ .ق َال َف َأ ْق َب َل

ول :محُ َ َّمدٌ  ،محُ َ َّمدٌ  ،محُ َ َّمدٌ َ ،ح َّتى كَا َد َي ْل َص ُق َخدُّ ه بِاألَ ْر ِ
بِ َخدِّ ه ن َْح َو األَ ْر ِ
وه َو َي ُق ُ
ضُ .ث َّم
ض ُ
ِ
يِ
يِ
ض ُك ِّل ِهم مَجِيع ًا ا ْل ِفدَ اء لِرس ِ
ي وبِ َأ ْه ِل األَ ْر ِ
ول اهلل،
َق َال :بِنَ ْفس وبِ ُو ْلدي وبِ َأ ْهل وبِ َأ َب َو َّ
ُ َ ُ
ْ
ض دار فِيها اسم محُ َم ٍد إِلاَّ ِ
ِ
لاَ ت َُس َّبه ولاَ ت رْ ِ
وه َي
َض ْبه ولاَ تُس ْئ إِ َل ْيه .وا ْع َل ْم َأنَّه َل ْي َس يِف األَ ْر ِ َ ٌ َ ْ ُ َّ
ْت
ُت َقدَّ ُس ك َُّل َي ْومٍُ .ث َّم َق َال ليِ َ :ع َق ْق َ
ْتَ .ق َال و َقدْ َر يِآن َح ْي ُث َأ ْم َسك ُ
ت َعنْه؟ َق َالَ :ف َأ ْم َسك ُ
َظن َأ يِّن لمَ َأ ْفع ْلَ ،ف َق َال :يا مص ِ
ف ،ا ْد ُن ِمنِّيَ ،ف َواهلل َما َع ِل ْم ُت َما َق َال َله إِلاَّ َأ يِّن َظنَن ُْت َأنَّه
اد ُ
َ ُ َ
ْ َ
َّ
ونَ ،فجاء يِن مص ِ
ف بِ َثلاَ َث ِة
اد ٌ
ش ٍءَ ،ف َذ َه ْب ُت ألَ ُقو َم َف َق َال ليِ َ :كماَ َأن َ
ْت َيا َأ َبا َه ُار َ َ َ ُ َ
َقدْ َأ َم َر ليِ بِ يَ ْ
ِ
ب َف ْ
َدنَانِ َري َف َو َض َع َها فيِ َي ِدي َف َق َالَ :يا َأ َبا َه ُار َ
ون ا ْذ َه ْ
اش رَ ِت َك ْب َشينْ ِ ْ
واست َْسمن ُْهماَ وا ْذ َب ْح ُهماَ
َ ْ ِ (((
وك ُْل وأطع ْم.
وهلذا تعارف عند املؤمنني أهنم يصلون عىل النبي كلام ذكروا اسمه ،وأن من

اآلداب لكتابة اسم النبي (صلوات اهلل عليه وآله) التي يذكرها العلامء هو عدم اختصار

عيل يف كتاب مل تزل
صل َّ
الصلوات بحرف الصاد ،بل روي عنه أنَّه قال« :من ىّ ٰ

املالئكة تستغفر له ما دام اسمي يف ذلك الكتاب».

(((

وكذلك لفظ اجلاللة البدّ أن نتعامل معه ببالغ االحرتام.

فهناك الكثري من األحكام املفروضة علينا –وجوب ًا أو استحباب ًا ومن باب ما

ينبغي -يف التعامل مع لفظ اجلاللة والتي منها :التقديس ،بعدم ذكر لفظ اجلاللة جمرد ًا،
((( يف الكايف للكليني ج 6ص  39باب نَو ِ
اد َر ح.2
َ ُ َ
عيل يف كتاب مل
صل َّ
((( يف كتاب منية املريد للشهيد الثاين (ص  )348 - 346عنه أنَّه قال« :من ٰ ىّ
تزل املالئكة تستغفر له ما دام اسمي يف ذلك الكتاب».

 زع هلل ميظعتلا ح
ّق :ةيناثلا ةدرفملا
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مسها بال وضوء ،كام حيرم تنجيسها.
وإنّام علينا مراعاة التقديس واإلجالل ،ومنها عدم ّ

وهذا ما ينبغي علينا أن نع ّلمه ألوالدنا بصورة واضحة وجلية.
﴿وال جَ ْت َع ُلوا اهللَ ُع ْر َض ًة لأِ َ ْيامنِك ُْم﴾ [البقرة  ]224فالقسم كذب ًا باهلل
القرآن يقولَ :

تعاىل حرام كام هو معلوم.

بعض العلامء يقول :اليمني الغموس هو احللف باهلل كاذب ًا ،وأن سبب تسميته

باليمني الغموس ألنه يغمس صاحبه يف نار جهنم.

إن عىل اإلنسان ْ
بل ّ
أن يتجنب احللف باهلل تعاىل وإن كان صادق ًا ،فقد روي َع ْن
َت ِعنْدَ ه ا ْم َر َأ ٌة ِم َن الخْ َ َو ِار ِج َ -أ ُظنُّه َق َال:
َأبيِ َب ِص ٍري َقالَ :حدَّ َثنِي َأ ُبو َج ْع َف ٍرَ أ َّن َأ َباه كَان ْ
يِ
ول اهلل ،إِ َّن ِعنْدَ َك امر َأ ًة ت ُ ِ
ِم ْن َبنِي َحنِي َف َةَ -ف َق َال َله م ْو ىًل َله :يا ْب َن رس ِ
ض
َ ُ
َ
َ
َبأ م ْن َجدِّ َكَ .ف ُق َ
ْ َ رَ َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اء ْت بِه إِ ىَل َأم ِري ا َملدينَة ت َْس َت ْعديهَ ،ف َق َال َله َأم ُري
ألَ يِب َأنَّه َط َّل َق َهاَ ،فا َّد َع ْ
ت َع َل ْيه َصدَ ا َق َهاَ ،ف َج َ
ِ
ا َمل ِدين َِةَ :يا َع يِ ُّل إِ َّما َأ ْن حَ ْتلِ َ
[ح َّق َها]َ .ف َق َال يِلُ :ق ْم َيا ُبن ََّي َف َأ ْعطِ َها َأ ْر َب َعماِ ئ َِة
ف وإِ َّما َأ ْن ُت ْعط َي َها َ
ِدين ٍ
ت فِدَ َ
ت اهلل
ت محُ ِ ّق ًا؟ َق َالَ :بلىَ َيا ُبن َّي َ،و َلكِنِّي َأ ْج َل ْل ُ
اك ،أ َل ْس َ
ت َلهَ :يا َأ َبهُ ،ج ِع ْل ُ
َارَ .ف ُق ْل ُ
ِ
َأ ْن َأ ْحلِ َ
ني َص رْ ٍب(((.
ف بِه َيم َ
أي تقديس هلل وأي تعظيم السمه تعاىل كان لدى اإلمام؟! وأين نحن من
ّ

هذا التقديس؟

من هنا ،علينا أن نع ّلم أوالدنا التايل:

أ :عدم ذكر اسم اهلل تعاىل جمرد ًا ،بل ذكره مع التقديس واإلجالل واالحرتام.

وأعرف أب ًا أعلن ألوالده أنه يعترب
ب :تعويدهم عىل عدم احللف ولو صادق ًا،
ُ

اليمني عالمة عىل خالف الواقع ،وأنه س ُيصدّ ق من يتحدث من دون يمني.
((( الكايف  /435 :7باب كراه َّية اليمني /ح .5
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ج :تنبيههم عىل حرمة تنجيس االسم املقدس هلل تعاىل ،وعدم جواز رميها حيث

يلزم منه التوهني ،وتُراجع يف ذلك الكتب الفقهية.

(((

مس كتابة القرآن
((( يف منهاج الصاحلني للسيد السيستاين ج 1مسألة مسألة  :163ال جيوز للمحدث ّ
مس اسم اجلاللة وسائر أسامئه وصفاته عىل األحوط وجوب ًا،
حتى املد والتشديد ونحومها ،وال ّ
ويلحق هبا عىل األحوط األوىل أسامء األنبياء واألوصياء وسيدة النساء صلوات اهلل وسالمه عليهم
أمجعني.
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املفردة الثالثة :الطاعة ب�شرط الت�سليم
الطاعة بمعنى :االمتثال ألوامر اهلل حني يأمرين ،واالنتهاء عن نواهيه تعاىل.
وتؤكد الروايات عىل أمر آخر باإلضافة إىل الطاعة ،وهو :التسليم :أي أن ال يكون

هناك اعرتاض داخيل ،وإنّام يكون مس ِّل ًام هلل.

أن قوم ًا عبدوا اهلل وحده ال رشيك له ،وأقاموا
فقد روي عن أيب عبد اهلل« :لو َّ

ثم قالوا لشـيء صنعه اهلل
الصالة ،وآتوا الزكاة،
ُّ
وحجوا البيت ،وصاموا شهر رمضانّ ،

النبي :ألاَ صنع خالف الذي صنع؟ أو وجدوا ذلك يف قلوهبم ،لكانوا
تعاىل أو صنعه ُّ
ٰ
يك ُِّم َ
ثم تال هذه اآليةَ ﴿ :فال َو َر ِّب َ
وك فِيام َش َج َر
ك ال ُي ْؤ ِمن َ
ُون َحت َّٰى حُ َ
بذلك مشـركني»ّ ،
ِ
ثم قال
َب ْين َُه ْم ُث َّم ال جَيِدُ وا يِف َأ ْن ُف ِس ِه ْم َح َرج ًا مِمَّا َق َض ْي َ
ت َو ُي َس ِّل ُموا ت َْسليام﴾ [النساءّ ،]65 :

أبو عبد اهلل« :وعليكم بالتسليم»(((.

فإذا قال اهلل ورسوله ،فام علينا إال أن نطيعهم بكل تسليم ،فالتسليم رشط

أسايس يف قبول الطاعة...

وهنا ،علينا أن نع ّلم أوالدنا التسليم ألوامر اهلل تعاىل ،ونبينّ هلم أن ذلك نابع من

إيامننا املطلق بعلم اهلل تعاىل وحكمته الال متناهية ،وأنه تعاىل حي ّبنا ،لذلك ال يأمرنا إال

بام فيه صالحنا ،وال ينهانا إال عام فيه مفسدة علينا ،ومن كان كذلك فال يرتدد العاقل يف
اتباعه وبتسلي ٍم مطلق ال تر ّدد فيه.

ويف نفس الوقت ،علينا أن ال ننسى أن نفسح هلم املجال للسؤال واالستفسار عن

حممد بن خالد الربقي (ج  /1ص  /271باب  /38ح .)365
((( املحاسن ألمحد بن ّ
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مفردات الدين ،ولكن لو فقدنا املعرفة ،كفانا التسليم ،للنكتة املتقدمة.

وال بأس بتذكرهيم بقصص بعض الذين وصلوا إىل مراتب عالية من التسليم ،مثل

ما روي عن عبد اهلل بن أيب يعفور ،قال :قلت أليب عبد اهلل :واهلل لو فلقت ر ّمانة
أن الذي قلت حالل حاللَّ ،
بنصفني ،فقلت :هذا حرام ،وهذا حالل ،لشهدت َّ
وأن

الذي قلت حرام حرام ،فقال« :رمحك اهلل ،رمحك اهلل»(((.

وحيث إن الطاعة تعني العبادة ،إذن علينا تفصيل الكالم يف ذلك:

تبني أن هلل تعاىل حقو ًقا كثرية ،ومن هذه احلقوق :احلق األكرب ،وهو :أن نعبده وال

احلق ولكن برشط وهو :اإلخالص
نرشك به شي ًئا ،وهناك جزاء حيصل عليه العامل هبذا ّ
–كام سيأيت إن شاء اهلل تعاىلْ ،-
فإن حت ّقق هذا الرشط كانت النتيجة كام يقول اإلمام زين
«حق اهلل األكرب عليك أن تعبده وال ترشك به شيئ ًا ،فإذا أنت فعلت ذلك
العابدينّ :

بإخالص َ
جعل لك عىل نفسه أن يكفيك أمر الدنيا واآلخرة».
ِ
ِ
ين َآمنُوا﴾ [احلج ]38
وهذا ما وعد به القرآن الكريم﴿ :إِ َّن اهللَ ُيداف ُع َع ِن ا َّلذ َ
(((

حق اهلل هو أنه نعبده ،فكيف نعبده سبحانه؟
فإذا كان ّ

العبادة :عبارة عن إجراءات ،أفعال ،أقوال ،يقوم هبا اإلنسان جتاه ر ّبه ّ
جل وعال.
خاصا يتعبد به هلل؟
حيق لإلنسان أن خيرتع
وهل ّ
منهاجا ً
ً

وتعاىل
اجلواب يف ما روي عن اإلمام الصادق أنَّه قال ...« :قال اهلل تبارك
ٰ
فأبى
للمالئكة :اسجدوا آلدم ،فسجدوا له ،فأخرج إبليس ما كان يف قلبه من احلسدٰ ،
ُك﴾ ،فقالَ :
ك َألاَّ ت َْس ُجدَ إِ ْذ َأ َم ْرت َ
أن يسجد ،فقال اهلل ﴿ :ما َمنَ َع َ
﴿أنَا َخ رْ ٌي ِمنْ ُه َخ َل ْقتَنِي
((( اختيار معرفة الرجال للشيخ الطويس (ج  /2ص  518و /519ح .)462
((( من ال حيرضه الفقيه للشيخ الصدوق ج 2ص  619 – 618باب احلقوق ح.3214
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نار َو َخ َل ْق َت ُه ِم ْن طِ ٍ
ِم ْن ٍ
«فأول من قاس إبليس
ني﴾ [األعراف ،»]12 :قال الصادقَّ :
ِ
رب،
ـي اهلل هبا» ،قال« :فقال إبليس :يا ِّ
واستكرب ،واالستكبار هو َّأول معصية ُعص َ

نبي مرسل،
مقرب وال ُّ
اعفني من السجود آلدم وأنا أعبدك عباد ًة مل يعبدكها ملك َّ
إىل عبادتك ،إنَّام ُأريد أن ُأعبد من حيث ُأريد ال من حيث تريد،
فقال اهلل :ال حاجة يل ٰ
يمَ .وإِ َّن َع َل ْي َ
اخ ُر ْج ِمنْها َفإِن َ
ك ال َّل ْعنَ َة
فأبى أن يسجد ،فقال اهلل تبارك
وتعاىلَ ﴿ :ف ْ
َّك َر ِج ٌ
ٰ
ٰ

إِ ٰىل َي ْو ِم الدِّ ِ
ين[ ﴾.احلجر 34 :و.]35

(((

فطاعة اهلل وعبادته ال تصح إال كام يريد هو ّ
جل وعال ،ال كام نحن نريد.
من هنا ننفتح عىل رضورة الواسطة بيننا وبني اهلل تعاىل ،لينقل لنا ما يريده اهلل تبارك

وتعاىل ،ونحن بدورنا نكون عىل اطمئنان ويقني تام بصدق تلك الواسطة ،وهو النبي
املرسل ،واإلمام املجعول من اهلل تعاىل ،فحيث إهنام معصومان ،فسيكون أخذنا منهم

حمط ًا لالطمئنان التام.

وما يبلغونه لنا هو ما يسمى بالرشيعة ،واملنهاج الذي جيب أن نعبد اهلل تعاىل من

خالله ،وهو هو ما ُيعرف بالدين ،الذي هو عبارة عن منظومة متكاملة حتوي داخلها

ثالثة أركان رئيسية ،وهي بدورها تغ ّطي مجيع جماالت احلياة التي حيتاجها اإلنسان،

سوا ًء الدنيوية أو األخروية.
�أركان الدين:

 -1أصول الدين :وهي االعتقادات التي ال غنى للمؤمن عنها ،وال يمكن أن

ُيتنازل عنها ،وهي :التوحيد ،العدل ،النّبوة ،اإلمامة ،املعاد.

احلج ،الزكاة… .أو قل :هي املسائل الفقهية
 -2فروع الدين :الصالة ،الصومّ ،

القمي  41 :1و.42
((( تفسري ّ
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املوجودة يف الرسالة العملية للفقيه ،والتي هي عبارة عن روايات أهل البيت
صيغت بطريقة فنية من قبل املجتهد ،باعتبار أن أحاديث أهل البيت (صلوات اهلل

عليهم أمجعني) فيها من البالغة والعلوم الكثرية ،ما يصعب عىل العا ّمة استخراج

األحكام الرشعية منها ،فهي بحاجة لطي مراحل علمية كثرية للتمكن من استخراج
األحكام الرشعية منها ،ومن هنا نشأت احلوزة العلمية ،وأخذ علامؤها وأفذاذها عىل

عاتقهم استخراج األحكام الرشعية من القرآن الكريم وروايات أهل بيت العصمة
(صلوات اهلل عليهم) ،وصياغة ذلك بالطريقة املعروفة اليوم.

 -3اآلداب :أي األخالق ،وآداب العرشة يف تعامل اإلنسان مع باقي املخلوقات،

واملستمدة من القرآن الكريم وروايات أهل البيت.
والنتيجة مما تقدم:

أنه ينبغي أن نع ّلم أوالدنا التايل:
 -1أن عبادة اهلل تكون من حيث هو يريد ،ال من حيث نحن نريد.
 -2أن عبادته جل وعال تكون من خالل الدين بأركانه الثالثة :األصول ،الفروع،

األخالق.

 -3أن الدين عبارة عن منهج مقدس من اهلل تعاىل ،ولكي يصل هذا املنهج

الساموي لنا ال بد لنا من منظومة تكون هي حلقة الوصل بني اهلل تعاىل وبني البرش،
ْت من ِْذر ولِك ُِّل َقو ٍم ٍ
هاد﴾ [الرعد  ]7فصار هناك واسطة متمثلة
ْ
وهي منظومة ﴿إِنَّام َأن َ ُ ٌ َ

﴿ه َو ا َّل ِذي َب َع َ
ني َر ُسوالً ِمن ُْه ْم
ث يِف الأْ ُ ِّم ِّي َ
بالنبي بيننا وبني السامء ،يب ّلغنا أحكام الدين ُ
ِ
ِ
الكْم َة َوإِ ْن كانُوا ِم ْن َق ْب ُل َل ِفي َض ٍ
َي ْت ُلوا َع َل ْي ِه ْم آياتِ ِه َو ُي َزك ِ
الل
ِّيه ْم َو ُي َع ِّل ُم ُه ُم ا ْلك َ
تاب َو حْ َ
ُمبِ ٍ
ني﴾ [اجلمعة .]2
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ْت ُمن ِْذ ٌر﴾ ،فإذا ما انقىض
واملالحظ :أن وجود النبي حمد ٌّد بمقطع زمني ﴿إِنَّام َأن َ
فإن خ ّطه ال ينقطع ،وإنام يستمر بواسطة اهلادي﴿ :ولِك ُِّل َقو ٍم ٍ
هاد﴾ ،ومن هنا يبدأ دور
ْ
َ

اإلمامة ،فاألئمة (سالم اهلل عليهم) ح َفظة الدين واملبلغون بعد النّبي ،فإذا كان أحد

ظاهرا ،فال ريب يف لزوم أن نأخذ احلكم
أهل البيت (صلوات اهلل وسالمه عليهم)
ً

نصبهم هو باملبارشة.
الرشعي مبارشة منه ،أو ممن ُي ّ

وقد يسأل سائل :إذا غاب اإلمام من أين آخذ ديني؟

عىل لسان
واجلواب :نأخذ ديننا ممن أمرنا املعصوم أن نأخذ منه ،وهذا ما ورد ٰ

إىل رواة
اإلمام املهدي يف توقيعه الشـريفَّ :
«وأما احلوادث الواقعة فارجعوا فيها ٰ
حجة اهلل عليهم»(((.
حجتي عليكم وأنا َّ
فإنم َّ
حديثنا ،هَّ

«فأما من كان من الفقهاء صائن ًا لنفسه ،حافظ ًا
وعن اإلمام العسكري قالَّ :

عىل هواه ،مطيع ًا ألمر مواله ،فللعوا ِّم أن ُيق ِّلدوه.(((»...
لدينه ،خمالف ًا ٰ

يبقى بعد غيبة قائمكم
وعن اإلمام اهلادي ،فقد ورد أنَّه قال« :لوال من ٰ

من العلامء الداعني إليه ،والدا ّلني عليه ،والذا ّبني عن دينه بحجج اهلل ،واملنقذين لضعفاء

عباد اهلل من شباك إبليس ومردته ،ومن فخاخ النواصب ،ملا بقي أحد إلاَّ ارتدَّ عن دين
مسكون أزمة قلوب ضعفاء الشيعة كام ي ِ
اهلل ،ولكنَّهم الذين ي ِ
مسك صاحب السفينة
ُ
َّ
ُ
سكّاهناُ ،أولئك هم األفضلون عند اهلل.(((»
عل ًام أن هناك من يغالط نفسه وال يقبل بالرجوع إىل املجتهد ،بحجة أن الرواية

مل تقل :ارجعوا للمجتهدين! وهو من األعذار الواهية ،الغاية منها إبعاد الناس عن
((( كامل الدين للصدوق /484 :باب  /45ح .4
((( االحتجاج للطربيس .263 :2
((( االحتجاج للطربيس .260 :2
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علامئهم!

سموه بأي عنوان شئتم :فقيه ،جمتهد أو راوي حديث ،بالنتيجة جيب أن نرجع
ُّ

لشخص متخصص نأخذ منه األحكام الرشعية التي يصعب –إن مل نقل :إنه يتعذر-
عىل عامة الناس معرفتها.

إذن ،خط النبوة يستمر باإلمامة ،وخط اإلمامة يستمر بالفقهاء.

وبعد هذا ،علينا أن نن ّقط اخلطوات العملية لطاعة اهلل تعاىل؛ كي نحصل عىل الثمرة

التي أخربنا هبا اإلمام زين العابدين« :جعل لك عىل نفسه أن يكفيك أمر الدنيا

واآلخرة».

ويتم هذا األمر من خالل عدة خطوات:
ّ
اخلطوة الأوىل :املعرفة.
خطوة تأسيسية ،وهي رضورية ال يمكن لإلنسان االستغناء عنها ،فال بد قبل

العمل أن تسبقه معرفة ،معرفة بأصول الدين واألحكام الفقهية االبتالئية كالصالة

والطهارة ...وغريها من املسائل الواجب عىل اإلنسان أن يتعلمها ليضمن صحة أعامله
عىل األقل ،كام توجد يف الدين قضايا مفصلية وهي من األمهية بمكان بحيث إن اجلهل

هبا يودي باإلنسان إىل مهاوي سحيقة من التيه والضالل ،كالقضية املهدوية.

هذه اخلطوة تقتيض منا أن نبذل جهد ًا ووقت ًا لتحصيل املعرفة ألنفسنا أوالً ،ثم نقلها

ببيان واضح وسهل ألوالدنا ،فكام علينا أن نشبع بطوهنم ،علينا أن نغذي عقوهلم ،قبل

أن يسبقنا غرينا هلم.

أن يسبقكم
لذلك كان اإلمام الصادق يقول« :بادروا أوالدكم باحلديث قبل ْ
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إليهم املرجئة»(((.

ي
وهو األمر الذي أشار له أمري املؤمنني بقوله لولده اإلمام احلسنَ ...« :أ ْ
ْت ِسنًّاَ ،و َر َأ ْيتُنِي َأ ْز َدا ُد َو ْهن ًاَ ،با َد ْر ُت بِ َو ِص َّيتِي إِ َل ْي َ
كَ ،و َأ ْو َر ْد ُت
ُبن ََّي ،إِنيِّ َلـماَّ َر َأ ْيتُنِي َقدْ َب َلغ ُ
ِ
ـي إِ َل ْي َ
ك بِماَ يِف َن ْف ِسـيَ ،أ ْو َأ ْن ُأ ْن َق َص يِف
ِخ َصالاً ِمن َْها َق ْب َل َأ ْن َي ْع َج َل يِب َأ َج يِل ُد َ
ون َأ ْن ُأ ْفض َ
ِ
ت يِف ِج ْس ِميَ ،أ ْو َي ْسبِ َقنِي إِ َل ْي َ
ُون
َر ْأيِي َكماَ ن ُِق ْص ُ
ى وفِت َِن الدُّ ْن َياَ ،ف َتك َ
ك َب ْع ُض َغ َل َبات هَْال َو ٰ
ض خَْ ِ ِ ُ ِ ِ ِ
الدَ ِ
ب النَّ ُف ِ
َالص ْع ِ
ث كَاألَ ْر ِ
ب حَْ
ش ٍء َقبِ َلتْه.
ورَ .وإِ َّنماَ َق ْل ُ
ك َّ
الال َية َما أ ْلق َي ف َيها م ْن يَ ْ
ك لِت َْس َت ْقبِ َل بِ ِ
ُك بِاألَ َد ِ
جدِّ َر ْأيِ َ
ك َو َي ْشت َِغ َل ُل ُّب َ
ب َق ْب َل َأ ْن َي ْق ُس َو َق ْل ُب َ
َف َبا َد ْرت َ
ك ِم َن األَ ْم ِر َما َقدْ
اك َأ ْه ُل الت ََّج ِ
ار ِ
يت َمئُو َن َة ال َّط َل ِ
َك َف َ
يت ِم ْن ِعلاَ جِ
بَ ،و ُعوفِ َ
ُون َقدْ ك ُِف َ
ب ُب ْغ َيتَه َو جَ ْت ِر َبتَهَ ،ف َتك َ
الت َّْج ِر َب ِةَ ،ف َأت َ
ان َل َ
َاك ِم ْن َذلِ َ
ك َما ُر َّبماَ َأ ْظ َل َم َع َل ْينَا ِمنْه.(((»...
ك َما َقدْ ُكنَّا ن َْأتِيهَ ،و ْاس َت َب َ
اخلطوة الثانية :تطبيق املعرفة.
كثريا ما نسمع احلديث عن رسول اهلل القائل« :رب تال للقرآن والقرآن
ً
(((
س بأن ذلك هو من يقرأ القرآن وال يعمل به ،واللعن هو اإلبعاد عن
يلعنه» وقد ُف رّ
رمحة اهلل الناشئ من عدم العمل بعد العلم.
ِ
ِ
وم ْن َع ِم َل
َع ْن َأبيِ َع ْب ِد اهللَ ق َال« :ا ْل ِع ْل ُم َم ْق ُر ٌ
ون إِ ىَل ا ْل َع َم ِلَ ،ف َم ْن َعل َم َعم َلَ ،
(((
َعلِ َم ،وا ْل ِع ْل ُم هَ ْيتِ ُ
ف بِا ْل َع َم ِلَ ،فإِ ْن َأ َجا َبه وإِلاَّ ْار حَ َت َل َعنْه».

فال تكفي املعرفة فقط كي يكون اإلنسان مطيع ًا هلل ،بل البدّ أن يعمد إىل تطبيق

ما تعلمه ،وإال فسيصبح من مصاديق العامل غري العامل ،والروايات حتذرنا من ذلك
((( الكايف للشيخ الكليني (ج  /6ص  /47باب تأديب الولد /ح .)5
((( هنج البالغة (ج  /3ص  40و.)41
((( بحار األنوار ج 89ص .184
استِ ْعماَ ِل ا ْل ِع ْل ِم ح.2
((( الكايف للكليني ج 1ص َ 44ب ُ
اب ْ
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كثري ًا ،حتى ّ
إن أهل جهنّم يتأذون من نتن ريح العامل غري العامل.
ف َع ْن ُس َل ْي ِم ْب ِن َق ْي ٍ
ني يحُ َ دِّ ُ
ث َع ِن النَّبِ ِّيَ أنَّه
س الهْ ِ لاَليِ ِّ َق َالَ :س ِم ْع ُت َأ ِم َري ا ُمل ْؤ ِمنِ َ
َق َال فيِ َكلاَ ٍم َله :ا ْلع َل ء رجلاَ ِن :رج ٌل ع مِال ِ
آخ ٌذ بِ ِع ْل ِمه َف َه َذا نَاجٍ  ،و َع مِال ت ِ
َار ٌك لِ ِع ْل ِمه َف َه َذا
ُ ماَ ُ َ ُ
َ ُ َ ٌ
ٌ
َّار ِك لِ ِع ْل ِمه ،وإِ َّن َأ َشدَّ َأ ْه ِل الن ِ
َّار َل َيت ََأ َّذ ْو َن ِم ْن ِريحِ ا ْل َع مِالِ الت ِ
ك،وإِ َّن َأ ْه َل الن ِ
َهالِ ٌ
َّار َندَ َام ًة
ِ
اع اهلل َف َأ ْد َخ َله اهلل الجَْ نَّ َة،
اب َله ،و َقبِ َل منْه َف َأ َط َ
است ََج َ
َ
سةًَ :ر ُج ٌل َد َعا َع ْبد ًا إِ ىَل اهلل َف ْ
وح رْ َ
ِ
اعي النَّار بِ رَتكِه ِع ْلمه وا ِّتب ِ
اعه هَْال َوى و ُط ِ
َ
اع هَْال َوى َف َي ُصدُّ َع ِن
ول األَ َم ِلَ ،أ َّما ا ِّت َب ُ
َ
َ
وأ ْد َخ َل الدَّ َ َ ْ
ول األَم ِل ين يِْس ِ
(((
حَْ
اآلخ َرةَ.
ال ِّق ،و ُط ُ َ ُ

وال خيتص هذا التحذير بالعلامء ،وإنّام ّ
كل من كانت له معرفة بواجب أو بمحرم
وخالف ما ِ
علم ،فسيكون عا ًملا غري عامل ،وترصيح الروايات بنهج« :صوم النفس
إمساك احلواس اخلمس عن سائر املآثم وخلو القلب عن أسباب الرش»((( هي دعوة لنا

لتطبيق ما نعلم.

ومرة أخرى ،علينا الزام خطوات عملية منهجية مع أوالدنا لنعلمهم االلتزام

بتطبيق املعرفة الدينية ،وهو ما يقتيض:

 -1االلتزام العميل بمفردات الدين أمامهم ،وعدم التهاون فيها أبد ًا.

 -2دفعهم إىل التطبيق بمختلف الوسائل ،بدء ًا من تقديم هدية تقديرية عند

االلتزام ،وانتها ًء بام روي عنه« :مروا صبيانكم بالصالة إذا بلغوا سبع ًا ،وارضبوهم
عليها إذا بلغوا تسع ًا.(((»...

مع االلتفات إىل أن املقصود من الرضب هو الرتبوي منه ،وهو ما ال ينتهي إىل

استِ ْعماَ ِل ا ْل ِع ْل ِم ح.1
((( الكايف للكليني ج 1ص َ 44ب ُ
اب ْ
((( عيون احلكم واملواعظ ص.305
((( عوايل اللئايل البن أيب مجهور األحسائي (ج  /1ص  252و /253الفصل العارش /ح :)8
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نتائج عكسية ،وبام ال يصل إىل حد الدية الرشعية.

 -3اإلكثار من الدعاء لألوالد ،بأن يكونوا كام يحُ ب اهلل تبارك وتعاىل ،ولنردد
ِ ِ
ِ
ب َلنا ِم ْن َأز ِ
ني إِمام ًا﴾ [الفرقان
اج َع ْلنا ل ْل ُمتَّق َ
ْواجنا َو ُذ ِّر َّياتنا ُق َّر َة َأ ْعينُ ٍ َو ْ
﴿ر َّبنا َه ْ
دوم ًاَ :

]74

اخلطوة الثالثة :التطبيق الكامل.
من الواضح أنه ال يصح لنا أن نطبق من الدين ما يتوافق مع أهوائنا ومصاحلنا
ونرتك الباقيَ ،
ض ا ْلكِ ِ
ون بِ َب ْع ٍ
ُون بِ َب ْع ِ
زاء َم ْن َي ْف َع ُل ذلِ َ
ك
تاب َو َت ْك ُف ُر َ
﴿أ َفت ُْؤ ِمن َ
ض َفام َج ُ
ِ
ِ
ِمنْكُم إِلاَّ ِخزْي يِف حَْ ِ
ون إِ ٰىل َأ َشدِّ ا ْل َع ِ
يام ِة ُي َر ُّد َ
ٌ
الياة الدُّ نْيا َو َي ْو َم ا ْلق َ
ْ
ذاب َو َما اهللُ بِغاف ٍل َعماَّ
ون﴾ [البقرة ]85
َت ْع َم ُل َ

البعض يطبق الدين عىل حرف ،فام كان يتالءم مع عاداته وتقاليده أو مصاحله جاء

ّ
والشك يف انحراف ذلك عن جادة الصواب ،والصحيح هو أن
به ،وما خالفها تركه،
يكون التطبيق للدين شام ً
ال جلميع مفردات احلياة ،فيجب أن يقدم الدين عىل التقاليد

واألعراف ،فإن النفس أعز ،وأن تقاليد العشرية ال تنفع فيام إذا تعارضت مع الدين
ذاب يو ِمئِ ٍذ بِبن ِ ِيه .و ِ
ِ ِ
صاح َبتِ ِه َو َأ ِخ ِيهَ .و َف ِصي َلتِ ِه ا َّلتِي ت ُْؤ ِو ِيه.
َ
َ
﴿ َي َو ُّد ا ُمل ْج ِر ُم َل ْو َي ْفتَدي م ْن َع ِ َ ْ
رض مَجِيع ًا ُث َّم ُين ِ
َو َم ْن يِف الأْ َ ِ
ْج ِيه﴾ [املعارج ]14- 11

وهذا املعنى هو ما جيب أن يرانا أوالدنا عليه ،وهو ما يلزمنا أن ندفعهم إليه ،فعلينا

أن نوحي إليهم بأمهية الدين ،بل نرصح هلم بذلك ،ولنذكرهم أن احلياة احلقيقية هي ما

تكون يف رضا اهلل تبارك وتعاىل.

اخلطوة الرابعة :التفرقة بني الدين واملتدين.
علينا أن نفرق بني الدين واملتدين ،الدين هو تلك النظريات التي جاء هبا الرسول
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الكريم من عند اهلل ،وحفظها األئمة من االنحراف ،وأوصلها الينا العلامء،
ومن يطبق تلك النظريات يسمى :متدين ًا.

فإذا صدر منه خلل ما ،فاخلطأ ُينسب إليه ال إىل الدين.

هناك من يرتك الدين بسبب ترصف خاطئ ممن يدّ عي أنه يمثله ،وهي مغالطة

كبرية جدً ا ،فالدين ال يتحمل أخطاء من يطبقونه بصورة خاطئة ،ونحن علينا أن نلتزم

بالدين الذي جاء من عند اهلل ّ
جل وعال.

مرة أخرى علينا أن نجلس مع أوالدنا لنوضح هلم هذه احلقيقة ،إذ إن الواقع يشهد

أن هناك من تأ ّثر سلب ًا عندما رأى شخص ًا يدّ عي التدين ،ولكنه خيالف ذلك يف عمله،

وهو ما كان وراء الثورة ضد الكنيسة يف أوروبا ،حيث كان أرباب الكنائس ُيظهرون

التدين ،ولكنهم يعملون عمل غري املتدين ،كانوا يأمرون الناس بالزهد ،وهم أرغب

ما يكونون يف الدنيا.

وقريب من هذا املعنى يقع عند بعض املسلمني.

فاملطلوب منا إذ ًا أن نوضح الواقع ألوالدنا ،وأن خطأ الشخص ُينسب إليه ال إىل

الدين ،وأن ندفعهم إىل فهم الدين بصورة صحيحة ،والعمل عىل متابعة نظرياته الثابتة

بالدليل املعتمد ،أما خمالفة البعض هلا رغم جللجة لسانه هبا ،فهذا ال يؤثر عىل أصل
الدين.

وهذه مسألة مهمة جد ًا ،ال بد من ترسيخها يف نفوس أوالدنا ،خصوص ًا وهم يف

مقتبل أعامرهم وبدايات مشوارهم...
اخلطوة اخلام�سة :حماية الدين.

الدين حيتاج اىل محاية ،فإن الدين ال خيلو من الشبهات ،وكام أن األنبياء واملرسلني
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السابقني قوبلوا من أقوامهم بالرفض واملحاربة واألذى ،كذلك الرسول الكريم
نبي مثل ما ُأوذيت»(((.
(صلوات اهلل عليه وآله)« :ما ُأوذي ٌّ
طريق األنبياء واألئمة والعلامء هو طريق ذات الشوكة ،ومسؤولية احلفاظ عىل

الدين ومحايته من ُ
تم
الشبه هي مسؤولية اجلميع ،فعن رسول اهلل« :من ْ
أص َب َح ال هَ ْي ُّ
ِ
ُبأ ُم ِ
ني ف َل ْي َس بِ ُم ْسلِمٍ»((( فلم ختصص هذه الرواية االهتامم بأمور املسلمني
املسلم َ
ور ْ
بالعلامء فقط ،وإنّام شملت مجيع املسلمني.

وهذا األمر كام هو الزم علينا اليوم ،كذلك هو الزم عىل أوالدنا غد ًا ،وهذا يعني:
ِ
حتمل مسؤولية من مسؤوليات
أن علينا أن نُعدّ أوالدنا هلذه املهمة ،وأن ندفعهم نحو ّ

احلفاظ عىل الدين ،ولو بالتخطيط لتكوين أرسة متدينة ،أو دفعهم نحو التعرف عىل

الدين ودراسته بصورة جيدة حتى يكونوا مهيئني لر ّد الشبهات عنه يف أي وقت تقع

فيه املواجهة املتوقعة.

ومما يدفعهم نحو ذلك ،هو تذكريهم بقصص الشباب الذين نذروا أنفسهم للدفاع

يفضله اإلمام
عن الدين ،من ذلك ما تنقله لنا الروايات عن ذلك الشاب الذي كان ّ
((( مناقب آل أيب طالب البن شهر آشوب .42 :3
((( الكايف للشيخ الكليني (ج  /2ص  /163باب االهتامم ُبأمور املسلمني والنصيحة هلم ونفعهم/
ح )1؛ ونقله العلاَّ مة املجلسـي يف بحار األنوار (ج  /71ص  ،)337وفيه( :بيان« :من أصبح» أي
دخل يف الصباح «ال ُّ ُ
عىل القيام هبا ،وال يقوم هبا مع القدرة عليه.
هيتم بأمور املسلمني» أي ال يعزم ٰ
واهتم له
واملهم األمر الشديد ،واالهتامم االغتامم،
مهني األمر إذا أقلقك وحزنك،
َّ
ُّ
يف الصحاح :أ َّ
يستحق هذا
اهتم الرجل باألمر قام به« .فليس بمسلم» أي كامل اإلسالم ،وال
ُّ
بأمره .ويف املصباحَّ :
االسم .وإن كان املراد عدم االهتامم بشـيء من ُأمورهم ال يبعد سلب االسم حقيق ًةَّ ،
ألن من مجلتها
وعىل التقادير املراد
عىل املسلمني.
ٰ
إعانة اإلمام ونصـرته ومتابعته ،وإعالن الدِّ ين وعدم إعانة الك ّفار ٰ
عىل بعضها فالعزم التقديري عليه حسنة
باألُمور ُّ
أعم من األُمور الدنيوية واألُخروية .ولو مل يقدر ٰ
ُيثاب عليها.)...
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السن من أصحابه ،عىل الرغم من
الصادق (صلوات اهلل عليه) عىل الكثري من كبار ّ
صغر سنّه ،وهو هشام بن احلكم ،وقصته املعروفة يف حماججة عمرو بن عبيد املعتزيل يف
البرصة ،فلقد كان مسد ًدا من قبل اهلل تعاىل؛ ألن قلبه كان حيرتق ألجل الدين.

وب َق َال:
روي َع ْن ُيون َُس ْب ِن َي ْع ُق َ
َان ِعنْدَ َأبيِ َع ْب ِد اهلل جمَ َا َع ٌة ِم ْن َأ ْص َحابِه ِمن ُْه ْم حمُ ْ َر ُ
ك َ
ان ْب ُن َأ ْعينَ َ ومحُ َ َّمدُ ْب ُن النُّ ْعماَ ِن
ِ
ِ
ابَ ،ف َق َال َأ ُبو َع ْب ِد اهلل:
وه َشا ُم ْب ُن َسالمِ ٍ وال َّط َّي ُار وجمَ َا َع ٌة ف ِيه ْم ِه َشا ُم ْب ُن الحْ َ َك ِم ُ
وه َو َش ٌّ
ِ
ت بِ َع ْم ِرو ْب ِن ُع َب ْي ٍد و َك ْي َ
ْبنيِ َك ْي َ
ف َس َأ ْلتَه؟ َف َق َالِ :ه َشا ٌمَ :يا ْب َن
ف َص َن ْع َ
َيا ه َشا ُم ،ألاَ خُت رِ ُ
رس ِ
(((
ك َ
يك ولاَ َي ْع َم ُل لِ َسانيِ َبينْ َ َيدَ ْي َ
وأ ْست َْحيِ َ
ول اهلل إِنيِّ ُأ ِج ُّل َ
ك.
َ ُ
ِ
(((
َ
ش ٍء َفا ْف َع ُلوا.
َف َق َال َأ ُبو َع ْبد اهلل :إِ َذا أ َم ْر ُتك ُْم بِ يَ ْ
ِ ِ
ٍ
َق َال ِه َشام :ب َلغَنِي ما ك َ ِ
وج ُل ُ يِ
ص ِةَ ،ف َع ُظ َم
َان فيه َع ْم ُرو ْب ُن ُع َب ْيد ُ
ٌ َ
َ
وسه ف َم ْسجد ا ْل َب رْ َ
يَ (((
َذلِ َ
ك َع َّل.

َف َخ َر ْج ُت إِ َل ْيه و َد َخ ْل ُت ا ْل َبصرْ َ َة َي ْو َم الجْ ُ ُم َع ِةَ ،ف َأ َت ْي ُت َم ْس ِجدَ ا ْل َبصرْ َ ِةَ ،فإِ َذا َأنَا بِ َح ْل َق ٍة
كَبِري ٍة فِيها َعمرو بن ُعبي ٍد ،و َع َليه َشم َل ٌة سوداء مت َِّزر ًا بهِ ا ِمن ص ٍ
وفَ ،
وش ْم َل ٌة ُم ْرت َِدي ًا بهِ َا،
َ ْ ُ
َ َ ْ ُ ْ ُ َْ
ْ ْ َ ْ َ ُ ُ
والنَّاس يس َأ ُلونَهَ ،فاس َت ْفرج ُت النَّاس َف َأ ْفرجوا ليِ ُ ،ثم َقعدْ ُت فيِ ِ
آخ ِر ا ْل َق ْو ِم((( َعلىَ ُر ْك َبت ََّي،
َّ َ
َ ُ
َ
ْ َ ْ
ُ َْ
ُث َّم ُق ْل ُت:

لمِ
يب ت َْأ َذ ُن ليِ فيِ َم ْس َأ َل ٍة؟
َأ هُّ َيا ا ْل َعا ُ إِ يِّن َر ُج ٌل َغ ِر ٌ

((( وهذا أدب من هشام بني يدي اإلمام املعصوم.
((( إذ الطاعة أوىل من األدب كام ُيقال.
هم كل دا ٍع ومؤمن ،إذ إن االهتامم بأمور املسلمني مما ندب إليه الدين
((( وهو أمر ال بد أن يكون ّ
ودعا إليه.
صغريا ،ولعله من باب إرادة أن يسمع اجلميع
((( ولعله من باب األدب؛ ألن عمر هشام كان
ً
حوارمها.
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َف َق َال ليِ َ :ن َعمَ .ف ُق ْل ُتَ :له أ َل َك َع ٌ ؟! َف َق َالَ :يا ُبنَيَ ،أ ُّي شيَ ٍء َه َذا ِم َن الس َؤ ِ
ال! وشيَ ْ ٌء
ُّ
َّ
ينْ
ْ
ْ
َت َم ْس َأ َلت َُك
ت ََراه َك ْي َ
ف ت َْس َأ ُل َعنْه؟! َف ُق ْل ُتَ :هك ََذا َم ْس َأ َلتِيَ .ف َق َالَ :يا ُبن ََّي َس ْل وإِ ْن كَان ْ
حمَ ْ َقا َء! ُق ْل ُتَ :أ ِج ْبنِي فِ َيهاَ .ق َال ليِ َ :س ْلُ .ق ْل ُت :أ َل َك َعينْ ٌ ؟ َق َالَ :ن َع ْمُ .ق ْل ُتَ :فماَ ت َْصن َُع
بهِ َا؟ َق َالَ :أ َرى بهِ َا األَ ْل َو َ
اص.
ان واألَ ْش َخ َ
الر ِائ َح َة.
ُق ْل ُتَ :ف َل َك َأن ٌ
ْف؟ َق َالَ :ن َع ْمُ .ق ْل ُت َفماَ ت َْصن َُع بِه؟ َق َال َأ َش ُّم بِه َّ
ُق ْل ُت :أ َل َك َف ٌم؟ َق َالَ :ن َع ْمُ .ق ْل ُتَ :فماَ ت َْصن َُع بِه؟ َق َالَ :أ ُذ ُ
وق بِه ال َّط ْع َم.

الص ْو َت.
ُق ْل ُتَ :ف َل َك ُأ ُذ ٌن؟ َق َالَ :ن َع ْمُ .ق ْل ُتَ :فماَ ت َْصن َُع بهِ َا؟ َق َالَ :أ ْس َم ُع بهِ َا َّ

ب؟ َق َالَ :ن َع ْمُ .ق ْل ُتَ :فماَ ت َْصن َُع بِه؟ َق َالُ :أ َم ِّي ُز بِه ك َُّل َما َو َر َد َعلىَ َه ِذه
ُق ْل ُت :أ َل َك َق ْل ٌ
اس.
الجْ َ َو ِار ِح والحْ َ َو ِّ

ف َذلِ َك ِ
ُق ْل ُت :أو َل ْي َس فيِ َه ِذه الجْ َ َو ِار ِح ِغنًى َع ِن ا ْل َق ْل ِ
وه َي
ب؟ َف َق َال :لاَ ُ .ق ْل ُت :و َك ْي َ
ِ
ِ
َّت فيِ شيَ ْ ٍء َش َّمتْه َأ ْو َر َأتْه َأ ْو َذا َقتْه َأ ْو
يم ٌة؟ َق َالَ :يا ُبن ََّي ،إِ َّن الجْ َ َو ِار َح إِ َذا َشك ْ
َصح َ
يح ٌة َسل َ
(((
َس ِم َعتْهَ ،ر َّدتْه إِلىَ ا ْل َق ْل ِ
ني و ُي ْبطِ ُل َّ
الش َّك.
ب َف َي ْس َت ْي ِق ُن ا ْل َي ِق َ
ِ
ب لِ َش ِّك الجْ َ َو ِار ِح؟! َق َالَ :ن َع ْمُ .ق ْل ُت :لاَ ُبدَّ
َق َال ه َشا ٌمَ :ف ُق ْل ُت َلهَ :فإِنَّماَ َأ َقا َم اهلل ا ْل َق ْل َ
ِم َن ا ْل َق ْل ِ
ب وإِلاَّ لمَ ْ ت َْس َت ْي ِق ِن الجْ َ َو ِار ُح؟!((( َق َالَ :ن َع ْم.

َف ُق ْل ُت َلهَ :يا َأ َبا َم ْر َو َ
ت ْك َج َو ِار َح َك َحتَّى َج َع َل لهَ َا إِ َمام ًا
انَ ،فاهلل َت َب َار َك و َت َعالىَ لمَ ْ َي رْ ُ
ِ
ِ
ت ُك َه َذا الخْ َ ْل َق ُك َّل ُه ْم فيِ َحيرْ َ تهِ ِ ْم َ
وشك ِِّه ْم
الصح َ
ُي َص ِّح ُح لهَ َا َّ
يح و َي َت َي َّق ُن بِه َما ُش َّك فيه ،و َي رْ ُ
ِ
ْ ِ ِ
ِ
يم لهَ ُ ْم إِ َمام ًا َي ُر ُّد َ
يم َل َك إِ َمام ًا لجِ َ َو ِار ِح َك
ون إِ َل ْيه َشك َُّه ْم َ
واختلاَ ف ِه ْم لاَ ُيق ُ
وحيرْ َ تهَ ُ ْم ،و ُيق ُ

((( ويف هذا إشارة واضحة إىل أن أصحاب املنهج احليس ال يكفيهم احلس للوصول إىل اليقني من
دون الرجوع إىل (القلب) أو العقل.
قره عىل ما أجاب به ،حتى ال يتمكن من اهلروب من لوازمه
كرر السؤال نفسه بعبارات خمتلفة ل ُي ّ
((( ّ
فيام بعد.
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وشك َ
ت َُر ُّد إِ َل ْيه َحيرْ َ ت َ
َك َ
َّك؟!

ْت ِه َشا ُم ْب ُن الحْ َ َك ِم؟ َف ُق ْل ُت:
َت ولمَ ْ َي ُق ْل ليِ َش ْيئ ًاُ ،ث َّم ا ْل َت َف َت إِليََّ َف َق َال ليِ َ :أن َ
َق َالَ :ف َسك َ
ْت؟ َق َالُ :ق ْل ُتِ :م ْن َأ ْه ِل ا ْلكُو َف ِةَ .ق َال:
لاَ َ .ق َالِ :أم ْن ُج َل َس ِائه؟ ُق ْل ُت :لاَ َ .ق َالَ :ف ِم ْن َأ ْي َن َأن َ
وز َال َع ْن مجَ ْ ِل ِسه! و َما َن َط َق َحتَّى ُق ْم ُت.
َف َأن َ
ْت إِذ ًا ُه َو! ُث َّم َض َّمنِي إِ َل ْيه و َأ ْق َعدَ يِن فيِ مجَ ْ ِل ِسه َ

َق َالَ :ف َض ِح َك َأ ُبو َع ْب ِد اهلل و َق َالَ :يا ِه َشا ُم َم ْن َع َّل َم َ
ك َه َذا؟ ُق ْل ُت :شيَ ْ ٌء َأ َخ ْذتُه
ِ
ِ
ِ
(((
وسى.
من َْك و َأ َّل ْفتُهَ (((.ف َق َالَ :ه َذا واهلل َم ْكت ٌ
وم َ
يم ُ
ُوب يِف ُص ُحف إِ ْب َراه َ
يض الزمان عىل ذلك اخلطأ يزيد من
فعىل من يرى اخلطأ أن يبادر لتصحيحه؛ ألن ُم ّ

قوته ،كالشوكة يف الطريق جيب قلعها مبارشة كي ال تقوى.

إن تداعيات ترك األمر باملعروف والنهي عن املنكر أقسى وأم ّ��ر من متاعب

التصدي لتصحيح األخطاء ،وكلام أرسعنا ملحاربة اخلطأ ،كلام ضمنّا محاية املجتمع
﴿وا َّت ُقوا فِ ْتنَ ًة ال
من فتن ال ختتص باملقرصين ،بل تتعدى للملتزمني بالدين ،قال تعاىل َ
ِ
ِ
ِ
اص ًة َوا ْع َل ُموا َأ َّن اهللَ َش ِديدُ ا ْل ِع ِ
قاب﴾ [األنفال ]25
ين َظ َل ُموا منْك ُْم َخ َّ
تُصي َب َّن ا َّلذ َ
روي عن رسول اهلل« :ال يزال الناس بخري ما أمروا باملعروف وهنوا عن املنكر

عىل بعض،
الرب ،فإذا مل يفعلوا ذلك ن ُِز َعت منهم الربكاتُ ،
وس ِّلط بعضهم ٰ
وتعاونوا ٰ
عىل ِّ
ومل يكن هلم نارص يف األرض وال يف السامء»(((.

إىل جربئيل ،وأمره أن خيسف ببلد
أوحى اهلل فيام
وعنه« :ولقد
ٰ
ٰ
مضـى قبلكم ٰ

((( ويف هذا إشارة إىل تواضع هشام وأدبه يف حرضة اإلمام ،فلم ينسب هذه املناظرة لنفسه ،وفيه
أيضا إىل جواز االجتهاد واالستنباط ،إذ هشام أخرب اإلمام بأنه أ ّلف هذا املعنى مما سمعه
إشارة ً
أقره عليه.
منه ،واإلمام ّ
((( الكايف للكليني ج 1ص 171 - 169باب االضطرار اىل احلجة ح.3
((( هتذيب األحكام للشيخ الطويس (ج  /6ص  /181باب األمر باملعروف والنهي عن املنكر /ح
.)22/373
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رب ،أخسف هبم إلاَّ بفالن الزاهد؟
عىل الك ّفار
والفجار! فقال جربئيل :يا ِّ
ّ
يشتمل ٰ

ليعرف ماذا يأمر اهلل به .فقال اهلل تعاىل :بل اخسف بفالن قبلهم ،فسأل ر َّبه ،فقال :يا
ِ
ـم ذلك وهو زاهد عابد؟ قال :مكَّنت له وأقدرته ،فهو ال يأمر باملعروف،
ِّ
عرفني ل َ
ربِّ ،
عىل ح ِّبهم يف غضبي هلم» ،فقالوا :يا رسول اهلل،
وال
ٰ
ينهى عن املنكر ،وكان يتو َّفر ٰ
«لتأمر َّن
عىل إنكار ما نشاهده من منكر؟ فقال رسول اهلل:
ُ
وكيف بنا ونحن ال نقدر ٰ

رأى منكم منكر ًا
باملعروف
ُ
ثم قال« :من ٰ
ولتنه َّن عن املنكر ،أو لي ُع َّمنَّكم عقاب اهلل»ّ ،

فل ُينكره بيده إن استطاع ،فإن مل يستطع فبلسانه ،فإن مل يستطع فبقلبه ،فحس ُبه أن يعلم
اهللُ من قلبه أنَّه لذلك كاره»(((.

((( التفسري املنسوب لإلمام العسكري( ص  /480يف ذ ِّم ترك األمر باملعروف /ح.)307
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املفردة الرابعة :الإخال�ص
كام نأخذ منهاج العبادة من اهلل ،كذلك الرشوط للعبادة -إن ُو ِجدَ ت -يتحتم

علينا أخذها منه سبحانه ،وأ ّما القنوات التي من خالهلا نتعرف عىل تلك األمور فهم

واألئمة األطهار (صلوات اهلل عليهم أمجعني) كام تبني ،فمن
الرسول الكريم
ّ
خالهلم نعرف العبادة ورشوطها ،وللعبادة رشط إذا أتينا به ُقبل العمل و ُقبلت تلك
العبادة ،وإال فإنه سيرُ د العمل ،وذلك الرشط هو اإلخالص.

ما معنى الإخال�ص؟
بعد الرجوع للروايات الرشيفة نجد معنيني لإلخالص:

األول :أن يؤتى بالعمل بنية القربة هلل ال يرشك معه شيئ ًا ،فيلزم تنزيه العمل عن

الرياء الذي يطلق عليه أيض ًا الرشك اخلفي أو الرشك األصغر ،وهو مبطل للعمل؛ ألنّه
يخُ ِ ّل باإلخالص.
قد يقف اثنان من املصلني ،هيئة صالهتم متشاهبة ،وال اختالف فيها ظاهر ًا ،ولكن

بالنظر إىل باطن العمل قد ترتفع واحدة إىل اهلل تعاىل ويكون مصري األخرى يف سجني،

وما ذلك إال بفعل تأثري النية.

إن اإلخالص قوة معنوية غري مرئيةّ ،
تبث يف صاحبها طاقة عجيبة إلتيان الكثري

(عز ّ
وجل) مبارشةً.
من األعامل التي حتتاج إىل قوة ،ويكون توجهه وتعامله مع اهلل ّ

لقد تصدق أهل البيت بعدّ ة أقراص شعري فنزلت فيهم سورة كاملة ،وكذلك
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تصدق أمري املؤمنني (صلوات اهلل وسالمه عليه) بخامته فنزلت فيه آية التصدق باخلاتم

أثناء الركوع ،ولكن غريه تصدّ ق بأضعاف ذلك ومل تنزل به آية واحدة؛ ألنه مل ُيرد بذلك

وجه اهلل تعاىل!

ُينقل قدي ًام  -يف بني إرسائيل  -كان عابد يعبد اهلل دهر ًا طويالً ،فجاءه قوم ،فقالوا:

َّ
عىل عاتقه
إن هاهنا قوم ًا يعبدون شجرة من دون اهلل تعا ٰىل ،فغضب لذلك وأخذ فأسه ٰ

وقصد الشجرة ليقطعها ،فاستقبله إبليس يف صورة شيخ ،فقال :أين تريد رمحك اهلل؟

قالُ :أريد أن أقطع هذه الشجرة ،قال :وما أنت وذاك؟ تركت عبادتك واشتغالك
وتفرغت لغري ذلك ،فقالَّ :
فإن ال أتركك أن تقطعها،
إن هذا من عباديت ،قال :يّ
بنفسك َّ

عىل صدره! فقال له إبليس :أطلقني حت َّٰى
فقاتله فأخذه العابد فطرحه إ ٰىل األرض وقعد ٰ
ُأك ِّلمك ،فقام عنه ،فقال له إبليس :يا هذاَّ ،
إن اهلل تعا ٰىل قد أسقط عنك هذا ومل يفرضه

عليك ،وما تعبدها أنت ،وما عليك من غريك ،وهلل تعا ٰىل أنبياء يف أقاليم األرض ولو

شاء لبعثهم إ ٰىل أهلها وأمرهم بقطعها ،فقال العابد :ال بدَّ يل من قطعها ،فنابذه للقتال

عىل صدره! فعجز إبليس ،فقال له :هل لك يف أمر فصل
فغلبه العابد ورصعه وقعد ٰ
بيني وبينك ،وهو خري لك وأنفع؟ قال :وما هو؟ قال :أطلقني حت َّٰى أقول لك ،فأطلقه،

عىل الناس يعولونك ،ولع َّلك
فقال إبليس :أنت رجل فقري ،ال يشء لك ،إنَّام أنت ك ٌَّل ٰ
ِ
عىل إخوانك وتوايس جريانك وتشبع وتستغني عن الناس!
ب أن َّ
تحُ ُّ
تتفضل ٰ
قال :نعم.

عيل أن أجعل عند رأسك يف ِّ
كل ليلة دينارين ،إذا
قال :فارجع عن هذا األمر ولك َّ

عىل إخوانك ،فيكون ذلك
عىل نفسك وعيالك وتصدَّ قت ٰ
أصبحت أخذهتام فأنفقت ٰ

يضـرهم قطعها
غرس مكاهنا وال
ُّ
أنفع لك وللمسلمني من قطع هذه الشجرة التي ُي َ
شيئ ًا ،وال ينفع إخوانك املؤمنني قطعك إ ّياها!
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بنبي فيلزمني قطع هذه الشجرة،
فتفكَّر العابد فيام قال وقال :صدق الشيخ ،لست ٍّ

عىل الوفاء
وال أمرين اهلل أن أقطعها فأكون عاصي ًا برتكها ،وما ذكره أكثر منفع ًة ،فعاهده ٰ
رأى دينارين عند رأسه
بذلك وحلف له ،فرجع العابد إ ٰىل متع َّبده ،فبات ،فلماَّ أصبح ٰ
ثم أصبح اليوم الثالث وما بعده فلم َير شيئ ًا! فغضب وأخذ فأسه
فأخذمها وكذلك لغدّ ،

عىل عاتقه فاستقبله إبليس يف صورة شيخ ،فقال له :إ ٰىل أين؟ قال :أقطع تلك الشجرة،
ٰ

عىل ذلك ،وال سبيل لك إليها ،قال :فتناوله العابد
فقال :كذبت واهلل ما أنت بقادر ٰ

هيهات ،فأخذه إبليس ورصعه ،فإذا هو كالعصفور
مرة ،فقال:
َ
ليفعل به كام فعل َّأول َّ

لتنتهني عن هذا األمر أو ألذبحنَّك ،فنظر
عىل صدره وقال:
َّ
بني رجليه ،وقعد إبليس ٰ

فخل عنّي ،وأخربين كيف غلبتك َّأوالً
العابد فإذا ال طاقة له به ،قال :يا هذا غلبتني ِّ
وغلبتني اآلن؟

َّ
فسخرين اهلل لك ،وهذه
مرة هلل ،وكانت ن َّيتك اآلخرة،
فقال :ألنَّك غضبت َّأول َّ

املرة غضبت لنفسك وللدنيا فرصعتك(((.
َّ

الكثري من الطاعات بحاجة لقوة يف ممارستها ،فالتصدق يف سبيل اهلل وصالة

الفجر وصلة األرحام وغريها الكثري من الطاعات ما مل تتوفر عىل النّية اخلالصة هلل،
فإنه لن يتمكن اإلنسان من إتياهنا أو الثبات عليها.
هذا هو املعنى األول لإلخالص.

الثاين :عن جابر بن عبد اهلل األنصاري ،قال :جاء أعرايب إىل النبي فقال :يا

رسول اهلل ،هل للجنة من ثمن؟ قال :نعم .قال :ما ثمنها؟ قال« :ال إله إال اهلل» يقوهلا
العبد الصالح خملصا هبا .قال :وما إخالصها؟ قال :العمل بام بعثت به يف حقه ،وحب
((( معجم املحاسن واملساوئ أليب طالب التجليل التربيزي (ص .)496 - 494
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أهل بيتي .قال :وحب أهل بيتك ملن حقها؟ قال :أجل ،إن حبهم ألعظم حقها.

(((

تضمنت هذه الرواية أن هناك أمرين حي ّققان اإلخالص ،ومها:

ّبي ،ويتمثل -فيام يتمثل به -بالعبادة.
األول :العمل بام جاء به الن ّ

حب أهل البيت.
الثاينّ :

إن بعثة النّبي األكرم دامت  23عا ًما ،منها  13سنة يف مكة ،وعرش سنوات
يف املدينة ،خاض النبي خالهلا الكثري من احلروب ،ومقولته الشهرية« :ما ُأوذي

نبي مثل ما ُأوذيت»((( شاهدة عىل الصعوبات التي واجهها ،فجاهد ما جاهد عىل
ٌّ

تبليغ الرسالة ،ولكن رغم ذلك ويف آخر حياته يأتيه اخلطاب وفيه يشء من ّ
الشدة« :يا
الر ُس ُ
ْت ِرسا َل َت ُه َواهللُ َي ْع ِص ُم َ
ك ِم ْن َر ِّب َ
ول َب ِّلغْ ما ُأن ِْز َل إِ َل ْي َ
ك ِم َن
ك َوإِ ْن مَل ْ َت ْف َع ْل َفام َب َّلغ َ
َأيـ َُّها َّ
ِ
ِ
الن ِ
ين﴾ [املائدة ]67
َّاس إِ َّن اهللَ ال هَ ْيدي ا ْل َق ْو َم ا ْلكاف ِر َ
يا تُرى؟ ما هو األمر الذي بعدم تبليغه تذهب أتعاب الرسالة أدراج الرياح حتى

كأنّه مل يبلغ؟!

جاء النداء بعدها من النبي الذي اتفق اجلميع بال استثناء عىل صدوره منه:
ِ
ِ
َّاسَ ،م ْن َولِ ُّيك ُْم َ
ْت
ور ُسو ُلهَ .ف َق َالَ :م ْن ُكن ُ
« َيا َأ هُّ َيا الن ُ
وأ ْو ىَل بِك ُْم م ْن َأ ْن ُفسك ُْم؟ َف َقا ُلوا :اهلل َ
ث مر ٍ
ِ
ِ
(((
ات»...
َم ْولاَ ه َف َع يِ ٌّل َم ْولاَ ه ُ
الله َّم َوال َم ْن َوااله و َعاد َم ْن َعا َداه ثَلاَ َ َ َّ

ت َع َل ْيك ُْم نِ ْع َمتِي
ت َلك ُْم ِدينَك ُْم َو َأ مْت َ ْم ُ
ونزلت بعد ذلك اآلية الكريمة﴿ :ا ْل َي ْو َم َأك َْم ْل ُ

((( أمايل الشيخ الطويس ص  583ح .12 / 1207
((( مناقب آل أيب طالب البن شهر آشوب .42 :3
((( احلديث متواتر لدى العامة واخلاصة ،انظر مثلاً :الكايف للكليني ج 1ص 293باب اإلشارة
والنص عىل أمري املؤمنني ح ( )3ومسند أمحد بن حنبل ج 1ص  118وسنن ابن ماجة ملحمد بن
يزيد القزويني ج 1ص  45وغريها.
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يت َلك ُُم إْ ِ
ال ْسال َم ِدين ًا﴾ [املائدة ]3
َو َر ِض ُ

إن هذا يعني بكل وضوح أن اإلسالم بال والية أمري املؤمنني غري مريض هلل.

أيضا :أن اإلخالص يف العبادة -الذي هو أهم رشط لقبوهلا -هي
ومن هذا يتضح ً

عيل بن أيب طالب.
والية أمري املؤمنني ّ
ِ
ِ
ب عن أيب عبد اهلل قال :إذا كان يوم القيامة نادى مناد:
يف صحيحة َأ َبان ْب ِن َت ْغل َ

من شهد أن ال إله إال اهلل فليدخل اجلنة .قال :قلت :فعىل َم ختاصم الناس إذا كان من

شهد ْ
أن ال إله إال اهلل دخل اجلنة؟! فقال :إنه إذا كان يوم القيامة نسوها.
ت ا ْلكُو َف َة َف ْار ِو َه َذا
ان ،إِ َذا َق ِد ْم َ
ويف صحيحته الثانية َع ْن َأبيِ َع ْب ِد اهللَ ق َالَ :يا َأ َب ُ
حَْ
ال ِد َ
ت َله الجَْ نَّ ُةَ .ق َالُ :ق ْل ُت َله :إِنَّه َي ْأتِينِي ِم ْن
يثَ :م ْن َش ِهدَ َأ ْن لاَ إِ َله إِلاَّ اهلل مخُ ْلِص ًا َو َج َب ْ
ْف ِمن األَصن ِ
ك ُِّل ِصن ٍ
َاف ،أ َف َأ ْر ِوي لهَ ُ ْم َه َذا الحْ َ ِد َ
َان َي ْو ُم
ان ،إِنَّه إِ َذا ك َ
يث؟! َق َالَ :ن َع ْم َيا َأ َب ُ
َ ْ
ِ
ِ
ِ ِ
َان َعلىَ َه َذا
ب (لاَ إِ َله إِلاَّ اهلل) ِمن ُْه ْم ،إِلاَّ َم ْن ك َ
وج َع اهلل األَ َّول َ
ين َفت ُْس َل ُ
ني واآلخ ِر َ
ا ْلق َي َامة مَ َ
َ ِ (((
األ ْمر.
(((

عيل بن أيب
فكلمة اإلخالص التي هبا يدخل العبد اجلنّة ،رشطها والية اإلمام ّ

طالب.

يف حديث السلسلة الذهبية ،روي عن إسحاق بن راهويه قال :ملا واىف أبو احلسن

الرضا نيسابور ،فأراد أن يرحل منها إىل املأمون ،اجتمع إليه أصحاب احلديث
فقالوا له :يا بن رسول اهلل ،ترحل عنا وال حتدثنا بحديث نستفيده منك؟ وكان قد قعد

يف العامرية فاطلع رأسه وقال :سمعت أيب موسى بن جعفر يقول :سمعت أيب جعفر بن
حممد يقول :سمعت أيب حممد بن عيل يقول :سمعت أيب عيل بن احلسني يقول :سمعت

((( املحاسن للربقي ج 1ص  181باب  42ح .173
اب َم ْن َق َال لاَ إِ َله إِلاَّ اهلل ْمخُ ِلص ًا ح.1
((( الكايف للكليني ج 2صَ 521ب ُ
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أيب احلسني بن عيل يقول :سمعت أيب عيل بن أيب طالب يقول :سمعت رسول اهلل
يقول :سمعت جربئيل يقول :سمعت اهلل يقول :ال إله إال اهلل حصني فمن دخل

حصني أمن من عذايب ،فلام مرت الراحلة نادى :برشوطها وأنا من رشوطها.

(((

إذ ًا ،رشط قبول الدين وعالمة إخالصه أيض ًا هي :والية أمري املؤمنني وأبنائه

املعصومني (صلوات اهلل عليهم أمجعني).

نعمقه يف نفوسهم ،من خالل:
وهذا ما يلزمنا أن نريب عليه اوالدنا ،وأن ّ

 -1إبراز احرتام أسامء املعصومني ،كام تقدمت اإلشارة إليه يف املفردة الثانية.
 -2دفعهم نحو مطالعة حياهتم ،ألن فيها الكثري من العرب النافعة يف خمتلف

جماالت احلياة ،مع مراعاة املستوى العقيل لألوالد يف مطالعتهم تلك.

 -3زيارة مراقدهم وما يتعلق هبم من آثار حسب القدرة ،وإظهار االحرتام

الكامل عندها ،ليتعلم األوالد احرتام ما ُينسب إىل الدين عموم ًا ،وإىل أهل البيت
خصوص ًا.

 -4إقامة الندوات واجللسات اخلاصة بذكرهم ،وإحضار األوالد فيها

حسب القدرة ،وبأسلوب تربوي.

((( ثواب األعامل للشيخ الصدوق ص.7
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املفردة اخلام�سة :معرفة الإمام
قال النبي األعظم« :من مات وليس له إمام فميتته جاهلية».

(((

تبني ّ
رشعها اهلل
أن عبادتنا هلل ال تكون إال من خالل الرشيعة املقدسة التي ّ

والتي وصلت إلينا عن طريق الدين الذي ب ّلغه لنا الرسول الكريم.

والسؤال :بعد رجوع الرسول األعظم إىل الرفيق األعىل ،من الذي ُيكمل

مسريته؟

طيلة  23عا ًما وعىل الرغم من اجلهود الكبرية التي قام هبا الرسول األعظم

إن اهلدف من الرسالة واملتمثل بامتالء األرض قسط ًا وعدالً
وجهاده لتبليغ الرسالة ،إال ّ

مل يتحقق ،ومل يكن ذلك خللل يف شخص الرسول األكرم وحاشاه ،وإنام الذي حل
دون ذلك:

أ :عدم مالئمة الظروف املحيطة آنذاك.
((( هذا احلديث متفق عليه ومتواتر ،وإن اختلفت بعض ألفاظه ،ولكن املعنى يف اجلميع واحد ،ومن
ألفاظه ما روي يف كامل الدين ومتام النعمة للشيخ الصدوق ص  409عن حممد بن عثامن العمري
قدس اهلل روحه -يقول :سمعت أيب يقول :سئل أبو حممد احلسن بن عيل وأنا عنده عن اخلربالذي روي عن آبائه« :أن األرض ال ختلو من حجة هلل عىل خلقه إيل يوم القيامة وأن من مات ومل
يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية».
فقال« :إن هذا حق كام أن النهار حق» ،فقيل له :يا ابن رسول اهلل فمن احلجة واالمام بعدك؟ فقال
«ابني حممد ،هو االمام واحلجة بعدي ،من مات ومل يعرفه مات ميتة جاهلية .أما إن له غيبة حيار فيها
اجلاهلون ،وهيلك فيها املبطلون ،ويكذب فيها الوقاتون ،ثم خيرج فكأين أنظر إىل االعالم البيض ختفق
فوق رأسه بنجف الكوفة».
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لتحمل أعباء الرسالة وإقامة دولة
ب:تدين استعداد املجتمع اإلسالمي آنذاك
ّ

العدل.

إن إرادة اهلل هلذا الدين كانت عىل أن يظهر عىل الدين ك ّله ،والرسول الكريم

أ ّدى ما عليه بأكمل وجه ،وقد روي عن أيب جعفر أنَّه قال« :خطب رسول اهلل
يف حجة الوداع فقال :يا َأيا النَّاس ،واهلل ما ِمن يَش ٍء ي َقربكُم ِمن الجَْ ن َِّة ويب ِ
اعدُ ك ُْم ِم َن
َُ
َ ْ ْ ُ ِّ ُ ْ َ
ُ
َّ
َ هُّ َ
َّار ويب ِ
ِ
َّار إِلاَّ و َقدْ َأمر ُتكُم بِه ،وما ِمن يَ ٍ
الن ِ
اعدُ ك ُْم ِم َن الجَْ ن َِّة إِلاَّ و َقدْ
شء ُي َق ِّر ُبك ُْم م َن الن ِ ُ َ
َْ ْ
َ ْ ْ
هَنَ ْي ُتك ُْم َعنْه.(((»...

ْت من ِْذر ولِك ُِّل َقو ٍم ٍ
هاد﴾
ْ
فلام قام بتبليغ الرسالة ،جاء القرآن ليخاطبه﴿ :إِنَّام َأن َ ُ ٌ َ

[الرعد ]7

وهذا مفهوم جديد متعلق بالدين ،وهو مفهوم :اهلادي ،أو اإلمام ،أو الويص ،أو

اخلليفة ،مصطلحات عديدة ملعنى واحد بمعنى :الذي يأيت بعد النّبي ،خيلفه يف قومه

ويقوم بجميع وظائفه ماعدا النّبوة ،وهو ما ُيشري له احلديث النبوي الرشيف واملتواتر
عند مجيع املسلمني :من مات ومل يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية ،أو من مات وليس

له إمام فميتته جاهلية.

هذا املفهوم كان واضح ًا لدى مجيع املسلمني والصحابةُ ،ينقل أن عبد اهلل بن عمر

ابن اخلطاب مل ُيبايع أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب ،و ّملا وصل الدور إىل عبد امللك

احلجاج بن يوسف الثقفي ،ذهب إىل ّ
بن مروان وعامله ّ
احلجاج ليبايعه ،إذ روي إنه لـماَّ
احلجاج مكَّة وصلب ابن الزبري راح عبد اهلل بن عمر إليه وقالُ :مدَّ يدك ألُبايعك
دخل ّ

لعبد ا َمل ِلك ،قال رسول اهلل« :من مات ومل يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية»،
احلجاج رجله وقال :خذ رجيل َّ
فإن يدي مشغولة ،فقال ابن عمر :أتستهزئ
فأخرج
ّ
والتقوى /ح .2
((( الكايف للكليني  /74 :2باب الطاعة
ٰ
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عيل وتقول اليوم :من مات ومل
منّي؟ قال
ّ
احلجاج :يا أمحق بني عدي ما بايعت مع ٍّ

عيل إمام زمانك؟ واهلل ما جئت إ َّيل لقول
يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهليةَ ،أوما كان ٌّ
ِ
(((
ب عليها ابن الزبري...
النبي ،بل جئت خمافة تلك الشجرة التي ُصل َ
ِّ

إذن ،فمبدأ وجوب معرفة إمام الزمان ثابت لدى مجيع من يدّ عي اإلسالم ،ويف
ُ يِ
يوم القيامة س ُيدعى كل قوم بإمامهمَ ﴿ ،ي ْو َم َندْ ُعوا ك َُّل ُأ ٍ ِ ِ ِ
وت كِتا َب ُه
ناس بِإمامه ْم َف َم ْن أ َ
ِِ
ِ
بِ َي ِمين ِ ِه َف ُأولئِ َ
مى َف ُه َو يِف الآْ ِخ َر ِة
ون َفتِيالًَ و َم ْن َ
تاب ْم َوال ُي ْظ َل ُم َ
كان يِف هذه َأ ْع ٰ
ك َي ْق َرؤُ َن ك هَ ُ
مى َو َأ َض ُّل َسبِيالً﴾ [اإلرساء .]72 – 71
َأ ْع ٰ
فعلينا أن نحدّ د إمامنا الذي ندعى به يوم القيامة.

وهذا مطلب مهم جد ًا يلزمنا ضبطه بمنهجية يقينية ،ونقله إىل أوالدنا ،فنحن

مسؤولون عن عقيدهتم كام كنا مسؤولني عن تغذيتهم.
كيف نعرف �إمام زمامنا؟
أو ما هو املطلوب منّا ملعرفة اإلمام؟
اجلواب بعدّ ة نقاط:

أولاً  :اختلف املسلمون –غري الشيعة اإلمامية -يف كيفية تعيني اإلمام الذي هو
خليفة رسول اهلل ،أيكون باالنتخاب أو الشورى أو من ِقبل أهل ّ
احلل والعقد أو

بالتمليك والوراثة أو باالنقالب العسكري؟

ورغم أهنم مل يثبتوا عىل طريقة حمددة لتعيني اخلليفة للنّبي األكرم (صلوات اهلل

عليه واله) إال أنهّ م مجي ًعا اتفقوا عىل أنّه لو كان عينّ أحد ًا لذلك للزم اتباعه ،ولكنه
رحل إىل ربه الكريم ومل يفعل ذلك!

القمي :ج  /1ص .363
(((
الكنى واأللقاب للشيخ ع ّباس ّ
ٰ

48

رَّ ْ
التب َي ُة َم ْن ُظو َم ُة ُح ُقوق

أما اإلمامية ،فقد انفردوا باالعتقاد ّ
بأن اإلمامة كالنّبوة ،ال تكون إال بالتّنصيب
ِ
ِ
ون بِ َأم ِرنا لمََّا صبوا وكانُوا بِآياتِنا ي ِ
ُون﴾ [السجدة
وقن َ
اإلهليَ :
َ رَ ُ َ
﴿و َج َع ْلنا من ُْه ْم َأئ َّم ًة هَ ْيدُ َ ْ
ُ
]24

نظرية التنصيب تعني ّ
أن تنصيب اإلمام ليس من عمل وال شأن األ ّمة ،وإنّام هو

باجلعل والتنصيب اإلهلي ،وليس لألمة من دور يف ذلك سوى الطاعة واالمتثال لألمر
اإلهلي.

ثان ًيا :معرفة ّ
أن اإلمامة باجلعل اإلهلي ُيرتب علينا تكليف ًا هو :معرفة اإلمام.

وهذا يكون عن طريق قراءة الروايات بشأنه والتمعن يف زياراته واخلطابات

املتوجهة إليه.

إن قراءة حياهتم ،فضائلهم ،كراماهتم ،مقاماهتم ،تعود علينا بالنفع الكثري ،فعن

عبد السالم بن صالح اهلروي ،قال :سمعت أبا احلسن الرضا يقول :رحم اهلل عبدً ا

أحيا أمرنا .فقلت له :فكيف حييي أمركم؟ قال :يتعلم علومنا ويعلمها الناس ،فإن
الناس لو علموا حماسن كالمنا التبعونا...

(((

يوم ًا ما ،قال نرصاين لإلمام الباقر :أنت بقر؟ قال :أنا باقر ،قال :أنت ابن

الطباخة؟ قال :ذاك حرفتها ،قال :أنت ابن السود الزنجية البذية ،قال :إن كنت صدقت

غفر اهلل هلا ،وإن كنت كذبت غفر اهلل لك .قال :فأسلم النرصاين..

(((

الشامي املعروفة ،أهل ّ
وقصة ّ
الشام ال يعلمون عن أمري املؤمنني وأوالده املعصومني

(صلوات اهلل عليهم أمجعني) سوى أنهّ م خوارج وهم من حاولوا قتل الرسول الكريم

ليلة العقبة ،وهذا ما ب ّثه فيهم معاوية وطابوره اإلعالمي ،وقد ورد يف صفة حلم اإلمام
((( معاين األخبار للشيخ الصدوق ص .180
((( مناقب آل أيب طالب البن شهر آشوب ج 3ص .337
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احلسن املجتبى ما روى املربد وابن عائشة أن شام ًيا رآه راك ًبا فجعل يلعنه واحلسن

ال يرد ،فلام فرغ أقبل احلسن عليه وضحك وقال :أهيا الشيخ ،أظنك غري ًبا ولعلك
شبهت ،فلو استعتبتنا أعتبناك ،ولو سألتنا أعطيناك ،ولو اسرتشدتنا أرشدناك ،ولو
استحملتنا محلناك ،وإن كنت جائ ًعا أشبعناك ،وإن كنت عريانًا كسوناك ،وإن كنت

حركت
ً
حمتاجا أغنياك ،وإن كنت طريدً ا آويناك ،وإن كان لك حاجة قضيناها لك ،فلو ّ
رحلك إلينا ،وكن ضيفنا إىل وقت ارحتالك كان أعود عليك ،ألن لنا موض ًعا رح ًبا

عريضا ومالاً
كبريا ،فلام سمع الرجل كالمه بكى ثم قال :أشهد أنك خليفة اهلل
وجاها
ً
ً
ً
يف أرضه ،اهلل أعلم حيث جيعل رساالته ،وكنت أنت وأبوك أبغض خلق اهلل إ ّيل ،واآلن

وحول رحله إليه ،وكان ضيفه إىل أن ارحتل وصار معتقدً ا
أنت أحب خلق اهلل إ ّيل،
ّ

ملحبتهم.

(((

إن ذلك الشامي رأى شي ًئا ِخالف ما كان يسمع ،كان يسمع بأهنم خوارج ،ولكنه

رأى روح اإلسالم فيهم...

كالمهم احلسن ومواقفهم اجلميلة (سالم اهلل عليهم) لو قرأناها ونرشناها فنحن

أول من ينتفع منها ،وإن استطعنا نرشها لكان هلا تأثري يف حياة الناس وسلوكهم.

وهبذه القصص النورانية وأمثاهلا ،يمكننا أن ندعو أوالدنا للتمسك باألخالق

احلسنة ،من دون أن نرصح هلم بذلك ،ألن أوالدنا يف مقتبل أعامرهم يبحثون عن
النموذج يف كل يشء ،ونفوسهم تواقة لألرقى واألكمل واألمجل ،وإذا سمعوا هبذه

القصص عن األئمة انغرس يف نقوسهم ح ُّبهم وبذر ُة االقتداء هبم ،ولو نجحنا يف
زرع البذرة تلك ،لكان فتح ًا عظي ًام وإنجاز ًا كبري ًا لنا.

أهلته لإلمامة ،وهي كثرية ولكن من أمهها :العصمة،
ثال ًثا :صفات اإلمام التي ّ

((( مناقب آل أيب طالب البن شهر آشوب ج 3ص .184
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والتي وتعني :عدم ارتكاب الذنب مطلق ًا ،ال سهو ًا وال عمد ًا ،وال صغري ًا وال كبري ًا ،ال
ِ
وحى﴾
﴿وما َينْط ُق َع ِن هَْال ٰ
قوالً وال فعالً ،كام نعتقد بأن النّبيَ 
وى .إِ ْن ُه َو إِلاَّ َو ْح ٌي ُي ٰ

سهوا
[النجم  ]4- 3وكذلك خلفاؤه ،فكل يشء يصدر عنهم ال يكون خطأ وال ً

بتاتًا.

فكام نعتقد بعدم صدور اخلطأ مطلق ًا من الرسول كذلك نعتقد عدم صدور
اخلطأ من األئمة والقرآن يشهد﴿ :إِنَّام ي ِريدُ اهللُ لِي ْذ ِهب عنْكُم الرجس َأه َل ا ْلبي ِ
ت
ُ َ َ ُ ِّ ْ َ ْ َ ْ
ُ
َو ُي َط ِّه َرك ُْم َت ْط ِهري ًا﴾ [األحزاب ]33
وأهل البيت هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها (صلوات اهلل عليهم) فعن أمري

املؤمنني أنه قال:

«دخلت عىل رسول اهلل يف بيت أم سلمة وقد نزلت هذه اآلية ﴿إِنَّام ُي ِريدُ اهللُ
لِي ْذ ِهب عنْكُم الرجس َأه َل ا ْلبي ِ
ت َو ُي َط ِّه َرك ُْم َت ْط ِهري ًا﴾ فقال رسول اهلل :يا عيل هذه
ُ َ َ ُ ِّ ْ َ ْ َ ْ
اآلية نزلت فيك ويف سبطي واألئمة من ولدك .فقلت :يا رسول اهلل وكم األئمة بعدك؟

قال :أنت يا عيل ،ثم ابناك احلسن واحلسني ،وبعد احلسني عيل ابنه ،وبعد عيل حممد ابنه،
وبعد حممد جعفر ابنه ،وبعد جعفر موسى ابنه ،وبعد موسى عيل ابنه ،وبعد عيل حممد
ابنه ،وبعد حممد عيل ابنه ،وبعد عيل احلسن ابنه ،واحلجة من ولد احلسن ،هكذا وجدت

أساميهم مكتوبة عىل ساق العرش ،فسألت اهلل تعاىل عن ذلك فقال :يا حممد هم األئمة
بعدك مطهرون معصومون ،وأعداؤهم ملعونون».

(((

وهذه الرواية تثبت شمول اآلية لكل االئمة االثني عرش.

وعىل كل حال ،فآية التطهري رصحية ّ
يطهرهم ويذهب عنهم
بأن اهلل تعاىل أراد أن ّ

الرجس ،أ فيحتمل بعد ذلك صدور الذنب منهم؟!
((( كفاية األثر للخزاز القمي ص .156
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وقد يرد سؤال وهو:

إذا كان اهلل هو من عصمهم من الذنب ،فام هو وجه فضيلتهم عىل باقي البرش؟!

اجلواب يتلخص بالتايل:

/1إن اهلل تعاىل حكيم ال يصدر منه فعل خالف احلكمة ،واحلكيم :هو من يضع

اليشء املناسب يف املكان املناسب يف الزمان املناسب ،وإذا تعلقت اإلرادة اإلهلية بتطهري

هذه الصفوة ،فمن املؤكد أنه ٌ
عمل حكيم بعيد عن العبث ،فليس األمر عشوائ ًيا ،وإنام
ال بد من وجود حكمة كانت وراء تفضيلهم بالعصمة ،فيكشف عن فضيلتهم واق ًعا،

وإن مل نعرفها نحن لسبب وآلخر.

تنزلنا عام سبق ،فيمكن القول :إن نفس اختيار اهلل تعاىل هلم وهبته هلم
/2ولو ّ

العصمة يعني أهنم ال خيطئون ،وبالتايل فإن ما يقولونه يمثل الواقع ،فال بد من طاعتهم
وعدم خمالفتهم يف كل ما يقولونه ويأمرون به وينهون عنه ،أما أن هلم بالعصمة فضلاً أو

ليس هلم ،فهذا ال ينفي لزوم طاعتهم وعدم جواز خمالفتهم؛ ملكان عصمتهم.

 /3باإلضافة إىل أن احلفاظ عىل العصمة من أن تزول ،وتفعيلها لفائدة الناس،

وصولاً إىل تنفيذ املرشوع اإلهلي عىل األرض (ليمألها قس ًطا وعدلاً ) ،كل ذلك هو

باالختيار من املعصوم ،وهذا ما يوجب له فضيلة عظمى كام ال خيفى.

هذه املعاين لو فهمها أوالدنا جيد ًا ،حينها سيكون بيدهم سبب أو حكمة رضورة

التسليم التي تقدم احلديث عنها يف املفردة الثالثة ،بمعنى :أننا ندرك بوجداننا رضورة

التسليم للمعصوم يف كل ما يقوله ويفعله ،ألنه معصوم ،فام يقوله ويفعله يمثل الواقع،
فيكون تسليمنا إللـهنا وخالقنا أوىل وأشد وأوجب.
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من�ش�أ لزوم الإتباع:
إذ ًا ،بام أنهّ م معصومون وال يصدر منهم اخلطأ مطلق ًا ،فحت ًام سيكون أمرهم

﴿وما آتاك ُُم
يمثل أمر اهلل تعاىل ،وهنيهم يمثل هنيه (جل وعال) ،ومن هنا قال تعاىلَ :
ول َفخُ ُذو ُه َوما هَناك ُْم َعنْ ُه َفا ْنت َُهوا َوا َّت ُقوا اهللَ إِ َّن اهللَ َش ِديدُ ا ْل ِع ِ
الر ُس ُ
قاب﴾ [احلرش ]7
َّ

ِ
ِ
ِ
الر ُس َ
ول َو ُأ يِ
ول الأْ َ ْم ِر ِمنْك ُْم َفإِ ْن
وقال تعاىل ﴿يا َأيـ َُّها ا َّلذ َ
ين َآمنُوا َأطي ُعوا اهللَ َو َأطي ُعوا َّ
تَنا َز ْعتُم يِف يَش ٍء َفر ُّدو ُه إِ ىَل اهللِ َوالرس ِ
ُون بِاهللِ َوا ْل َي ْو ِم الآْ ِخ ِر ذلِ َ
ك َخ رْ ٌي
ول إِ ْن ُكنْت ُْم ت ُْؤ ِمن َ
َّ ُ
ْ ُ
ْ
ٰ

َو َأ ْح َس ُن ت َْأ ِويالً﴾ [النساء ]59

سلم ملن ساملكم
وهبذا املنطق فإن علينا اتباعهم يف كل صغرية وكبرية ،عىل هنج يّ
«إن ٌ

وعدو ملن عاداكم».
وحرب ملن حاربكم وو ٌّيل ملن واالكم
ٌّ
ٌ

روي ّ
أن رج ً
ال قدم عىل أمري املؤمنني فقال :يا أمري املؤمنني ،أنا أحبك وأحب

وإما أن
فالن ًا،
فإما أن تعمى ّ
وسمى بعض أعدائه ،فقالّ :أما اآلن فأنت أعورّ ،
ّ

تبرص.

(((

فال يصح أن نواليهم ونوايل عدوهم ،فالعقيدة الصحيحة تقتيض وجوب اتباعهم

وخمالفة من خالفهم ،فإنهّ م كام وصفهم الرسول األكرم بقوله :مثل أهل بيتي كمثل
سفينة نوح من ركبها نجا ومن ختلف عنها غرق.

(((

وهذا يعني :لزوم الطاعة املطلقة هلم وعدم تقديم أو تفضيل أحد عليهم.

((( مستطرفات الرسائر البن إدريس احليل ص .265
ذر
((( احلديث مروي يف كتب اخلاصة والعامة ،وقد روى العامة عن حنش الكناين ،قال :سمعت أبا ٍّ
ذر(ريض اهلل تعاىل عنه)،
يقول وهو آخذ بباب الكعبة :من عرفني فأنا من عرفني ،ومن أنكرين فأنا أبو ٍّ
إن مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح من قومه ،من ركبها نجا ،ومن
النبي يقول« :ألاَ َّ
سمعت َّ
خت َّلف عنها غرق» [املستدرك للحاكم النيسابوري (ج  /3ص  150و].)151
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وهبذه العقيدة سيشعر املؤمن بحالة من الغنى ال تساوهيا أمالك الدنيا ،فمن حلق

هبم فاز ومن ختىل عنهم هلك.

من الروايات اللطيفة يف هذا اجلانب ما روي َّ
أن رج ً
ال جاء إ ٰىل س ِّيدنا الصادق

فشكا إليه الفقر ،فقال« :ليس األمر كام ذكرت ،وما أعرفك فقري ًا» ،قال :واهلل يا س ِّيدي

ما استبيت [أي ال أملك قوت ليلة واحدة] ،وذكر من الفقر قطعة والصادق ُي ِّ
كذبه ،إ ٰىل
«خبين لو ُأعطيت بالرباءة منّا مائة دينار ،كنت تأخذ؟» ،قال :ال! إ ٰىل ْ
ْ
أن ذكر
أن قال له :رِّ

عطى هبا هذا املال ال
ُألوف دنانري والرجل حيلف أنَّه ال يفعل ،فقال له« :من معه سلعة ُي ٰ

يبيعها ،هو فقري؟!»(((.

حممد اإلمام احلسن
حممد بن احلسن بن شمون ،قال :كتبت إ ٰىل أيب ّ
وقد روي عن ّ

ثم قلت يف نفسـي :أليس قال أبو عبد اهلل« :الفقر معنا
العسكري أشكو الفقرّ ،

«إن
خري من
الغنى مع غرينا ،والقتل معنا خري من احلياة مع غرينا»؟ فرجع اجلوابَّ :
ٰ

محص أولياءنا إذا تكاثفت ذنوهبم بالفقر ،وقد يعفو عن كثري ،وهو ممَّا حدَّ َثتْك
اهلل ُي ِّ
الغنى مع غرينا ،ونحن كهف ملن التجأ إلينا ،ونور ملن
نفسك :الفقر معنا خري من
ٰ
ُ
األعىل ،ومن انحرف
استضاء بنا ،وعصمة ملن اعتصم بنا ،من أح َّبنا كان معنا يف السنام
ٰ

فإىل النار»(((.
عنّا ٰ

املؤمن احلقيقي ُيقدّ م أهل البيت عىل كل من حيب ،امتثاالً ألمر الرسول:

ال يؤمن أحدكم حتى اكون أنا وأهل بيتي أحب إليه من نفسه وأهل بيته.

(((

((( أمايل الشيخ الطويس (ص  297و /298ح .)31/584
((( اخلرائج واجلرائح لقطب الدِّ ين الراوندي (ج /2ص  739و/740باب /15ح .)54
((( يف أمايل الشيخ الطويس (ص  416ح  )85 / 937عن عبد اهلل بن مسعود ،قال :قال رسول
اهلل :ال يكون العبد مؤمنًا حتى أكون أحب إليه من نفسه ومن ولده وماله وأهله .قال :فقال بعض
القوم :يا رسول اهلل ،إنا لنجد ذلك بأنفسنا .فقال :بل أنا أحب إىل املؤمنني من أنفسهم .ثم قال:
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وهذا يعني فيام يعنيه :أنه لو حصل تعارض للمؤمن بني مصلحة أحد أهله وبني

تقديم مواالته ألهل بيت العصمة ،أو مث ً
ال بعد ظهور اإلمام املهدي لو ُخيرّ

املؤمن بني نرصة إمامه أو وقوفه يف خط املعارضة مع أهله ،فمع من سيقف؟
خال�صة اجلانب الأول:

أن املسؤولية الدينية والعقلية تفرض عىل اآلباء أن ُيربوا أوالدهم عىل التايل:

أوالً :أن الفطرة ترفض أن يكون هذا الوجود من دون خالق ،وبالتايل يلزمنا –نحن

املخلوقات -أن نبحث عن خالقنا ونحرتمه ونقدسه ،ألنه وهب لنا الوجود وما فيه.

ثاني ًا :أن العقل يفرض علينا تقديس خالقنا ،كام يفرض علينا أن نطيعه فيام يأمر

وينهى ،بل يلزمنا ذلك مع متام التسليم واالنقياد له ،ويف ذلك يكون متام كاملنا.

ثالث ًا :أن طاعتنا للخالق هي عبارة أخرى عن عبادته ،والعقل حيكم بأن العبادة إنام

تكون بام يرضاه هو ،ال بام خيرتعه البعض من عند نفسه ،وهذا يعني رضورة الواسطة
بيننا وبينه جل وعال ،وهو ما يفتح ملف الرشيعة والنبي واإلمام.

رابع ًا :يلزم علينا أن نأخذ بالدين من مجيع اطرافه وجوانبه ،وال يصح أخذه من

جانب دون آخر ،فهذا خالف التدين والتسليم.

أرأيتم لو أن رجلاً سطا عىل واحد منكم فنال منه باللسان واليد ،كان العفو عنه أفضل أم السطوة عليه
واالنتقام منه؟ قالوا :بل العفو ،يا رسول اهلل .قال :أفرأيتم لو أن رجلاً ذكرين عند أحد منكم بسوء
وتناولني بيده كان االنتقام منه والسطوة عليه أفضل أم العفو عنه؟ قالوا :بل االنتقام منه أفضل .قال:
فأنا إذن أحب إليكم من أنفسكم.
ويف أمايل الشيخ الصدوق (ص  414ح  )9 / 542عن عبد الرمحن بن أيب ليىل ،عن أبيه ،قال :قال
رسول اهلل :ال يؤمن عبد حتى أكون أحب إليه من نفسه ،وأهيل أحب إليه من أهله ،وعرتيت أحب
إليه من عرتته ،وذايت أحب إليه من ذاته .قال :فقال رجل من القوم :يا أبا عبد الرمحن ،ما تزال جتئ
باحلديث حييي اهلل به القلوب.

امإلا ةفرعم :ةسماخلا ةدرفملا
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خامس ًا :يف كل ذلك ،يلزم أن تكون أعاملنا خالصة لوجه اهلل تعاىل ،إذ هو الوحيد

الذي يستحقها ،وهو الوحيد الذي يمكن أن يجُ ازينا عليها ،وغريه هو مثلنا ،مفتقر إليه

يف متام وجوده.

سادس ًا :أن الدين افرتض علينا طاعة أويل األمر ،وهم الرسول وأهل بيته،

واعتربها جزء ًا ال ينفك من التدين ،ومن طاعة اهلل تبارك وتعاىل ،فتلزمنا طاعتهم عىل

حد طاعة اهلل تعاىل.

سابع ًا :يلزم علينا أن نتعرف عىل خليفة رسول اهلل الذي جعله اهلل تعاىل ،وأن

نعمل عىل االقتداء به ،وهو ما يلزم قبل طاعته والتسليم له ،ألنه معصوم.

ثامن ًا :كل هذه العالقات واملفردات هي من النوع العمودي ،بمعنى أهنا حتكي عن

عالقة اإلنسان بام هو أعىل منه رتبة ،وأرقى منه وجود ًا ،وأعظم منه منزلة ،فهي العالقة

بالدين ،باخلالق جل وعال ،وبالرسول ،وبأهل البيت.

تاسع ًا :مسؤولية اآلباء عظيمة جد ًا يف كل ذلك ،وال تقف عند حدود إشباع البطن

–رغم أمهيته ،-بل إن مسؤوليتهم عظيمة فيام يتعلق بعقول األوالد وسلوكهم ،فكام

نفكر يف بناء بيوت ألوالدنا ،علينا أن نعمل عىل بناء عقوهلم وتقويم سلوكهم.

اجلانب الثاين :اجلانب الأُ�سري
يف هذا اجلانب سنعمل عىل حماولة تسليط الضوء عىل

احلقوق املتبادلة داخل األرسة ،وكيفية صياغتها بطريقة جتعل

األوالد يتعرفون عليها ،ويعملون عىل تنفيذها حرفي ًا أو حسب
القدرة.

اجلانب الثاين :اجلانب الأُ�سري
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هذا اجلانب يبدأ بالعالقة مع األبوين ،فترصفنا وسلوكنا مع آبائنا سينعكس عىل

«بروا آباءكم يربّ كم أبناؤكم»(((.
ترصف أوالدنا معنا ،عىل قاعدة اإلمام الصادقّ :
وبالتايل ،علينا أن نُحسن صياغة سلوكنا من هذه الناحية.

خطوة أخرى هنا ،هي عالقة األب بزوجته ،خطوة مهمة ج��د ًا ،تصوغ حياة

أوالدنا املستقبلية ،وترسم هلم طريق االختيار الصحيح والسلوك القويم ،وهي خطوة

مهمة جد ًا أيض َا عىل الزوجة جتاه زوجها.

العالقة مع األوالد هي األخرى رضورية ،فإن أوالدنا يتعلمون منا كيف يترصفون

مع أوالدهم يف املستقبل ،ولو كان سلوكنا خاطئ ًا معهم ،فإهنم سيحتاجون وقت ًا طوي ً
ال

وجهد ًا مرير ًا ،وربام سيتحملون الكثري من اخلسائر والتجارب الفاشلة ،حتى يتمكنوا

رسخناه يف قلوهبم من سلوك جتاه األوالد ،إىل أن يصلوا إىل نقطة تغيري
من جتاوز ما ّ
املسار وحتسني السلوك.

أخري ًا ،علينا أن نلتفت إىل أنه كام نريب أوالدنا ،كذلك يمكن ألوالدنا أن يقوموا

برتبيتنا ،أما كيف ذاك ،فهذا ما سيتبني يف حمله.

وعىل كل حال ،فهنا عدة مفردات حيسن أن نبينها وعىل اهلل تعاىل االتكال.

((( الكايف للكليني  /554 :5باب َّ
ف عن حرمه /ح .5
عف عن حرم الناس ُع َّ
إن من َّ

بألا عم ةقالعلا :ىلوألا ةدرفملا
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املفردة الأوىل :العالقة مع الأبوين
إذا نظرنا إىل احلقوق املفرتضة عىل اإلنسان ،نجد أنهّ ا ترتاوح فيام بينها من حيث

الشدة بحيث ال ُي َ
الشدة والضعف ،فبعض احلقوق هي من ّ
ّ
عذر فيها اإلنسان أبد ًا،

وبعضها متوسط وبعضها ضعيف.

وقد عرفنا ّ
حق اخلالق (جل وعال) ،فهو أول
أن أعظم احلقوق عىل اإلنسان هو ّ

ّبي ،والدين ،واإلمام ،هو
حق ،وال يتقدم عليه ّ
حق وأعظم ّ
ّ
حقً ،
وأيضا حق الن ّ
(عز ّ
وجل) وبني النّبي.
بمستوى ّ
حق اهلل (تعاىل) مع حفظ الفارق الالمتناهي بني اهلل ّ

ي��أيت باملرتبة الثانية بعد ح��ق اهلل م��ا ق��ال عنه سبحانه يف كتابه الكريم:
ِ
ِ
ِ ِ
ضـى َر ُّب َ َ
ِ
ِ
ِ ِ
ب َأ َحدُ مُها َأ ْو
َ
﴿و َق ٰ
ك ألاَّ َت ْع ُبدُ وا إلاَّ إ َّيا ُه َوبا ْلوالدَ ْي ِن إ ْحسان ًا إ َّما َي ْب ُلغ ََّن عنْدَ َك ا ْلك رَ َ
ف وال َتنْهر مُها و ُق ْل هَُلام َقوالً ك َِري ًام .و ْ ِ
ناح ُّ
كِ مُ
الذ ِّل ِم َن
اخف ْض هَُلام َج َ
َ
ْ
َ
الها َفال َت ُق ْل هَُلام ُأ ٍّ َ
َْ
الرحمْ َ ِة َو ُق ْل َر ِّب ْارحمَ ْ ُهام كَام َر َّبيانيِ َص ِغري ًا﴾ [اإلرساء ]24 – 23
َّ
حق الوالدين ،وال ُيعذر فيه إنسان.
حق هو من أعظم احلقوق عىل اإلنسان ،وهو ّ
ٌّ

(عز ّ
وجل) حينام فرض ح ًّقا للوالدين عىل أوالدهم ،فهو مل يفرتضه عىل
إن اهلل ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ماديني ،فاالبن
دينيني أم
مرشكني،
مسلمني أم
أساس الدين فحسب ،فسواء كانا

جاه َ
داك لِت ُْش ِـر َك يِب ما َل ْي َس َل َ
ك بِ ِه ِع ْل ٌم َفال
ربمها وتأدية حقوقهام ﴿وَإِ ْن َ
مطالب ب ّ
تُطِ ْع ُهام﴾ [العنكبوت ]8
ك بِ ِه ِع ْلم َفال تُطِعهام و ِ
جاه َ
داك َع ٰىل َأ ْن ت ُْش ِـر َك يِب ما َل ْي َس َل َ
صاح ْب ُهام يِف الدُّ نْيا
ُْ َ
﴿وإِ ْن َ
َ
ٌ
َم ْع ُروف ًا﴾ [لقامن ]15
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فالحظ جيد ًا قوله (تعاىل)َ ﴿ :فال تُطِعهام و ِ
صاح ْب ُهام يِف الدُّ نْيا َم ْع ُروف ًا﴾
ُْ َ

وعن اإلمام الصادق أنه قال :وبر الوالدين واجب ،فان كانا مرشكني فال

تطعهام وال غريمها يف املعصية ،فإنه ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق.

(((

حق الوجود عىل االبن ،وهلذا فإن الروايات تؤكد عىل
فمهام كان الوالدان ،فإن هلام ّ

خطورة ورضورة ّبر الوالدين.

عن رسول اهللُ :يقال للعاق :اعمل ما شئت ،فإين ال أغفر لك ،و ُيقال للبار:

اعمل ما شئت ،فإين سأغفر لك.

(((

الدنيا دار عمل ،واآلخرة هي دار اجلزاء ،ولكن ّ
عاق الوالدين يرى جزاء عمله

يف الدنيا قبل اآلخرة -باإلضافة إىل عقوبة اآلخرة -إذ ّ
إن عقوق الوالدين من الذنوب
التي ُت َع َّجل عقوبتها.

إىل اآلخرة:
ُعجل عقوبتها وال ت َّ
فعن رسول اهلل« :ثالثة من الذنوب ت َّ
ُؤخر ٰ

عىل الناس ،وكفر اإلحسان».
عقوق الوالدين ،والبغي ٰ

(((

فعلينا أن نحذر يف معاملة الوالدين ،فأثرها سلب ًا أو إجياب ًا راجع إلينا الحمالة ،يقول

آباءكُم يربّ كم أ ْبناؤكم»(((.
اإلمام الصادقّ :
«بروا َ
حق الأب.

ال خيتلف اثنان يف الدور املحوري والرئييس لألب يف هذه احلياة ،ويف كونه الرجل

األول يف حياة األوالد ،كام ال نجد أب ًا ال يريد اخلري ألوالده إال إذا كان يف عقله خلل.
((( اخلصال للشيخ الصدوق ص  608خصال من رشائع الدين ح.9
((( بحار األنوار ج  71ص .80
((( أمايل املفيد /237 :ح .1
((( الكايف للكليني  /554 :5باب َّ
ف عن حرمه /ح .5
عف عن حرم الناس ُع َّ
إن من َّ
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إن دور األب أشبه بدور ر ّبان السفينة ،فهو القائد الذي حيمل معه رعيته ،وخيوض

هبم غامر البحار يقود السفينة بحكمة وشجاعة وتضحية ،وال هيمه أن يترضر هو إن
سلمت رعيته.

ويتحمل،
وينصب ،ويبذل،
يمكن ألي أحد منا أن ينظر إىل أبيه ،كيف يكدح،
ّ
ّ

ويضحي ،ولكنه يضع نصب عينيه أن الفرحة التي متأل عيون زوجته وأوالده هي ما

وغم العمل ،هو ال يريد من الدنيا إال أن يوصل عياله إىل
يزيح عن كاهله تعب األيام ّ

حيث التميز.

فلكل أب منا ألف حتية ،وألف دعاء ،وألف ثناء.
اإلمام زين العابدين أكّد عىل حق األب ،فأرسى القواعد العامة حلقه بالتايل:

«وأما حق أبيك ،فأن تعلم أنه أصلك ،وأنك لواله مل تكن ،فمهام رأيت يف نفسك

مما يعجبك فاعلم أن أباك أصل النعمة عليك فيه ،فامحد اهلل واشكره عىل قدر ذلك ،وال

قوة إال باهلل».

(((

هو أصلك ،وهذا يعني :أنك لواله مل تكن ،وما دام هو سبب ًا يف أصل وجودك،

إذ ًا هو أيض ًا سبب يف ما حتصل عليه من كامالت ،فمهام حصلت عليه من نعم ،ومهام

حصدت من شهادات ،ومهام علقت عىل صدرك من أوسمة الفخر والرشف ،فإياك أن

تنسى صاحب الفضل األول عليك –بعد اهلل تعاىل ،-وهو أبوك ،فاحرتمه ،وقدّ ره ،وال

تتجاوز آداب العقل والرشع معه.

((( أمايل الشيخ الصدوق ص .454 – 453
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�أما ما هي تلك الآداب؟
فإليكها باختصار:
 /1أن ال ُيناديه باسمه كام ينادي عىل أخيه أو صاحبه ،بل يناديه باألب.
/2أن ال يميش أمامه ،وال يتقدمه ،بل يميش خلفه ،وعىل األقل بجنبه.

 /3أن ال جيلس يف جملس قبله ،بل ينتظر إىل أن خيتار أبوه جملس ًا معين ًا فيجلس دونه

يف املجلس.

يسب آباءهم ،وقد
لسب الناس ألبيه ،كأن يسبهم أو ُّ
/4أن ال يفعل ما يصري سبب ًا ّ

يسب الناس والد من يفعل فع ً
ال شنيع ًا قبيح ًا.

ول اهللَ :ما َح ُّق ا ْل َوالِ ِد َعلىَ َو َل ِده؟ َق َال :لاَ
ويف ذلك روي أنه َس َأ َل َر ُج ٌل َر ُس َ
ِ
يسميه بِاس ِمه ولاَ يم يِش ب يدَ يه ولاَ جَ ِ
َ (((
ب له.
يل ُس َق ْب َله ولاَ َي ْستَس ُّ
ْ
َ ْ َ ينْ َ َ ْ
ْ
ُ َ ِّ

 /5إذا غضب األب لقضية ما ،فعىل الولد أن خيشع له ،وأن يطأطأ له ،ال أن

يالسنه ،أو يرد عليه كالمه.

/6إذا كانا يف سفر أو عمل ما ،ونال منهام التعب ،فعىل الولد أن يقدم راحة أبيه من

حيث مكان االسرتاحة أو الطعام أو ما شابه ،وال ُيقدم نفسه عىل أبيه.

ويف ذلك روي عن رسول اهلل أنه قال :من حق الوالد عىل ولده أن خيشع له عند

الغضب ،ويؤثره عند الشكاية والوصب .

((( (((

 /7أن يؤثر أباه يف ماله ،ما أويت إىل ذلك سبيالً ،حتى لو كان األب غني ًا ،وحتى

لو مل جيب رشع ًا عىل الولد أن ينفق عىل أبيه ،لكنه مع ذلك فإن من الرب أو كامل الرب:
((( الكايف للكليني ج 2ص  159 - 158باب بر الوالدين ح.5
((( الوصب :هو التعب والفتور يف البدن.
((( كنز العامل للمتقي اهلندي ج 16ص  473ح ( >(45512
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أن ُيقدم الولد ماالً ألبيه ،لريد له بعض الدين الذي قدّ مه األب من نفس طيبة راضية.

وعىل كل حال ،فمهام قدمنا آلبائنا من أموال الدنيا ،فهي ال تُساوي ما قدموه لنا

من أمواهلم حيث كنا أحوج ما نكون إليها ،وحيث لوالهم ملا كُتبت لنا احلياة ،ومن
هنا روي َع ِن الحْ س ِ ْب ِن َأبيِ ا ْل َعلاَ ِء َق َالُ :ق ْل ُت ألَبيِ َع ْب ِد اهلل :ما يحَ ِ ُّل لِلر ُج ِل ِم ْن م ِ
ال
َ
َّ
َ
ُ َ ينْ
ٍ
ِ
ِ
ف إِ َذا ْ
اض ُط َّر إِ َل ْيه.
َو َلده؟ َق َالُ :قوتُه بِغ رَْي سرَ َ

َق َالَ :ف ُق ْل ُت َلهَ :ف َق ْو ُل رس ِ
ْت
ول اهلل لِ َّلر ُج ِل ا َّل ِذي َأتَاه َف َقدَّ َم َأ َباه َف َق َال َلهَ :أن َ
َ ُ
ك ألَبِ َ
وما ُل َ
يك؟
َ

اء بِ َأبِيه إِ ىَل النَّبِ ِّيَ ف َق َالَ :يا َر ُس َ
ول اهللَ ،ه َذا َأ يِب و َقدْ َظ َل َمنِي ِم َرياثِي
َف َق َال :إِ َّنماَ َج َ
َ
ِ ُ
يك ،مَ
ك ألَبِ َ
وما ُل َ
به األَ ُب َأنَّه َقدْ َأ ْن َف َقه َع َل ْيه و َعلىَ َن ْف ِسهَ ،ف َق َالَ :أن َ
ْت َ
ول ْ
م ْن أ ِّمي! َفأ ْخ رَ َ
ِ
ِ (((
َان َر ُس ُ
يبِ ُس األَ َب لِلاِ ْبن؟!
ش ٌء ،أ َفك َ
ول اهلل حَ ْ
َيك ُْن عنْدَ َّ
الر ُج ِل يَ ْ
حق الأم �أعظم.
فأيام أعظم؟
حق األب ّ
إذا أردنا عمل مقايسة بني ّ
وحق األم ،هّ

علماً أن احلديث ليس عن الوالية ،إذ نعلم أن لألب الوالية عىل ابنه ،وعىل ابنته

يصح زواجها إال بإذن أبيها ،وغريها من موارد الوالية املذكورة يف حملها يف كتب
فال
ّ

احلق.
الفقه((( ،إنّام الكالم عن ّ

روي أنه َجا َء َر ُج ٌل إِلىَ النَّبِ ِّيَ ف َق َالَ :يا َر ُس َ
ول اهللَ ،م ْن َأ َب ُّر؟ َق َالُ :أ َّم َ
كَ .قالُ َ:ث َّم
َ (((
كَ .ق َالُ :ث َّم َم ْن؟ َق َالُ :أ َّم َ
َم ْن؟ َق َالُ :أ َّم َ
كَ .ق َال ُث َّم َم ْنَ :ق َال َأ َباك.
ال َو َل ِده وا ْل َو َل ِد َي ْأ ُخ ُذ ِم ْن م ِ
اب الر ُج ِل َي ْأ ُخ ُذ ِم ْن م ِ
ال َأبِيه ح.6
َ
َ
((( الكايف للكليني ج 5ص َ 136ب ُ َّ
((( راجع :رساالت تربوية  ،160 – 155وهي احللقة الثانية من سلسلة تربية بلون جديد.
اب ا ْلبرِ ِّ بِا ْل َوالِدَ ْي ِن ح.9
((( الكايف للكليني ج 2ص َ 160 – 159ب ُ
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(ذكرا كان أو أنثى).
ّ
فحق األم أعظم عىل الولد ً
مفارقة...
ال ريب أن األب يفني حياته وهيدم بدنه يف سبيل توفري احلياة الكريمة ألبنائه،

والهم،
حق أبيه؛ إذ به أصبح له كيان وحياة رغيدة بال تعب
وأنه ال يستطيع الولد تأدية ّ
ّ

باملجان
هم له سوى توفري ما حيتاجه أوالده ،وهو الوحيد الذي يعطي ذلك ّ
واألب ال ّ

وبكل رحابة صدر.

ربهم ،لكن ربام بنية
الحظوا :حينام يمرض الوالدان ،نرى الولد يرعاهم وي ّ

اخلالص منهم ،أي إنه ربام يرعامها وينتظر حلظة موهتام ،أ ّما رعاية الوالدين ألبنائهم

فإهنا بنية استمرار حياهتم بنعمة الصحة والعافية.
ملاذا كان حقّ الأم �أعظم بكثري من حقّ الأب؟

حق األب ،اخترصها اإلمام السجاد
حق األم أعظم من ّ
عدة أسباب جتعل ّ

بقوله :وأما حق أمك ،فأن تعلم أهنا محلتك حيث ال حيتمل أحدٌ أح��دً ا ،وأعطتك

من ثمرة قلبها ما ال يعطي أحدٌ أحدً ا ،ووقتك بجميع جوارحها ،ولن تبال أن جتوع

وتطعمك ،وتعطش وتسقيك ،وتعرى وتكسوك ،وتظلك وتضحى ،وهتجر النوم
ألجلك ،ووقتك احلر والربد لتكون هلا ،وأنك ال تطيق شكرها إال بعون اهلل وتوفيقه.

(((

ومن تلك األسباب:
� اً
أول� :إن الوعاء الذي حمل الولد هي الأم.
محله!
قد يقال :إن األب أيض ًا َ
((( أمايل الشيخ الصدوق ص .453

67

بألا عم ةقالعلا :ىلوألا ةدرفملا

محله خفيف ًا بال ثقل أو أذى ،بينام األم حتمله خالل التسعة أشهر تذوق
نعم ،ولكن َ
املوت غصة بعد غصة﴿ :حمَ َ َل ْت ُه ُأ ُّم ُه َو ْهن ًا َع ٰىل َو ْه ٍن﴾ [لقامن ]14
راحتُها ،قوّتهُ ا ،ومجاهلا ،كلها تذهب يف سبيل حياة ولدها ،للحفاظ عليه يف قرار

مكني ،هكذا حتى تأيت ساعة الطلق ،وهي حكاية أخرى ملعاناة ترى فيها املوت ،وهلذا

تعترب بعض الروايات أن للمرأة التي تعاين أمل الطلق أو متوت أثناء الوالدة ثواب ًا كثواب
الشهيد.

ففي رواية طويلة :فقالت حواء :أسألك  -يا رب  -أن تعطيني كام أعطيت آدم.

فقال الرب :إين قد وهبتك احلياء والرمحة واألنس ،وكتبت لك من ثواب االغتسال

والوالدة ما لو رأيته من الثواب الدائم ،والنعيم املقيم ،وامللك الكبري ،لقرت به عينك .يا
حواء ،أيام امرأة ماتت يف والدهتا حرشهتا مع الشهداء ،يا حواء ،أيام امرأة أخذها الطلق
إال كتبت هلا أجر شهيد ،فإن حتملت وولدت ،غفرت هلا ذنوهبا ولو كانت مثل زبد

البحر ورمل الرب وورق الشجر ،وإن ماتت فهي شهيدة ،وحرضهتا املالئكة عند قبض

روحها ،وبرشوها باجلنة ،وتزف إىل بعلها يف اآلخرة ،وتفضل عىل سائر احلور العني

بسبعني درجة .فقالت حواء :حسبي ما أعطيت.

(((

وهل تنتهي هنا معاناة االم؟ أو هي بداية جهاد جديد؟!

حسب التقارير العلمية ّ
فإن املشيمة -والتي تعترب من أهم األجزاء يف حياة اجلنني

حيث تقوم بعدة وظائف غاية يف األمهية -هي مرتبطة بقلب األم ،فاألم ّ
تغذي ولدها

من قلبها ،من دمها ،من غذائها هي.

ال ترى األم مشقة يف سهرها لراحة ولدها ،فهل يكون سهر الولد لراحة أ ّمه

كذلك؟

((( تفسري الربهان للسيد هاشم البحراين (ج 3ص )356
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(ووقتك احلر والربد لتكون هلا ،وأنك ال تطيق شكرها) ال يتمكن الولد من أداء
واحلجر الذي تدفأت ِ
محلكِ ،
بدفئه،
شكر األم مهام اجتهد ،فاألم هي الوعاء الذي َ
ْ
وعشت يف كنفه ،ومل تكتب لك حياة إال برعايتها ،ومهام كان عطاء األب فهو ال يصل

إىل مستوى عطائها.

ثان ًيا� :إن الأم مظهر من مظاهر الرحمة الإلهية.
الروايات الرشيفة إذا حتدثت عن رمحة اهلل تصفها يوم القيامة بأنه حينام ينرش اهلل

تعاىل رمحته ،فإنه وحتى إبليس يرجو رمحته ملا يراه من رمحة.

فعن اإلمام الصادق جعفر بن حممد :إذا كان يوم القيامة نرش اهلل تبارك

وتعاىل رمحته حتى يطمع إبليس يف رمحته.

(((

ولكي يقرب املعصومون لنا الصورة ،يشبهوهنا برمحة االم.

(((

رأى يوم ًا ُأ ّم ًا قد فقدت ابنها ،وهي تبحث عنه بلهفة وبكاء ،وما أن
النبيٰ 
ُّ

ضمته إ ٰىل صدرها باكية واهنالت عليه بال ُق َبل ،فسأل أصحابه عن عظم
وجدته حت َّٰى َّ

ثم أخربهم َّ
بأن اهلل تعا ٰىل ألرحم بعباده من هذه األُ ِّم بولدها((( ،فرمحة
رمحة األُ ِّم بولدهاّ ،

اهلل تعا ٰىل ال يمكن تصويرها إلاَّ برمحة األُ ِّم بولدها.

وال يعني هذا َّ
وضح الصورة.
أن مقدار الرمحة اإلهل َّية هو هذا ،ولكنَّه أقرب ما ُي ِّ
يف بعض القصص اخليالية ،ذكروا:

((( يف امايل الشيخ الصدوق (ص  273ح )2 / 301
((( يف التفسري املنسوب لإلمام العسكري ص  37ورد عن أمري املؤمنني قال :رحيم بعباده
املؤمنني ،ومن رمحته أنه خلق مائة رمحة ،وجعل منها رمحة واحدة يف اخللق كلهم ،فبها يرتاحم الناس،
وترحم الوالدة ولدها ،وحتنو األمهات من احليوانات عىل أوالدها.
((( راجع :صحيح البخاري .75 :7
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أن ملكًا مرضت ابنته ،وأمجع األطباء عىل أن عالجها ال بد أن يكون قل ًبا قد مات

صاحبه حدي ًثا جدً ا ،فام كان من امللك إال أن أغرى شا ًبا ببعض األموال ليأتيه بقلب أمه،

شعر يصور احلالة:
فقيل يف هذه القصة ٌ

أغرى امرؤ يوم ًا غالم ًا جاه ً
ال

ق��ال ائتني ب��ف��ؤاد أم��ك ي��ا فتى
فمىض وأغرز خنجر ًا يف صدرها

لكنه م��ن ف��رط رسع��ت��ه هوى
ن����اداه ق��ل��ب األم وه���و معفر

فعلاً قلب األم هكذا...

يف أم���ره حتى ي��ن��ال ب��ه ال��وط ْ��ر
والدرر
ولك اجلوائز واجلواهر
ْ

األثر
َ
والقلب أخرجه وعاد عىل ْ
عثر
ّ
فتمزق القلب املع ّفر إذ ْ

رضر!
ولدي،حبيبي،هلأصابكمن ْ

(((

األمرين،
هل رأيتم يف حياتكم :كم ولدً ا ترك أمه وحدها يف البيت ،تركها تعاين
ّ

ولكنه بمجرد أن يرجع إليها فإهنا تنسى كل إساءة له ،وتغفر له ،وتبكي بني يديه ،وليس

األب كذلك كام هو واضح.

ثال ًثا� :إن الأم حتتاج �إىل ولدها �أكرث من احتياج الأب لولده.
ولذا يقول اإلمام( :لتكون هلا) ،فهي حتتاج إليك يف كربها ،حتتاجك عندما
((( انظر األبيات يف رشح رسالة احلقوق لإلمام زين العابدين ص  ،554 .553وقال بعد هذه
األبيات :فنظم بعضهم أبياتًا تفي املوضوع حقه ،وتبني حالة الغالم بعد عطف القلب عليه:
فكأن هذا الصوت رغم حنوه
غضب السامء به عىل الولد اهنمر
ودرى فظيع خيانة مل يأهتا
فارتدّ نحو القلب ي ْغسله بام

ويقول يا قلب انتقم مني وال
ّ
واستل خنجره ليطعن قلبه
ُف يدً ا وال
ناداه قلب (األم) ك ّ

ولد س��واه منذ تاريخ البرش

فاضت به عيناه من سيل العرب
تغفر ،فإن جريمتي ال تغتفر

طعنًا فيبقى ع�برة ملن اعترب
تذبح فؤادي مرتني عىل األثر!
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مترض ،عندما حتتاج شي ًئا ما ،هي أعظم حاجة لك من األب.
حقوق الوالدين.
لذلك رتبت الروايات الرشيفة حقو ًقا هي من الرب للوالدين ،ومنها:
احلق األول :الرب هبام :فال جيوز للولد أن يفعل ما من شأنه أن يؤذي الوالدين شفقة

منهام عليه ،حتى لو كان هو السفر للدراسة مثلاً .

(((

وقد روي عن أمري املؤمنني فيام ع ّلمه رسول اهلل :من أحزن والديه فقد

ع ّقهام.

(((

احلق الثاين :خدمتهام :اخدم والديك ما أوتيت إىل ذلك سبيالً.
صباحا ،وفجأة وجدت أمك وأباك قد ماتا مجي ًعا ،حينها،
تصور أنك جتلس غدً ا
ً
ْ

كم من الصور التي ستأيت إىل ذهنك ،كم من األمور التي سرتغب أن تكون قد عملتها

هلام؟!

إذ ًا ،من اآلن افعلها معهام قبل أن تذهب الفرصة منك فتكون غصة.
روي أنه قال عمر :كنا مع رسول اهلل عىل جبل ،فأرشفنا عىل ٍ
واد ،فرأيت شا ًبا

يرعى غن ًام له أعجبني شبابه فقلت :يا رسول اهلل ،وأي شاب لو كان شبابه يف سبيل اهلل؟
فقال النبي :يا عمر ،فلعله يف بعض سبيل اهلل وأنت ال تعلم ،ثم دعاه النبي فقال:

شاب ،هل لك من تعول؟ قال :نعم .قال :من؟ قال أمي .فقال النبي :الزمها ،فإن
يا ُّ

عند رجليها اجلنة...

(((

امليسة للس ِّيد السيستاين
الفتاوى
((( الحظ :فقه املغرتبني للس ِّيد السيستاين (ص  )233 - 230و
ٰ
رَّ
(ص  435و.)436
((( اخلصال للشيخ الصدوق ص  621حديث أربعامئة.
((( كنز العامل (ج 4ص  607ح .)11760
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اخدم أمك ،وإياك أن تقدم أي أحد عليها ،انتبهوا :أن الزوجة تتبدل ،والصديق

يتبدل ،وكل يشء يمكن استبداله ،إال األم! اللهم إال إذا كانت املسألة متع ّلقة بحق اهلل

تعاىل ،وبالدين ،وبإمام الزمان.
واحلا�صل مما تقدم:

 /1أن حق األبوين عظيم جد ًا ولو كانا غري مؤمنني ،وال ُيعذر فيه الولد ،إال ما

تعارض مع حق اهلل تبارك وتعاىل.

/2أن الرب هبام يرجع إجياب ًا عىل الولد ببرِّ أوالده له ،والعكس بالعكس.

 /3أن طريقة تعاملنا مع والدينا سرتسم الطريق ألوالدنا يف كيفية تعاملهم معنا يف

املستقبل ،وهذا يعني :أنك إذا رميت والديك يف دور العجزة ،فاحجز لنفسك رسير ًا؛
لتخترص املسافة عىل أوالدك!

/4علينا أيض ًا أن ندفع أوالدنا عىل بر أجداهم –أبوينا نحن -وخدمتهم وعدم

الرتدد يف قضاء حوائجهم ،فإن ذلك نوع من البرِّ بال شك.

إن يف حياهتامْ ،
/5دع أوالدك يرون برك بوالديكْ ،
وإن بعد وفاهتام ،فهذا يرسم

ربك حي ًا أو ميت ًا.
الطريق هلم أيض ًا ل ِّ

ربمها ،وليغتنم دعواهتام ،وإال،
/6وأخ�ير ًا ،من كان أب��واه حيني فليستعجل ب ّ
ُوروا َم ْوتَاك ُْم،
ربمها ومها ميتان ،وليتذكر ما روي عن َأ ِمري ا ُمل ْؤ ِمنِ َ
ني أنه قال :ز ُ
فلي ّ
ون بِ ِزيارتِكُم ،و ْلي ْط ُلب َأحدُ كُم حاجتَه ِعنْدَ َق ِب َأبِيه ِ
وعنْدَ َق رْ ِب ُأ ِّمه بِماَ َيدْ ُعو
رْ
َفإِ هَّنُ ْم َي ْف َر ُح َ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ

هَُلم.

(((

اب ِز َي َار ِة ا ْل ُق ُب ِ
ور ح.10
((( الكايف للكليني ج 3ص َ 230 – 229ب ُ
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املفردة الثانية :العالقة الزوجية
عندما نقرأ تاريخ البرشية ،نجد أن العالقات بنوعيها (األفقية والعامودية) كانت
وضع اإلنسان األول (آدم وحواء) قدميه عىل هذه األرض ،وحيث
قد ُولِدت منذ أن
َ

رب العاملني (العامودية) كانت صحيحة ،وأما
موحدين ،فإن عالقتهام مع ّ
إهنام كانا ِّ
العالقة األفقية األوىل التي ُو ِجدَ ت عىل هذه األرض فهي عالقة آدم بحواء ،عالقة
الزوج بزوجته ،بعبارة حديثة هي :عالقة األرسة.

علامء اإلنسان عندما بحثوا يف تاريخ البرشية قسموه ملراحل ثالث:
 -1مرحلة اهلمجية.
 -2مرحلة الرببرية.
 -3مرحلة احلضارة.

البعض ّملا بحث يف تاريخ األرس ،بحث مثلاً يف تاريخ الفراعنة وكيف كانت

األرسة ،وكيف كان التعامل معها ،واألرسة عند البابليني ،واآلشوريني ،إىل أن يصل
إىل العصور االخرية.

وبغض النظر عن هذه األبحاث التارخيية والنفسيةّ ،
فإن عالقة األرسة هي عالقة
ّ
واقعية ال يمكن لنا أن ن ِ
ُنك َر رضورهتا وواقعيتها ،وخصوص ًا يف البالد الرشق ّية ،نجد ّ
أن

للحياة األرسية موض ًعا مهماً يف حياة املجتمع ،ومما يكشف عن ذلك هو التعبري الذي
نر ّدده دوم ًا( :األرسة هي اللبنة األوىل لتكوين املجتمع).
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�أمناط التعامل مع الأ�سرة:
األمر املهم الذي جتدر بنا اإلشارة إليه هو:

ّ
أن هناك أنام ًطا متعدّ دة من األُسرَ  ،هذه األنامط املختلفة أخذت أشكاالً متباينة؛

مر هبا الناس ،بعضها ظروف اقتصادية ،وأخرى ثقافية ،ونفسية
نظر ًا لظروف كثرية ّ

وغريها ،النتيجة هي أننا لو عملنا استقراء ألنواع األُسرَ من حيث التعامل معها فيمكن
أن نجد عدّ ة أنامط ،منها:

النمط الأول :النمط الر�أ�سمايل االقت�صادي:
إن البعض ينظر لألرسة عىل أنهّ ا مؤسسة مالية ربحية ،فيها طرفانٌّ ،
ّ
كل له مصدره

املايل ،يشرتكان لتكوين هذه األرسة.

ال يوجد إشكال يف هذا املقدار ،ولكن تنشأ املشكلة إذا حتولت النظرة لألرسة إىل

يدر دخلاً اقتصاد ًيا ألفراد االرسة ،ال أكثر من هذا.
كوهنا
مصدرا ّ
ً

يف البالد الغربية ربام هذه النظرة هي السائدة يف عالقاهتم األرسية ،فيحدث هناك

تكوين عالقة ينتج عنها إنجاب أطفال ولكن دون زواج (عالقة غري رشعية) ،والسبب:
أن هناك إعانة من الدولة للفتاة ،فإذا تزوجت فستنقطع هذه اإلعانة!

بعضهم ال يتزوج ،والسبب -حسب اعتقادهّ -
أن من الغباء أن جيعل امرأة غريبة

ترث أمواله!

كادحا لديمومة وخدمة األرسة ،تعمل
عنرصا
امل��رأة يف تلك البلدان تشكل
ً
ً
كالرجال لتسد احتياجات نفسها واحتياجات أرسهتا ،والزوج ال عالقة له باحتياجات
زوجته.

هذه النظرة هبذه الكيفية ال ترتك جمالاً لألوارص األرسية العاطفية والروحية أن

جوزلا ةقالعلا :ةيناثلا ةدرفملا
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تقوى ،وال ينتج منها تلك املودة والرمحة التي تكون بني الزوج وزوجته؛ لذا قد نسمع
أنه وعند موت بعض األثرياء فإهنم يوصون بثروهتم حليواناهتم ،ألن احليوان يكون

أقرب هلم من أفراد أرسهتم!

إن جمتمعاتنا الرشقية وإن مل تكن هبذا السوء ،إال ّ
أن األفكار املنحرفة لتلك

تتنصل إلينا ،تبحث عن موطئ قدم ولو خلسة ،فمثلاً توجد نظرة
املجتمعات بدأت ّ

–ولو جزئية وعىل مستوى معني -يف املجتمع يف اآلونة األخرية توجب امتناع زواج
مصدرا مال ًيا مستقلاً ُيمكِّنها من أن تُعيل
الشباب إال من موظفة؛ وذلك ألنهّ ا متلك
ً
نفسها ،وهذا من نوع التعامل االقتصادي الربوي مع الزوجة!

مقدارا من العلم تنفع به
بعض اآلباء يفكّر بلزوم إمتام ابنته للدراسة ،ال لكي تأخذ
ً

نفسها وجمتمعها ،وإنام من أجل أن تؤ ّمن مستقبلها فال تعود بحاجة إىل زوجها يف يشء!
هذا ال يعني أن اإلسالم ضد ثقافة املرأة ودراستها ،بل هو يشجع عىل أن تكون

املرأة طبيبة ومعلمة وغريها ،ولكن هناك نقطة جيب االلتفات اليها وهي:

أن النظرية اإلسالمية تنظر للمرأة عىل أنهّ ا ملكة يف بيتها ،وجيب عىل الزوج النفقة

عليها وتوفري مجيع احتياجاهتاْ ،
حيول املرأة
وإن كان للزوجة مصدر مايل مستقل .ال أن ّ
إىل بنك ،فتتحول العالقة إىل تعامل مادي رصف ،و ُيصبح حمور التعامل هو املال ،مما

يؤدي إىل الفتور العاطفي –إن مل يصل إىل الطالق العاطفي -والتفكّك يف العالقة.

زوجا متكاسلاً عن أداء حقوق زوجته ،كام أنه سيصبح شخص ًا
هذا النمط ُينتج ً

اتكالي ًا ،وهذا من شأنه أن يؤدي إىل تبادل األدوار ،بأن تأخذ املرأة دور القيمومة عىل
الرجل ،وهنا ستصبح األرسة عبارة عن :إما مؤسسة جتارية ،متى ما توقفت أرباحها
ستنتهي ،أو إىل انقالب املعادلة ،وستكون النساء حينها قوامات عىل الرجال!
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النمط الثاين :النمط االنتقائي:
أي أن يكون اختيار الزوج للزوجة هو بحسب املزاجية ،فبمجرد أن ُيعجبه شكلها

–من النظرة األوىل -مث ً
ال فهو خيتارها زوجة ،دون مراعاة املعايري والضوابط اإلسالمية
أو حتى العقالئية يف االختيار.

ومما يؤسف له أن اجلامل ال حيمل صفة الديمومة ،فهو يذهب بمرور السنني،

أو بعد الوالدة ألول طفل ،أو حتى بالتعرض حلادث مفاجيء (وكذا غاية الغصون

مستوى واحد ،بل هو بنسب متفاوتة ومتنوعةّ ،
ُ
الذبول) ،كام ّ
فكل
أن اجلامل ليس له
ً
مجيل يوجد من هو أمجل منه ،وهكذا يبقى االنتقائي ينتقل من مجيلة إىل أمجل ،وهكذا.
عىل أن هناك من النساء من ختتار الزوج عىل أساس اجلامل أيض ًا.
وهذا األساس للعالقات غري رصني.

أيض ًا اختيار الزوج أو الزوجة ألجل األموال فقط ،هو نمط انتقائي ،إذ إن املال

كالزئبق ،كلام حاولت اإلمساك به ،انساب من بني أصابعك ،فالتقلبات االقتصادية
وتغيرّ ها متوقعة ،فيمكن أن تذهب باملال أدراج الرياح.

هذا أيض ًا أساس موهون وغري متني لتأسيس عالقة.

ومنه ما يكون االختيار فيه عن طريق األب أو األم من دون أن يكون للزوج أو

الزوجة إرادة يف ذلك ،كام قد تفرض بعض األعراف ابنة العم البن العم ،وهذا أيض ًا

غري صحيح.

بعض الشباب يوكل اختيار الزوجة لألب واألم ،وهذا –نو ًعا ما -صحيح يف

مستوى معني ،هو صحيح يف مستوى عمق جتربة األبوين يف اختيار الصالح ،ويف
نظرهتم البعيدة ،يشفع يف كل ذلك ح ُّبهام لولدمها وبحثهام له عن األصلح ،ونفس
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الكالم ُيقال يف البنت ،ولكن بالتايل هو من عليه أن حيدد الصفات التي يرغب بتوفرها

يف زوجة املستقبل.

وكذا عىل الفتيات أن يحُ س ّن االختيار وحيدّ ْد َن الصفات التي تريدها.

هذا النمط يؤدي يف بعض األحيان إىل أن حياول الطرف اآلخر البحث عن أقرب

فرصة للخالص من هذا السجن ،أو من هذه العالقة اخلالية من روح التعاطف والو ّد،
وربام –ولو عىل املدى البعيد -يفتح الباب للخيانة ولو بالتدريج ،وحينها قد تقع كارثة

باألرسة ال تنتهي إال هبدّ ها!

النمط الثالث :النمط اجلاف (ال�صحراوي):
صحيحا من البداية ،ولكن بعد فرتة قليلة من
يف هذا النمط قد يكون االختيار
ً

الزواج -وشيئ ًا فشيئ ًا -تبدأ العالقة باجلفاف العاطفي.

اجلفاف العاطفي هو ما يسمى يف علم النفس (بالطالق العاطفي) ،ففعلي ًا الزوجان

مع ًا ويعيشان يف بيت واحد ،ولك ْن ّ
كل واحد منهام يعيش عامله ،ال يوجد بينهام و ّد،

وال تقارب ،وقد يتناسى ّ
كل واحد منهام أن هناك طر ًفا آخر معه يف العالقة حيتاج إىل

االهتامم والرعاية...

نمط ال ُيرى للتعاطف ،والتسامح ،والو ّد ،أثر فيه ،فتجد الرجل او املرأة ٌّ
-كل

تصحر تلك
منهام -منشغل بعامله اخلاص وبمها ّمه وعالقاته الثانوية ،وهذا ما يؤدي اىل
ّ

العالقة.

النمط الرابع :النمط الإ�سالمي الواقعي:
﴿خ َل َق َلك ُْم ِم ْن َأ ْن ُف ِسك ُْم َأزْواج ًا لِت َْس ُكنُوا إِ َل ْيها َو َج َع َل َب ْينَك ُْم َم َو َّد ًة
وهو نمط َ
َو َرحمْ َ ًة﴾ [الروم ]21
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الذي جتد املرأة نفسها فيه أمرية مملكتها ،والرجل يعترب بيته املكان الوحيد الذي

يرتاح فيه نفس ًيا ويزيح فيه مهومه.

هذا النمط هو الذي ُيشري إليه اإلمام زين العابدين ويرسم خطوطه العامة يف
أن اهلل جعلها لك سكنًا ُ
نسا ،فتعلم أن ذلك
قوله« :وأما حق الزوجة ،فأن تعلم ّ
وأ ً

أوجب ،فإن هلا عليك أن
وإن كان ح ُّقك عليها
نعمة من اهلل عليك ،فتكرمها وترفق هباْ ،
َ

ترمحها؛ ألهنا أسريك ،وتطعمها وتكسوها ،فإذا جهلت عفوت عنها».

(((

حق الزوجة فأن تعلم أن اهلل جعلها لك سكن ًا ُ
وأنس ًا» وليست الزوجة فقط
«وأما ّ

من تُشكّل سكن ًا و ُأنس ًا للزوج ،كذلك الزوج ُيشكّل سكن ًا و ُأنس ًا للزوجة ،فكالمها ُأنس

وسكن لآلخر ،وإذا توفر هذا النوع من العالقة فإنه سيرتتب عليها أثر ،وهو ما يشري

أن ذلك نعمة من اهلل» فحصول كال الطرفني عىل
إليه إمامنا زين العابدين« :وتعلم ّ

من ُيم ّثل له األُنس والسكن هي نعمة عظيمة من اهلل.

إذا توفرت هذه الزوجة هبذا الوصف فعليك أهيا الزوج «أن تُكرمها» ،فتلك املرأة

التي كانت مد ّللة يف بيت والدها أصبحت زوجة لك ،أعطت لزوجها أغىل ما متلك،

فعليك أن ترفق هبا وتراعيها.

ثم يقول إمامنا السجاد (سالم اهلل عليه)« :وإن كان ح ّقك عليها أوجب» نعم،
ّ
فحق الزوج أعظم ،فالرواية عن النبي األعظم تقولَ ﴿ :ل ْو َأ َم ْر ُت َأ َحد ًا َأ ْن َي ْس ُجدَ

ألَ َح ٍد ألَ َم ْر ُت ا َمل ْر َأ َة َأ ْن ت َْس ُجدَ لِز َْو ِج َها».

(((

((( اخلصال للشيخ الصدوق ص .567
الز ْو ِج َعلىَ ا َمل ْر َأ ِة حَ )6ع ْن َأبيِ َع ْب ِد
اب َح ِّق َّ
((( يف الكايف للكليني (ج 5ص  508 - 507باب َب ُ
ِ
اهللَ :
ول اهلل ،إِنَّا َر َأ ْينَا ُأنَاس ًا َي ْس ُجدُ َب ْع ُض ُه ْم ل َب ْع ٍ
ول اهللَ ف َقا ُلواَ :يا َر ُس َ
«أ َّن َق ْوم ًا َأت َْوا َر ُس َ
ضَ .ف َق َال
َر ُس ُ
ول اهللَ :ل ْو َأ َم ْر ُت َأ َحد ًا َأ ْن َي ْس ُجدَ ألَ َح ٍد ألَ َم ْر ُت ا َمل ْر َأ َة َأ ْن ت َْس ُجدَ لِز َْو ِج َها».

جوزلا ةقالعلا :ةيناثلا ةدرفملا
ِ
ِ
ونارك».
جنتك
بل روي يف حق الزوج عىل زوجته« :هو
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(((

إال ّ
ألنا
أن اإلمام (صلوات اهلل وسالمه عليه) يقولّ :
«فإن هلا عليك أن ترمحها هّ
لت
أسريك ،وتطعمها ،وتكسوها» وهذه النفقات الواجبة للزوجة عىل الزوج «وإذا َج ِه ْ
عفوت عنها».
َ

هبذه اخلطوط العامة تتأسس لدينا أرسة اسمها (أرسة املودة والرمحة).

بعض العلامء عنده التفاتة لطيفة يقول :هذه املودة تكون بني الزوجني يف مرحلة
الشباب ،ولكن بعد ِ
الكبرَ هناك قضايا تذهب وتبقى بينهم الرمحة.
كيف يتحقق هذا النوع من األُرس؟ وكيف يمكننا الوصول إليه؟
هناك عدّ ة حماور البدّ من مراعاهتا لتحقيق ذلك:
املحور الأول :املحور الإداري:
إذا نظرنا إىل األرسة من جانب إداري ،فإهنا عبارة عن مؤسسة ،ولكنها مص ّغرة،

فستعم الفوىض داخل هذه
وإذا مل يكن هناك تنظيم وفق منهجية وهيكلية إدارية معينة،
ّ

املؤسسة الصغرية ،واإلسالم يرسم خطوط هذا التنظيم ،فالوالية لألب «كلكم را ٍع

وكلكم مسؤول عن رعيته».

(((

((( يف مسند أمحد ج 6ص  :419عن حصني بن حمصن أن عمة له أتت النبي يف حاجة ففرغت من
حاجتها فقال هلا :أ ذات زوج أنت؟ قالت :نعم .قال :فأين أنت منه .قال يعىل :فكيف أنت له؟ قالت:
ما آلوه إال ما عجزت عنه .قال :انظري أين أنت منه ،فإنه جنتك ونارك.
((( يف عوايل اللئايل البن أيب مجهور اإلحسائي ص  129الفصل الثامن ح  :3قال :كلكم راع
وكلكم مسؤول عن رعيته .فاإلمام راع وهو املسؤول عن رعيته ،والرجل يف أهله راع ،وهو مسؤول
عن رعيته .واملرأة يف بيت زوجها راعية ،وهي مسؤولة عن رعيتها .واخلادم يف مال سيده راع .وهو
مسؤول عن رعيته .والرجل يف مال أبيه راع ،وهو مسؤول عن رعيته .وكلكم راع وكلكم مسؤول
عن رعيته.
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وهذه مسؤولية عظيمة تقع عىل عاتق األب ،إذ يفرتض به أن يتعامل مع األم

واألوالد بالشكل ال��ذي ال خيرجهم عن ج��ادة الصواب ،وذل��ك عن طريق توفري
احتياجاهتم املادية واملعنوية ،وعدم إمهاهلم ،وتوفري مجيع أسباب احلياة الكريمة،
باإلضافة إىل متابعة كل فرد من أفراد هذه األرسة عىل كل املستوياتّ ،
كل ذلك مرتتب

عىل قيمومة الرجال عىل النساء وإعطائه دور الوالية عىل االرسة.

حيق هلا أن تتزوج إال بإذن أبيها أو جدّ ها ألبيها،
ويرتتب عليه :أن البنت الباكر ال ّ

حيق هلا اخلروج من بيت زوجها إال بإذنه ،نعم توجد مستثنيات ،كخروج
والزوجة ال ّ

فرض فرضه اهلل عليها.
املرأة للحج الواجب ،حتى لو مل يأذن هلا الزوج باخلروج ،ألنه ٌ
حق اإلدارة ،فالزوجة أيض ًا جيب أن يكون هلا دور داخل األرسة،
وكام أن للزوج ّ

ومن اخلطأ أن ال جيعل الزوج أي دور واحرتام للزوجة داخل األرسة.

كام جيب أن حتافظ الزوجة عىل احرتام زوجها داخل األرسة بحضوره وغيابه.
املحافظة عىل أجواء االحرتام عمو ًما داخل األرسة أمر رضوري.

والبدّ من التنظيم اإلداري وتوزيع املهام بني الزوجني ،وأن يكون بينهام اتفاق عىل

كيفية ّ
حل املشاكل بعقالئية كي يلجأ األوالد لألم أو األب يف حال تعرضهم ملشكلة
معينة.

وهبذا نضمن بقاء األبناء حتت إرشاف الوالدين ،وعدم جلوئهم للغريب ّ
حلل

مشاكلهم.

إن مراعاة هذه االمور املهمة من شأهنا أن تتكفل بتكوين أرسة يسودها الو ّد

والتفاهم.
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جوزلا ةقالعلا :ةيناثلا ةدرفملا
املحور الثاين :العالقة ال�شخ�صية بني الرجل واملر�أة:

ِ ِ
ِ
ِ
ب ِم ْن
الر ُج ِل ل ْل َم ْر َأة إِنيِّ ُأح ُّبك لاَ َي ْذ َه ُ
يف رواية عن الرسول األعظمَ « :ق ْو ُل َّ
(((
َق ْلبِ َها َأ َبدً ا»..

كلمة بسيطة قد يكون كال الطرفني يبذهلا جلميع الناس ،ولكن حينام يصل الدور

يشح هبا عليه ،سواء الزوج أو الزوجة ،يف حني أهنا جيب أن تكون بينهام
لرشيك حياته ّ
بكثرة؛ ألن الكالم اجلميل يعمل عمل املاء يف األرض اليابسة.

هتتم املرأة
وهناك جانب آخر للعالقة الشخصية ،وهو :التهيؤ والتزين ،عادة ما ّ

بزينتها ومظهرها ،ولك ّن الرجال –بعضهم عىل األقل وليس مجيعهم -ولألسف ال هيتم
هبذا اجلانب.

عىل أيب جعفر أنا وصاحب يل ،وإذا
عن احلسن الز ّيات البصـري ،قال :دخلت ٰ

حف حليته واكتحل ،فسألناه
منجد (أي مز َّين) ،وعليه ملحفة وردية ،وقد َّ
هو يف بيت َّ

عن مسائل ،فلماَّ قمنا قال يل« :يا حسن» ،قلت :ل َّبيك ،قال« :إذا كان غدٌ فائتني أنت
وصاحبك» ،فقلت :نعم ُجعلت فداك ،فلماَّ كان من الغد دخلت عليه وإذا هو يف بيت
عىل صاحبي فقال« :يا أخا أهل
ليس فيه إلاَّ حصري ،وإذا عليه قميص غليظّ ،
ثم أقبل ٰ

ِ
ِ
يومها ،والبيت بيتها،
أمس وأنا يف بيت املرأة ،وكان
عيل
أمس َ
البصـرة ،إنَّك دخلت َّ
َت يل ،فال يدخل قل َبك يشء» ،فقال
عىل أن أتز َّين هلا كام تز َّين ْ
واملتاع متاعها ،فتز َّين ْ
َت يل ٰ

له صاحبيُ :جعلت فداك ،قد كان واهلل دخل يف قلبي يشء ،فأ َّما اآلن فقد واهلل أذهب
اهلل ما كان ،وعلمت َّ
قلت».
أن َّ
احلق فيام َ

(((

وهل يوجد من هو أعلم وأورع وأزهد من اإلمام الباقر؟ ومع ذلك نراه أعطى

((( الكايف للكليني ج 5ص  569باب نوادر ح .59
((( الكايف للكليني ( 448 :6و /449باب لبس املعصفر /ح ).13
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للزوجة حقوقها.

ب َف ُق ْل ُتُ :ج ِع ْل ُت فِدَ َ
و َع ِن الحْ َ َس ِن ْب ِن َج ْه ٍم َق َالَ :ر َأ ْي ُت َأ َبا الحْ َ َس ِنْ 
اك،
اخت ََض َ
اخت ََضب َت؟! َف َق َالَ :نعم ،إِ َّن التَّهيِ َئ َة مِمَّا ي ِزيدُ يِف ِع َّف ِة النِّس ِ
اء ،و َل َقدْ ت ََر َك الن َِّس ُ ِ ِ
ت ِك
ْ
ْ ْ
َ
َ
َْ
اء ا ْلع َّف َة ب رَ ْ
َ ِ
ْت َعلىَ غ رْ ِ
س َك َأ ْن ت ََر َاها َعلىَ َما ت ََر َ
َي تهَ ْ يِئ ٍَة؟
اك َع َل ْيه إِ َذا ُكن َ
أز َْواج ِه َّن الت َّْهيِ َئ َةُ .ث َّم َق َال :أ َي رُ ُّ
اكُ ،ثم َق َالِ :من َأ ْخلاَ ِق األَ ْنبِي ِ
اء ال َّتنَ ُّظ ُ
وح ْل ُق
ب َ
ف وال َّت َط ُّي ُ
ْ
َ
ُق ْل ُت :لاَ َ .ق َالَ :ف ُه َو َذ َ َّ
(((
َّ
الش ْع ِر و َك ْث َر ُة ال َّط ُرو َق ِة.»...

ويف رواية أخرى َّ
أن يف ذلك ألجر ًا؟
أن اإلمام الرضا قال لهَ ...« :أما علمت َّ
ِ
ِ
ترى منك َ
نساء من
خرج َن
ترى منها يف التهيئة ،ولقد
ْ
ب أن ٰ
مثل الذي حُت ُّ
ب أن ٰ
هَّإنا حُت ُّ
ٌ
(((
أزواجهن».
أخرجهن إلاَّ ق َّل ُة هت ُّيؤ
إىل الفجور ،ما
َّ
َّ
العفاف ٰ
خصوصا وأن
لو مل تتحقق التهيئة من الرجل ،فلعل املرأة تبدأ بالنظر للخارج،
ً

بعض العوائل تسمح للمرأة بالنظر –ولو من خالل التلفاز ،-وهنا ستبدأ بمالحظة
الفرق بني زوجها وزوج صديقتها مثلاً ! وهذا ما يؤدي إىل خماطر جسيمة ال حتمد

عقباها ،فعىل الرجل أن هيتم بنفسه وبنظافته ،فالرسول األكرم كان ال خيرج إىل
أصحابه حتى يمشط شعره ويضع العطر((( ،وأئمتنا (صلوات اهلل وسالمه عليهم)
أيض ًا مل ُيروا عىل حال سيئة ،فقد كانوا هيتمون بأنفسهم.

يف نمط آمن لألرسة مثل هذا ،قد توفرت فيه هذا املقتضيات ،ستجد السعادة

واحلب ومليئ ًا بروح التعاون ،رغم ق ّلة ذات اليد
متأل أرجاءه ،وسرتى بيت ًا مليئ ًا بالو ّد
ّ
وصعوبة احلياة.

بيت أمري املؤمنني (صلوات اهلل وسالمه عليه) ماذا كان فيه؟ السيدة فاطمة

((( الكايف للكليني  /567 :5باب نوادر /ح .50
((( مكارم األخالق للطربيس.81 :
((( مكارم األخالق للطربيس.33 -32 :
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الزهراء (سالم اهلل عليها) ُزفت وهي ال متلك سوى ثوبني ،ثوب الزفاف وثوب تلبسه،
ويف صباح العرس طرقت الباب فقرية فأعطتها ثوب الزفاف هدية ،طحنت بيدها حتى
رب وجهها ،وكان أمري املؤمنني (سالم اهلل عليه)
جملت يداها ،وكنست البيت حتى اغ ّ
ٍ
عمل خارج البيت يتكفله هو ،فأصبح بيته
يساعدها يف تنقية العدس ،وما كان من
واحلب واملودة والرمحة.
يرضب به املثل يف التعاون
ّ
من كل ما تقدم نخلص إىل التايل:

/1إن التفاهم واملودة املتبادلة بني الزوجني ،ستنعكس إجياب ًا عىل حياة األوالد؛

إذ سيعيشون االطمئنان ويستشعرون األمان يف داخل البيت ،عىل عكس الزوجني
ِ
الذين متأل حياهتام املشاكل واملشاكسات ،فإن البيت حينها سيتحول إىل سجن لألوالد،

وسيبحثون عن متن ّفس هلم خارجه ،وحينها قد ترسقهم املقاهي املوبوءة أو األماكن
املشبوهة!

 /2عىل األبوين أن ُيقدّ ما النصائح املهمة لألوالد فيام يتعلق باختيار الزوجة –أو

الزوج للبنت ،-ويرتكا هلم اخليار ،لكن لو صادف أن اختيار األوالد كان خاطئ ًا –

أحس
بحكم العقل والرشع -فعىل األبوين أن يقفا وقفة قوية ضدّ ذلك ،وحتى لو ّ

ال أو آج ً
األوالد بتجبرّ اآلباء –حسب نظرهتم السطحية والساذجة -لكنهم عاج ً
ال

سريضخون للحقيقة ،وسيعرفون أن األبوين كانا عىل صواب.

تعسف بعض اآلباء وإجبار األوالد عىل الزواج من دون رغبة
طبع ًا هذا ال يربر ّ

وال ختطيط وال تكافؤ.

 /3التغافل عن املشاكل ،والصرب ،واهلدوء ،وعدم استعجال احلكم ،أمور رضورية

جد ًا الستمرار سفينة األرسة باإلبحار يف عباب بحار احلياة ،وإال ،فإهنا ستغرق يف أول

موجة مشاكل ولو كانت بسيطة.

وألا عم ةقالعلا :ةثلاثلا ةدرفملا
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املفردة الثالثة :العالقة مع الأوالد
العالقات يف جمملها يمكن أن نقسمها إىل قسمني:
الق�سم الأول :عالقات ذات حقوق من طرف واحد.
أي إنه توجد منظومة حقوق ،لكنها من طرف واحد ،والطرف اآلخر ليس له إال

الواجبات واإللزامات جتاه الطرف األول.

كيف يمكن لنا ان نتصور هذا النوع من العالقة؟
نذكر لذلك مفردتني:

املفردة األوىل :هي عالقتنا مع اهلل ونب ّيه واألئمة ،فاحلقوق يف هذه

العالقة من طرف واحد ،فإن هلل حقو ًقا علينا نابعة من كونه مالك ًا حقيقي ًا لنا وهو
الرازق واملنعم علينا ،فترتتب عىل أثر تلك النعم الكثرية علينا بأن هلل تعاىل حقو ًقا علينا.
حق لإلنسان عىل اهلل إذا التزم بتأدية الواجبات وترك املحرمات؟
وهل يتولد ٌّ

اجلواب :كال ،ال يوجد أي حق لإلنسان عىل اهلل؛ ّ
ألن كل ما لديه هو يف احلقيقة

منه سبحانه ،فمثلاً لوال العقل الذي وهبه اهلل لإلنسان ملا تن َّعم بنعمة اهلداية لطاعته

سبحانه ،ولوال رزق اهلل ملا أنفق يف سبيله تعاىل ...وهكذا لو تأمل اإلنسان لوجد أنّه

ال يملك سوى أن يقدّ م الشكر هلل ،وحتى هذا الشكر هي نعمة ال بد من أداء حق

شكرها ،وكام يبني إمامنا السجاد (صلوات اهلل عليه) يف مناجاة الشاكرين ذلك ويعلمنا
ف يِل بِت َْح ِص ِ
وشك ِْري إِ َّي َ
الشك ِْر ُ
أنّه إنام يكون بتوفيق من اهلل سبحانهَ ﴿ :ف َك ْي َ
يل ُّ
اك َي ْفت َِق ُر
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ك حَْ
ك حَْ
ك َأ ْن َأ ُق َ
ول َل َ
ب َع يَ َّل لِ َذلِ َ
ت َل َ
ال ْمدُ ﴾.
إِ ىَل ُشك ٍْر َف ُك َّلماَ ُق ْل ُ
ال ْمدُ َو َج َ

(((

رب العاملني ،أنّه
فال
يتصور ّن أحدٌ أنه بمجرد تأديته ملا عليه من حقوق جتاه ّ
َ

يستوجب بذلك حقوق ًا له عىل اهلل ّ
جل وعال.
عن حمََّ ِ
اد ْب ِن ُع ْثماَ َن َق َالَ :خ َر َج َأ ُبو َع ْب ِد اهللِ م َن ا َمل ْس ِج ِد و َقدْ َضا َع ْت َدا َّبتُهَ ،ف َق َال:
ْ
َلئِ ْن َر َّد َها اهلل َع يَ َّل ألَ ْشك َُر َّن اهلل َح َّق ُشك ِْرهَ .ق َالَ :فماَ َلبِ َث َأ ْن ُأتيِ َ بهِ َ ا َف َق َال :حَْ
ال ْمدُ هللَ .ف َق َال
ِ
ِ
َله َق ِائ ٌلُ :ج ِع ْل ُت فِدَ َ
اك ،أ َل ْي َس ُق ْل َت ألَ ْشك َُر َّن اهلل َح َّق ُشكْره؟ َف َق َال َأ ُبو َع ْبد اهلل :مَأل ْ
(((
ت :حَْ
ال ْمدُ هلل.
ت َْس َم ْعنِي ُق ْل ُ
ِ
ِ
وسىْ ،اشك ُْرنيِ َح َّق
وسىَ :يا ُم َ
و َع ْن َأبيِ َع ْبد اهللَ قالَ فيماَ َأ ْو َحى اهلل إِ ىَل ُم َ
ف َأ ْشك ُُر َك َح َّق ُشك ِْر َك ،و َل ْي َس ِم ْن ُشك ٍْر َأ ْشك ُُر َك بِه إِلاَّ َ
ُشك ِْريَ .ف َق َالَ :يا َر ِّب و َك ْي َ
ْت
وأن َ
ِ ِ
(((
ت َأ َّن َذلِ َ
ك ِمنِّي.
ني َعلِ ْم َ
َأ ْن َع ْم َ
وسىَ ،
اآلن َشك َْرتَني ح َ
ت بِه َع يَ َّل؟! َق َالَ :يا ُم َ
نعم ،إن اهلل تعاىل من رمحته وجوده وكرمه وعدَ نا بأن ُيدخلنا اجلنّة إذا ما أ ّدينا

الواجبات واجتنبنا املحرمات ،فاجلنّة ليست من استحقاقنا ،وإنّام هي بفضل من اهلل

تعاىل وجوده ورمحته ،وهذا ما تشري له مضامني أدعية األئمة بام مضمونه« :اللهم
ال تعاملنا بعدلك وإنّام برمحتك» ،فمن دعاء اإلمام احلسني يوم عرفةَ :
َّك حَْ
«وأن َ
الك َُم

ك مهلِكيِ ،
وم ْن ك ُِّل َعدْ لِ َ
ك َم ْه َريبَ ،فإِ ْن ُت َع ِّذ ْبني يا إِهلي
ور ،و َعدْ ُل َ ُ ْ
ا ْل َعدْ ُل ا َّلذي ال جَ ُت ُ
ك وج ِ
ِ ِ
َفبِ ُذنُويب َب ْعدَ ُح َّجتِ َ
ك َع يَ َّل ،وإِ ْن َت ْع ُ
ود َك وك ََر ِمكَ.».
ف َعني َفبِح ْلم َ ُ
ِ
َّاس بِ ُظ ْل ِم ِه ْم ما
﴿و َل ْو ُيؤاخ ُذ اهللُ الن َ
لو تعامل الباري جل وعال معنا بعدله ألنتجَ :
ٍ ِ
ِ
ون سا َع ًة
جاء َأ َج ُل ُه ْم ال َي ْست َْأ ِخ ُر َ
ت ََر َك َع َل ْيها م ْن َدا َّبة َولك ْن ُي َؤ ِّخ ُر ُه ْم إِ ٰىل َأ َج ٍل ُم َس ًّمى َفإِذا َ

((( من مناجاة الشاكرين.
((( الكايف للكليني (ج 2ص  97باب ُ
الشكْر ح.)18
((( الكايف للكليني (ج 2ص  98باب ُ
الشكْر ح.)27
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ون﴾ [النحل ]61
َوال َي ْس َت ْق ِد ُم َ
ِ
َّاس بِام ك ََس ُبوا ما ت ََر َك َع ٰىل َظ ْه ِرها ِم ْن َدا َّب ٍة َولكِ ْن ُي َؤ ِّخ ُر ُه ْم إِ ٰىل
﴿و َل ْو ُيؤاخ ُذ اهللُ الن َ
َ
كان بِ ِع ِ
باد ِه َب ِصري ًا﴾ [فاطر .]45
جاء َأ َج ُل ُه ْم َفإِ َّن اهللَ َ
َأ َج ٍل ُم َس ًّمى َفإِذا َ
يِ
ت َأ ْي ِدي الن ِ
َّاس لِ ُي ِذي َق ُه ْم َب ْع َض
ب َوا ْل َب ْح ِر بِام ك ََس َب ْ
ولذلك فإنهَ ﴿ :ظ َه َر ا ْل َفسا ُد ف ا ْل رَ ِّ
ون﴾ [الروم ]41
ا َّل ِذي َع ِم ُلوا َل َع َّل ُه ْم َي ْر ِج ُع َ

لـمـا بقي عىل
فلو تعامل معنا اهلل تعاىل وبالدقة
وحاس َبنا عىل الصغرية والكبريةَ ،
َ

وجه األرض أحد.

والحق لنا عليه سبحانه ،وهذا من احلقوق التي هي من
احلق علينا
ّ
إذ ًا ،هللّ 

جانب واحد.

وحق اإلمام.
حق النّبيّ 
ويدخل يف طول حقه جل وعال ّ

املفردة الثانية :العطاء من دون مقابل.

كأن ُي ِ
ْ
أي حق عليه ،وال ينتظر
كرمك إنسان ال تربطك به معرفة سابقة ،وليس لك ّ

منك مقابلاً  ،سيصبح هو صاحب حق ،وليس للطرف املقابل أي حق عليه.
الق�سم الثاين :عالقات ذات حقوق متبادلة �أو منعك�سة.

حق عىل الطرف اآلخر ،وبنفس الوقت عليه واجبات جتاه
أي أن يكون لطرف ّ

وحق الزوجة عىل الزوج ،صاحب العمل
كحق الزوج عىل الزوجة ّ
الطرف اآلخرّ ،
أيضا عليه وله حقوق متبادلة جتاه من يقوم له بالعمل.
ً

ومنه نعلم أن البعض يعيش خل ً
للحق الذي له وال ينظر
ال منهجي ًا ،حيث ينظر
ّ

للواجبات التي عليه! فيجب أن يكون التوازن حارض ًا يف هذا اجلانب.
ومن احلقوق املتبادلة أيض ًا هي حقوق اآلباء واألبناء.
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وبرهم ،ولكنّنا نتناسى أنه كام أن
نحن كثري ًا ما نتحدث عن حقوق الوالدين ّ
للوالدين حقو ًقا عىل الولد ،فإن هناك حقو ًقا للولد عىل والديه ،واإلنسان إذا مل ِ
يعتن

احلق املتبادل ،فإنه يقع يف خلل منهجي ،ولعله حيكم عىل املنظومة اإلسالمية بأن
هبذا ّ
فيها خللاً ؛ ّ
ألن الطرف اآلخر صار مهمش ًا!

ماهي حقوق الأبناء التي يلزم على الآباء مراعاتها؟
قال اإلمام السجاد :وأما حق ولدك :فأن تعلم :أنه منك ومضاف إليك يف

عاجل الدنيا بخريه ورشه ،وأنك مسؤول عام و ّليته من حسن األدب ،والداللة عىل

عم َل من يعلم أنه مثاب عىل اإلحسان
ربه ،واملعونة له عىل طاعته ،فاعمل يف أمره َ

إليه ،معاقب عىل اإلساءة إليه.

(((

يمكن لنا أن نخرج بجملة من احلقوق لألبناء عىل اآلباء من جممل هذه الكلمة،

ومنها:

/1صناعة السمعة الطيبة.
أي أن يصنع الوالدان سمعة حسنة لولدمها بني أصدقائه ومعارفه ،وذلك عن

طريق:

أ /اختيار الزوجة الصاحلة ،ألنه إذا أساء االختيار فسيؤثر سلب ًا عىل سمعة أبنائه

مستقبالً ،وهذا أمر وجداين واقعي .وقد جاء يف الروايات( :طوبى ملن كانت أمه

عفيفة).

(((

((( اخلصال للشيخ الصدوق ص .568
((( يف علل الرشائع للشيخ الصدوق (ج 2ص  564باب  363العلة التي من أجلها ال يدخل ولد
الزنى اجلنة) عن سعد بن عمر اجلالب قال :قال يل أبو عبد اهلل :إن اهلل تعاىل خلق اجلنة طاهرة
مطهرة فال يدخلها إال من طابت والدته ،وقال أبو عبد اهلل طوبى ملن كانت أمه عفيفة.
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وكذا احلال بالنسبة للمرأة ،فإن عليها اختيار الزوج الصالح ،ألن االختيار املناسب

سيوجد سمعة طيبة لألبناء.

ب /أن يراعي اآلباء واألمهات ترصفاهتم ،ألهنا إذا مل تكن عىل مستوى املسؤولية

فإهنا ستنعكس سلب ًا عىل سمعة أبنائهم.

قد ال يبايل الفرد بام يعمله من سلوكيات خاطئة ،ولكن ليكن معلوم ًا أن ترصفاته

ربام تتحول إىل عنوان يوصم به أوالده ،فالناس ربام ال تنسب الفعل إىل فاعله فحسب،
يمت إىل فاعله بصلة ،كام ُينقل هذا األمر يف قبيلة أنف الناقة.
وإنام قد تُلصقه بكل من ّ

(((

علينا أن نتأمل يف هذا املعنى –بعيد ًا عن األمثلة-

 /2صناعة عقل الطفل.

الدَ ِ
ض خَْ
ث كَاألَ ْر ِ
ب حَْ
الالِ َي ِة َما ُأ ْل ِق َي
يعرب أمري املؤمنني عن الطفل بقوله« :إِ َّنماَ َق ْل ُ
ِ ِ
ش ٍء َقبِ َلتْه»(((.
ف َيها م ْن يَ ْ
مما يعني أن صناعة الطفل وعقله وسلوكياته إنام تكون بيد املؤثرين عليه يف بدايات

حياته ،وهي مسؤولية عظيمة تُلقى عىل كل من األرسة واملدرسة.

((( قال ابن الكلبي ،عن رجل من بني أنف الناقة يقال له :إسامعيل ،قال :إنَّام ُس ّمي جعفر بن قريع
بن عوف بن كعب بن زيد مناة بن متيم بن أنف الناقةَّ ،
فقسمها يف نسائه ،وكان
ألن قريع ًا نحر جزور ًاَّ ،
عنده ثالث نسوة ،منهم :الشموس بنت القمر ،من بني وائل بن سعد بن هذيم بن قضاعةُ ،أ ّم جعفر
بن قريع ،فقالت :انطلق إ ٰىل أبيك ،فانظر هل بقي عنده يشء ،فأتاه ،فلم جيد عنده إلاَّ رأس اجلزور،
فس ّمي بذلك .وكانوا يغضبون من ذلك ،فلماَّ
جيره ،فقيل :ما هذا؟ فقال :أنف الناقةُ ،
فأخذ بأنفها ُّ
مدحهم احلطيئة الشاعر صار مدحي ًا ،مدح بغيض بن عامر بن أليب بن شامس بن أنف الناقة ،وهو قوله:
قوم هم األنف واألذناب غريهم
ومن يساوي بأنف الناقة الذنبا
((( هنج البالغة /393 :ح .31

(األنساب للسمعاين .)486 :4
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وتتم صناعة العقل من خالل:

أ/االهتامم بتعليمه القراءة والكتابة.
ب /تعليمه العقيدة الصحيحة ،ومتابعته؛ لئال تنحرف عقيدته« ،بادروا أوالدكم

[أحداثكم] باحلديث قبل أن يسبقكم إليهم املرجئة(((»(((.
ج/توفري اجلو املناسب لنمو عقله.
 /3بناء شخصيته.

وعدم اإلف��راط يف دالل��ه ،إذ ال��دالل الزائد قد جيعله غري قادر عىل اإلحساس

باملسؤولية وحتملها ،فيتوجب عىل اآلباء التوازن يف هذا اجلانب ،فال إفراط وال تفريط،
ال القسوة الزائدة وال الدالل املفرط.

من هنا ،نجد أن املعصومني كانوا يتعاملون بدقة مع أوالدهم ،ليحكوا لنا

الرتبية الصحيحة املتضمنة إلعطاء احلقوق املتبادلة ٍّ
كل إىل أهله.
الرتبية املتبادلة:

أرشنا يف بداية هذه املفردة إىل أن العالقة بني الوالدين وأوالدمها هي عالقة تبادلية،

وتطبيق ًا هلذه احلقيقة نفتح ملف ًا مه ًام وعملي ًا ومر ّبي ًا لكال طريف العالقة هذه ،وهو ملف:

كيف ير ّبينا أوال ُدنا؟!

الرتبية كمفهوم عميل تعني :مراعاة السلوك الفردي –أو اجلامعي -ليكون متوافق ًا

((( أي ع ِّلموهم يف رشخ شباهبم ،بل يف أوائل إدراكهم وبلوغهم التمييز من احلديث ما هيتدون
األئمة والتش ُّيع قبل أن يغوهيم املخالفون و ُيدخلوهم يف ضاللتهم ،فيعسـر بعد
به إ ٰىل معرفة
َّ
بمعنى التأخري لتأخريهم عل ًّيا عن
ذلك رصفهم عن ذلك ،واملرجئة يف مقابلة الشيعة من اإلرجاء
ٰ
مرتبته .وقد ُيط َلق يف مقابلة الوعيدية إلاَّ َّ
األول هو املراد هنا( .هامش املصدر).
أن َّ
((( الكايف للشيخ الكليني (ج  /6ص  /47باب تأديب الولد /ح  )5عن أيب عبد اهلل.
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مع املبادئ التي يؤمن هبا الفرد.

تعني :أن يصوغ الفرد سلوكه وسلوك من هم حتت دائ��رة مسؤوليته صياغة

مستقيمة.

وحتى يتحقق هذا املعنى ،نحن بحاجة إىل معرفة تفصيلية بالقواعد املنهجية

للرتبية.

نحن بحاجة إىل مصادر عديدة لزيادة هذه املعرفة ،كالتجربة ،وس��ؤال أهل

االختصاص ،ومالحظة سلوك اآلباء الناجحني مع أوالدهم ،وما ورثناه من أهلنا من

طرق تربية رأيناها ناجعة معنا ،وغريها من املصادر.

النكتة هنا :أننا قد نغفل عن أن أوالدنا يمكن أن يكونوا مصدر تربية لنا!
بمعنى :أن املعروف من الرتبية هو قيام اآلباء بصياغة سلوك األبناء وتعديله

وتشذيبه ،أما أن يقوم األبناء برتبية اآلباء وصياغة سلوكهم وتعديله ،فهذا ما حيتاج إىل
تأمل ووقفة جا ّدة.

فهل من الصحيح أن لدى األبناء القدرة عىل تربية اآلباء؟
اجلواب :نعم ،بكل تأكيد ،بمعنى أننا يمكن أن نستفيد من أبنائنا ووجودهم

وسلوكياهتم يف تعديل سلوكنا أو إلفات نظرنا إىل ما غفلنا عنه من سلوكيات صائبة،
وحتى تتضح الصورة نذكر التايل:

اخلطوة الأوىل� :أ�صل وجود �أوالدنا يف حياتنا.
إن وجود األوالد يف حياتنا ُير ّبينا تربية مفيدة جد ًا إذا الحظنا األمور التالية –مع

االلتفات إىل أن بعض ما نذكره هنا ال يمثل قاعدة م ّطردة تشمل مجيع اآلباء ،إنام هي

أمور عقالئية يستفيد منها من يحُ كّم عقله ويتبع املوعظة ،ال املعاند واملكابر والغافل
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والال ُأبايل:-

األمر األول :إن إنجاب الذرية جيعل األبوين يشعران بأنه انفتح هلام باب اخللود

من خالل أوالدمها ،خصوص ًا إذا ما رزقهام اهلل تعاىل الذرية من دون مراجعات كثرية

لألطباء ،ومن دون إنفاق الكثري من املال من أجل احلصول عىل ولد ،كام حيصل لبعض
املتزوجني.

ويف ذلك روي عن الرسول األكرم :إن لكل شجرة ثمرة ،وثمرة القلب

الولد.

(((

إن هذا املعنى يقتيض من اآلباء أن يشكروا رهبم وحيمدوه ،فنحن إذ ًا نتقرب إىل اهلل

تعاىل أكثر عندما نُرزق بالذرية ونستشعر الرمحة اإلهلية بذلك ،مما يعني أن أصل وجود
الذرية جيعلنا نتقرب معنوي ًا أكثر من خالقنا وبارئنا.

خصوص ًا وأن وجود األوالد يف حياة األبوين يعني رفع بعض املسؤوليات عن
كاهلهام كام هو مشاهد بالوجدان ،وهو ما حكاه اإلمام زين العابدين بقوله« :إِ َّن ِم ْن
ِ
حِِ
ني
ني ،و َيك َ
ُون َمت َْج ُره يِف َب َل ِده و َيك َ
َس َعا َد ِة ا َمل ْر ِء َأ ْن َيك َ
ُون َله ُو ْلدٌ َي ْستَع ُ
ُون ُخ َل َطاؤُ ه َصال َ
هِبِ ْم».

(((

هذا فض ً
ال عن أن وجود الذرية يفتح باب ًا للعمل الصالح الذي يستمر حتى بعد

املوت ،فإن دعاء الولد ألبيه بعد موته نافع لألب واألم بال أدنى شك ،وكفى هبذا املعنى
ِ
ر ُج ًال
دافع ًا إلنجاب األوالد ،وما أمجل ما روي عن َأبيِ َع ْبد اهللَ ق َال« :إِ َّن فُلاَ ن ًا َ
ِ
ْت ز ِ
اب
َاهد ًا يِف ا ْل َو َل ِدَ ،حتَّى َو َق ْف ُ
َسماَّ هَ -ق َال :إِنيِّ ُكن ُ
ت بِ َع َر َف َةَ ،فإِ َذا إِ ىَل َجانبِي ُغلاَ ٌم َش ٌّ
((( كنز العامل للمتقي اهلندي ج 16ص  457457ح .45415
ِ
الس َعا َد ِة َأ ْن َيك َ
ُون َم ِع َ
الر ُج ِل فيِ َب َل ِده ح.1
((( الكايف للكليني ج 5ص َ 257ب ُ
يش ُة َّ
اب َأ َّن م َن َّ

وألا عم ةقالعلا :ةثلاثلا ةدرفملا

93

ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َيدْ ُعو و َي ْبكِي و َي ُق ُ
ت َذلِ َ
ك».
ني َس ِم ْع ُ
يَ ،ف َر َّغ َبني يِف ا ْل َو َلد ح َ
ي َوالدَ َّ
ولَ :يا َر ِّب َوالدَ َّ

(((

األمر الثاين :البعض من الشباب –ذكور ًا وإناث ًا -ال يلتزمون بالتقاليد واألعراف

بل والدين ،لكننا رأيناهم بمجرد إنجاب الذرية قد غيرّ وا من سلوكهم نحو األفضل،
وكأن والدة األطفال تعطيهم جرعة من اهلدوء والسكينة والتفكري ملي ًا قبل اإلقدام عىل
ٍ
ترصف أهوج ،ألهنم –أي اآلباء -صاروا يفكرون بعنارص جديدة أضيفت إىل حياهتم،

وهم مسؤولون عنهم ،مما يقتيض ترك بعض نزواهتم ألجلهم.

حتمل املسؤولية وأدائها –يف الغالب -فربام تكون
إن وجود األوالد يعلمنا عىل ّ

الفتاة مدللة أهلها قبل الزواج ،ومل تتعود أن تتحمل أي مسؤولية ،ألهنا جتد كل يشء

حارض ًا هلا ،أما بعد الزواج ،وبعد اإلنجاب باخلصوص ،فإهنا تبدأ تشعر بوجداهنا بأهنا
أصبحت مسؤولة عىل أوالدها ،وأنه يلزمها أداء تلك املسؤولية بكل ِجدٍّ وصرب ،مما
يؤدي إىل صياغة الشخصية نحو األفضل.
ونفس الكالم ُيقال يف الرجل.

ُيضاف إىل ذلك :أن من مسؤولية اآلباء هو صنع السمعة اجليدة ألوالدهم ،إذ

األوالد ُيعرفون باآلباء ،خصوص ًا يف بدايات حياهتم ،وبالتايل عىل اآلباء أن يعملوا عىل

عي أوالدهم هبم ،وهذا ما يعني التزام اآلباء بسلوكيات إجيابية،
ان يكونوا بحيث ال ُي رَّ
وابتعادهم عن السلبية منها.

وإىل هذا املعنى ُيشري ما روي عن رسول اهلل :ما نحل والدٌ ولدَ ه أفضل من أدب

حسن.

(((

اب َف ْض ِل ا ْل َو َل ِد ح.5
((( الكايف للكليني ج 6ص َ 3ب ُ
((( كنز العامل للمتقي اهلندي ج 16ص  456ح .45411
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ورث والدٌ ولدَ ه أفضل من أدب.
ويف رواية أخرى :ما ّ

(((

وهنا ،تكمن نقطة أخرى من تربية أوالدنا لنا ولو من طرف خفي.
من هنا ،قد نرى بعض اآلباء واألمهات يعملون عىل تطوير مهاراهتم احلياتية،

ألجل التواصل مع أبنائهم حيث إن احلياة تتطور مع تقدمهم بالسن ،وحيث إهنم

يريدان أن جيعال أوالدهم يفخرون هبم بني أصدقائهم وأتراهبم.

األمر الثالث :إن وجود األوالد يف حياة األبوين ،يفرض مسؤولية إضافية عليهم،

خصوص ًا فيام يتعلق باألمور املادية ،مما يؤدي باآلباء إىل تقليل أو تنظيم مصاريفهم بام

يفي بمصارف أوالدهم ،وهذا يعني التضحية بالكثري من رغبات اآلباء املادية ،توفري ًا

عىل األوالد ،مما يؤدي عىل املدى البعيد إىل العقالنية واملنهجية والرتوي يف التعامل مع

املال.

يف الوقت الذي يمثل هذا الترصف دين ًا يف رقبة األوالد ،عليهم أن يوفوه آلبائهم

عند الكرب ،هو يمثل خطوات تربوية لآلباء أنفسهم ،حيث يعلمهم اإليثار ،والتضحية.
نذكّر :أن هذا هو املفرتض بالزوجني العاقلني ،بمن حكّام عقلهام جيد ًا ،وإال ،فقد

رأينا ورأيتم العديد من الشباب الذين رموا بكاهل وعبء الرتبية مادي ًا ومعنوي ًا عىل
غريهم ،فربام رمى الزوج زوجته وأوالدها عىل أهلها ،وجعلها تتكففهم لقمة عيشها
وعيش أوالدها ،وربام مل ِ
تبال األم بأوالدها ،وبقيت عىل ما هي عليه من التبذير والال

أبالية...

األمر الرابع :عادة ما يؤدي وجود الذرية إىل الشفافية يف التعامل بني الزوجني،

والتغافل عن تقصري بعضهم ،كرامة وحب ًا باألوالد ،وإىل التخيل عن األنانية حينام يفكر
((( كنز العامل للمتقي اهلندي ج 16ص  460ح .45435
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اآلباء بأبنائهم أكثر من أنفسهم.

إن استمرار هذا املعنى بني الزوجني له ثمرات عىل عدة جوانب من حياهتام،

أوهلا التفاهم ،والتغايض عن األخطاء ،والبناء عىل استمرار احلياة مهام كانت صعبة،

وحتمل جشوبة العيش ،والصرب عىل قلة ذات يد الزوج من قبل الزوجة ،وحتمل بعض
ترصفات الزوجة الال مسؤولة من قبل الزوج ،وكام تالحظون ،فإن كل هذه األمور هي
مسائل تربوية مهمة الستمرار احلياة رغم مط ّباهتا وعقباهتا.

وهكذا يعمل وجود األوالد يف حياتنا عىل تغيري سلوكنا نحو األفضل.

األمر اخلامس :إن ارتعاش القلب وخفقانه لو سقط ولدك عىل األرض ،ونسيان

األم النوم لو أصابه مرض ،واختالل توازن الوالدين لو بكى الولد ...وإن اشتداد

الشوق لرؤية األطفال لو غاب أحد األبوين قلي ً
ال عن البيت ،وذهاب عناء تعب العمل
عن األم وعن األب حينام يريان ابتسامة صغارمها ،وغريها من املواقف الكثرية ،كلها

تكشف عن أحاسيس كانت عند والديكام –أهيا الزوجان -من قبل ،وكلها تعني أن
الوقت قد حان لريى األبوان منكام ما كانا يرجوان ،وكلها تدفعكام إىل أن تتعامال مع
والديكام برأفة أكثر ،ورمحة أكرب.

حينهاُ ،يفرتض بالزوجة أن ال تقف حائ ً
ال دون ّبر زوجها بأبويه ،بل عليها أن تقف

إىل جانبه يف ذلك ،حمتسبة تعب رعايتهام عند اهلل تبارك وتعاىل ،وراجي ًة أن يرى أوالدها

ذلك من أبيهام فيربان هبام.

هو أيض ًا دافع مهم للزوج أن ال يقطع صلته بأهل زوجته ،وال يمنعها من التواصل

مع أبوهيا كلام سنحت الفرصة.

كل ذلك هو ما كنا نسمعه من آبائنا وأمهاتنا -عندما كنا نعرتض عىل بعض
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ترصفاهتم معنا ،حني نرى شدة تأمل قلبيهام علينا ،واستغرابنا من ذلك ،وربام اعرتاضنا
عليه يف بعض األحيان -فكانوا يقولون لنا :إنكم لن تحُ سوا بام نحس به ،ولن تشعروا
به ،إال بعد أن تروا أوالدكم! وإال بعد أن تصبح أب ًا ،وتصبحني أم ًا!

األمر السادس :من الواضح للجميع ان تربية األوالد تستلزم بذل الكثري من

اجلهد والوقت واملال من األبوين ،وخصوص ًا األم ،ولن يستطيع األبوان أداء مهمتهم

والتحمل ،فلسهر الليل ،واملصارف اإلضافية،
يف الرتبية ما مل يتح ّليا بالكثري من الصرب
ّ

وحتمل
تشمئز منه األنفس-
ومتابعة شؤون الصغار ،وإدارة أمورهم –ومنها ما
ّ
ّ
رصاخهم وإثارهتم للمشاكل التي ُيصنّفها البالغون عىل أهنا ساذجة ،ولكن الصغار

يتعاملون معها عىل أهنا مشكلة العرص ،كل ذلك ال يكون إال مع الصرب وحبس النفس،
خصوص ًا من أبوين ناجحني ،يتعامالن مع كل ذلك بشفافية وهدوء.

إن األبوين يعمالن يف تربية أوالدمها عمل املصدات التي توضع للسيارة لتمتص

الصدمات التي تواجهها ،فاجلالس بالسيارة ال يكاد يشعر مها بالصدمات املتتالية التي

ّ
مشاق الرتبية من
تواجهها السيارة ،وهكذا األبوان –الناجحان طبع ًا -يتحمالن كل
أجل أن جيعال األوالد يعيشون حياة خالية من الصدمات أو تكاد.

فاألوالد عىل هذا ُير ّبوننا بطريقة تلقائية عىل الصرب والتحمل وعدم إظهار الشكوى

مجة لألبوين ،تتسع لتشمل مجيع مناحي احلياة
لغري اهلل تبارك وتعاىل ،ويف ذلك فوائد ّ

التي حت ّفها الصعوبات ،وال يمكن جتاوزها من دون صرب وضبط نفس.

ولتشجيع األبوين أكثر عىل التزام الصرب يف ذلك ،نجد أن بعض الروايات الرشيفة

حممد بن مسلم ،قال :كنت جالس ًا عند أيب عبد
ذكرت لتحملهام األجر الكبري ،فعن ّ

اهلل إذ دخل يونس بن يعقوب فرأيته يئ ُّن ،فقال له أبو عبد اهلل« :ما يل أراك

تئن؟» ،قال :طفل يل تأ َّذيت به الليل أمجع ،فقال له أبو عبد اهلل« :يا يونس ،حدَّ ثني
ُّ

وألا عم ةقالعلا :ةثلاثلا ةدرفملا
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أن جربئيل نزل عليه ورسول
عيل ،عن آبائه ،عن جدّ ي رسول اهللَّ 
أيب ّ
حممد بن ٍّ
تئن؟
اهلل
وعيل (صلوات اهلل عليهام) يئنّان ،فقال جربئيل :يا حبيب اهلل ،ما يل أراك ُّ
ٌّ

حممد ،فإنَّه س ُيب َعث
فقال رسول اهلل :طفالن لنا تأ َّذينا ببكائهام ،فقال جربئيلَ :م ْه ،يا ّ
أن يأيت عليه سبع سنني ،فإذا
إىل ْ
هلؤالء القوم شيعة إذا ٰ
بكى أحدهم فبكاؤه ال إله إلاَّ اهلل ٰ

أتى من حسنة
إىل ْ
عىل احلدِّ  ،فإذا جاز احلدَّ فام ٰ
أن يأيت ٰ
جاز السبع فبكاؤه استغفار لوالديه ٰ

أتى من س ِّيئة فال عليهام»(((.
فلوالديه وما ٰ

صبي له فأرضاه حت َّٰى ُيسكِّنه أعطاه اهلل
بكى ٌّ
وروي عن رسول اهلل أنَّه قال« :من ٰ

يرىض»(((.
(تعاىل) من اجلنَّة حت َّٰى
ٰ

سرت من النار»(((.
وروي أيض ًاُّ :
«غم العيال ٌ

اخلطوة الثانية� :سلوك الأطفال ال�صغار ،وكيف يربينا.
ُيقصد من هذه اخلطوة :أن التأمل يف سلوكيات األطفال العفوية ،يكشف عن
((( الكايف للشيخ الكليني (ج  /6ص  52و /53باب النوادر /ح .)5
((( الفردوس (ج  /3ص  /549ح  ،)5715نقله عنه الريشهري يف تربية الطفل يف اإلسالم (ص
 /119ح .)342
((( يف بحار األن��وار للعلاَّمة املجلسـي (ج  /73ص  16و )17عن املس ّيب ،قال :خرج أمري
املؤمنني يوم ًا من البيت فاستقبله سلامن ،فقال له« :كيف أصبحت يا أبا عبد اهلل؟» ،قال:
غم العيال يطلبون اخلبز والشهوات ،واخلالق
أصبحت يف غموم أربعة ،فقال له« :وما ه َّن؟» ،قالُّ :
يطلب الطاعة ،والشيطان يأمر باملعصية ،و َم َلك املوت يطلب الروح ،فقال له« :أبشـر يا أبا عبد اهلل،
فإن لك ِّ
عىل رسول اهلل[ ذات يوم] فقال :كيف أصبحت
َّ
بكل خصلة درجات ،وإنيّ كنت دخلت ٰ
فرخي احلسن واحلسني،
مغتم حلال
ّ
عيل؟ فقلت :أصبحت وليس يف يدي يشء غري املاء ،وأنا ٌّ
يا ُّ
عىل الطاعة جهاد،
عيلُّ ،
غم العيال سرت من النار ،وطاعة اخلالق أمان من العذاب ،والصرب ٰ
فقال يل :يا ُّ
عىل اهلل سبحانه،
عيل َّ
وأفضل من عبادة ستّني سنةُّ ،
أن أرزاق العباد ٰ
وغم املوت ك ّفارة الذنوب ،واعلم يا ُّ
غم العيال».
ُوجر عليهَّ ،
يضـرك وال ينفع غري أنَّك ت َ
الغم ُّ
أغم ِّ
وإن ّ
وغمك هلم ال ُّ
ُّ
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احتوائها –عادة -عىل مفاصل ووقفات تربوية مهمة ،لو استمرت معهم إىل آخر

حياهتم ،ولو عملنا –نحن الكبار -عىل الرجوع إليها والتزامها ،ألثمرت ثامر ًا يانعة،

نقطفها هنيئة يف تعامالتنا اليومية.

طبع ًا ال يعني هذا أن كل سلوكياهتم كذلك ،لكن املقصود أننا يمكن أن ننظر إىل

بعض أفعاهلم من زاوية معينة ،بغض النظر عن زواياها األخرى ،لنرى مدى إمكان
استفادتنا من هذه الزاوية الرتبوية.

وسنذكر بعض ًا منها ع ّلنا نُدرك البقية الباقية منها ،ونعمل عىل إحياء الطفل الذي

بني جوانحنا ،ضمن النقاط التالية:

النقطة الأوىل� :سالمة القلب و�شفافية التعامل.
إن األطفال يتعاملون بشفافية تامة –عادة ،-فهم ال ُيضمرون شيئ ًا يف دواخل

نفوسهم ،و ُيظهرون ما ُيبطنون بكل صدق وإخالص ،فإذا جاعوا طالبوا بالطعام او

بكوا حتى لو كنت أنت يف اجتامع مهم ،وإذا ُسئلوا أجابوا بصدق حتى لو أوقعك

صدقهم يف حرج ،وهم يف العادة ال يرتكون هذه الطبيعة إال إذا صادفوا ضغوط ًا

خارجية أو تربية منحرفة متنعهم من البوح بالصدق والشفافية...

تعالوا اآلن لنا نحن الكبار ،تُرى ،كم بقي من تلك الشفافية يف نفوسنا ،وكم

وصل ضغط الظروف اخلارجية علينا حتى تركنا الصدق جانب ًا مع نفوسنا قبل تعامالتنا
اليومية مع اآلخرين؟

األمر يستحق املتابعة أكثر.
النقطة الثانية :انعدام �أو ندرة ّ
الغل.
أنتم تالحظون كم حتدث مشاكل بني األطفال ،تراها ألول وهلة وكأهنا مشكلة
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متر فرتة زمنية قليلة ،حتى
العرص لدهيم ،تفاقم بينهم حتى كأنك تعدم احللول هلا ،وما إن ّ
جتدهم اجتمعوا من جديد ،يتضاحكون ،يتناغون ،يتالعبون ،وكأهنم نفس واحدة!

ّ
بالغل بعيد ًا عن قلوهبم وسلوكهم،
هم يتناسون مشاكلهم برسعة ،ويرمون

ويرجعون إىل عهدهم األول متحا ّبني متفامهني.

ما أحاله من ُخلق! وما أمجله من سلوك! أن نتناسى األضغان بيننا ،وأن نقبل عذر
من اعتذر منا ،وأن نبحث عن ٍ
عذر لفعل صدر من أخ ثقة جتاههنا.

إن تنايس الغل واألحقاد هلو من مقتضيات السعادة بال أدنى شك ،ولو مل يكن
ِ
ين
﴿وا َّلذ َ
رصح به القرآن الكريم كنعمة من نعم أهل اجلنة ،حيث يقول تعاىل َ
كذلك ملا ّ
ال ِ
آمنُوا وع ِم ُلوا الص حِ
ف َن ْفس ًا إِلاَّ ُو ْس َعها ُأولئِ َ
ات ال ُن َك ِّل ُ
حاب الجَْ ن َِّة ُه ْم فِيها
ك َأ ْص ُ
َّ
َ َ َ
ونَ .و َن َز ْعنا ما يِف ُصدُ ِ
ور ِه ْم ِم ْن ِغ ٍّل جَ ْت ِري ِم ْن حَ ْتتِ ِه ُم الأْ َ هْن ُار َوقا ُلوا حَْ
ال ْمدُ لهلِِ ا َّل ِذي
خالِدُ َ
ِ ِ
هِ
ي َل ْو ال َأ ْن َهدانَا اهللُ﴾ [األعراف ]43 – 42
َهدانا لذا َوما ُكنَّا لن َْهتَد َ

هلم بنا إذن ،أن نحيي ذلك الطفل الذي يتناسى األحقاد ،ويضع ك َّفه عىل كتف
ّ

حنو وعطف.
أخيه ُير ّبت عليه بكل ٍّ
يامن وال جَ ْتع ْل يِف ُق ُلوبِنا ِغ ًّ ِ ِ
﴿ربنَا اغ ِْفر َلنا و إِ ِ ِ ِ
ين َآمنُوا
ين َس َب ُقونا بِالأْ َ ِ َ
ال ل َّلذ َ
َ
ْ َ
َ َّ
ل ْخواننَا ا َّلذ َ
َّك رؤُ ٌ ِ
يم﴾ [احلرش ]10
ف َرح ٌ
َر َّبنا إِن َ َ
النقطة الثالثة :عدم ت�أثرهم كثري ًا بالفقدان.

من األمور التي تالحظ يف حياة األطفال :أهنم يأنسون كثري ًا بألعاهبم ،وبمالبسهم،

وبحصوهلم عىل كل جديد ،وهم يتع ّلقون كثري ًا بذلك ،حتى إنك جتد منهم من يضع

لعبته اجلديدة معه يف وسادته ،ليبيت عىل د ّقات قلبها التي ال يسمعها غيرُ ه!

لكن ،لو كُرست لعبتُه ،أو فقدها ،فإنه قد يبكي قلي ً
ال بعد أن يبحث عنها ،لكنه
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رسعان ما يعمل عىل تناسيها ،رسعان ما يبحث عن بديل مناسب هلا ،وإن مل جيد،
فإنه يعمل عىل تكييف نفسه عىل وضعه اجلديد ،فتجده يستأنف حياته بكل حيوية،

جو ًا عائلي ًا مشجع ًا يف مثل هذه الظروف.
خصوص ًا إذا وجد ّ

جراء
أما نحن ،فقد نبقى نلوم أنفسنا ونجلد ذواتنا ونفارق أفراحنا سنوات طواالً ّ

ف ْقدنا ألمر معني ،وقد ُيصاب أحدهم بمرض مزمن لو فقد بعض أمواله أو اصطدمت

سيارته وخربت ،وقد ُينزل البعض العظيم من النقمة والكثري من الضوضاء عىل عائلته

لو حدثت معه مشكلة مادية ما.

أين نحن عن ذلك اخلُ ُلق الطيب لدى األطفال؟!

دعونا نتعلم منهم ،ولنتذكر ما روي أنه شكى رجل إىل أمري املؤمنني احلاجة

فقال له :اعلم أن كل يشء تصيبه من الدنيا فوق ُق ْوتك ،فإنام أنت فيه خازن لغريك.

(((

النقطة الرابعة :قوة الرتكيز:
يتميز األطفال بقوة تركيزهم يف أعامهلم ،فرتاهم عندما يلعبون مث ً
ال يتناسون حتى

احلر وال الربد ،وال تشغلهم
مرضهم ،وال يتأثرون بالظروف التي حتيط هبم ،فال هيمهم ُّ

الضوضاء عن متابعة حركات لعبتهم ،فليس عندهم إال إنجاز مهمتهم التارخيية
واملصريية يف الوصول بلعبتهم إىل ما يبتغون وحيبون...

تعالوا معي لنالحظ أنفسنا نحن الذين نعترب أنفسنا قد وصلنا إىل مرحلة عقلية

بالغة ومتكاملة ،هل ما زال الرتكيز حارض ًا يف أدائنا ،أو إن التشتّت أخذ يمأل كل
مساحة يف ذهننا ،حتى بدت األفكار املتضاربة متزامحة كل واحدة تبحث لنفسها عن

موضع قدم يف تفكرينا وانتباهنا؟!

((( اخلصال للشيخ الصدوق ص  16ح ..58
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هل ما زلنا نتناسى الظروف املحيطة بنا –ولو مؤقت ًا -لنتمكن من الرتكيز عىل ما

يوصلنا إىل أهدافنا؟!

وأص ً
ال هل بتنا نضع اهداف ًا حمد ّدة كام كنا صغار ًا؟!

مرة أخرى علينا أن نرجع إىل الطفل الذي يكمن يف جوانحنا...
النقطة خلام�سة :الإحلاح.
ربام نجد ّ
أن أحىل مشاكلنا مع أطفالنا الصغار حينام نراهم يتمل ّقون لنا بإحلاح

ويبحثون عن شتى الطرق التي يعتقدون أهنا ترضينا ،كاالبتسامة –وأحالها منهم ما

نحب سامعها منهم،
كانت ماكرة متصنّعة -أو العناق أو إطالق بعض الكلامت التي
ُّ
ولن يتوقفوا حتى يأخذوا منا ما يريدون ،وإن استلزم األمر ذرفوا الدمع بحرقة ،يشق

طريقه بني خدودهم ليصل إىل شغاف قلوبنا ،ع ّلهم جيدون يف الدمع منفذ ًا إىل إقناعنا...
يف احلقيقة ،أن هذا اخلُ ُلق منهم كان ألجل اعتقادهم بأننا نمثل الرازق هلم واملد ّبر

ألمورهم ،وهم بفطرهتم يطلبون حاجاهتم منا عىل هذا األساس.

ما أحاله من ُخ ُلق لو التزمناه مع خالقنا ،وبارئنا ،نحن الذين فهمنا احلقيقة ،وأن

الرازق احلقيقي والقادر املطلق ليس هو إال خالقنا؟!

ما أحاله من ُخ ُلق عندما نتيقن أن مسبب األسباب هو اهلل تبارك وتعاىل!
ما أحاله من رجوع إىل الوراء حيث ذلك الطفل الذي يطرق الباب وال يرجع إال

بقضاء حاجته!

الحظوا أن الروايات الرشيفة أرادت أن حتيي هذه الصفة يف نفوسنا.
فعن رسول اهلل« :ر ِحم اهلل عبد ًا َط َلب ِمن اهلل حاج ًة َف َأ َلح يِف الدُّ ع ِ
اءْ ،است ِ
يب
ُج َ
َ
َّ
َ َ
َ َ
َ َ َْ
َ ُ

102

رَّ ْ
التب َي ُة َم ْن ُظو َم ُة ُح ُقوق

ُون بِدُ ِ
ب َله ،و َتلاَ َه ِذه اآل َي َةَ :
عاء َر يِّب َش ِق ًّيا﴾»
﴿وأ ْد ُعوا َر يِّب َعسى َألاَّ َأك َ
َله َأ ْو مَل ْ ُي ْست ََج ْ
ِ
َّاس َب ْع ِض ِه ْم َعلىَ َب ْع ٍ
اح الن ِ
ض يِف ا َمل ْس َأ َل ِة،
و َع ْن َأبيِ َع ْبد اهللَ ق َال« :إِ َّن اهلل ك َِره إِ حَْل َ
ِ
وأحب َذلِ َ ِ ِ
(((
ب َما ِعنْدَ ه».
ب َأ ْن ُي ْس َأ َل و ُي ْط َل َ
ك لنَ ْفسه ،إِ َّن اهلل حُي ُّ
َ َ َّ
(((

ِ
اب اهلل َله».
و َع ْن َأبيِ َج ْع َف ٍرَ ق َال« :لاَ واهلل لاَ ُيل ُّح َع ْبدٌ َعلىَ اهلل إِلاَّ ْاست ََج َ

(((

النقطة ال�ساد�سة :اللجوء �إىل القوي.
لن يرتدد أطفالك يف اللجوء إىل كنف ذراعيك أو يف رمي أنفسهم يف حضن أمهم

ً
ملجأ يف حلظات اخلوف واحلاجة
لو رأوا حرشة صغرية خافوا منها ،ولن جيدوا غريكام
والرعب...

ال بأس ،فهذه هي طبيعتهم ،التي تدفعهم إىل اللجوء إىل قوي يخُ ّلصهم من حمنة

أ ّملت هبم.

��اح فيِ الدُّ ع ِ
اء وال َّت َلب ِ
اب ِاإل َلحْ ِ
ث ح ،3واآلية هي مريم.48 :
َ
ُّ
((( الكايف للكليني ج 2ص َ 475ب ُ
ون
﴿و َأ ْعت َِز ُلك ُْم َو َما تَدْ ُع َ
وقال يف هامس املصدر :حكاية عن إبراهيم حيث قال خماطبا لقومهَ :
ِم ْن ُد ِ
ون اللهَِّ﴾ قال الطربيس :أي وأتنحى منكم جانبا وأعتزل عبادة ما تدعون من دونه و َ
﴿وأ ْد ُعوا
ُون بِدُ ِ
عاء َر ِّبي َش ِق ًّيا﴾ كام شقيتم بدعاء األصنام وإنام ذكر
َرب﴾ قال أي أعبد ربى ﴿ َعسى َألاَّ َأك َ
﴿ َعسى﴾ عىل وجه اخلضوع انتهى .وسبب االستشهاد باآلية قوله« :استجيب له» أي رسيعا «أو
مل يستجب» أي كذلك أو مل يستجب يف حصول املطلوب لكن عوض له يف اآلخرة ،واحلاصل انه ال
يرتك االحلاح لبطئ اإلجابة فاالستشهاد باآلية الن إبراهيم أظهر الرجاء بل اجلزم إذ الظاهر أن
﴿ َعسى﴾ موجبة يف عدم شقائه بدعاء الرب سبحانه وعدم كونه خائبا ضائع السعي كام خابوا وضل
سعيهم يف دعاء آهلتهم كام ذكره املفرسون .وحيتمل أن يكون يف الكالم تقدير أي فرىض بعد االحلاح
سواء استجيب له أم مل يستجب ومل يعرتض عىل اهلل تعاىل لعدم اإلجابة ومل يسئ ظنه به ،فاالستشهاد
باآلية بحملها عىل أن املعنى عسى أن ال يكون دعائي سببا لشقاويت وضاللتي وحيتمل أن يكون ذكر
اآلية ملحض بيان فضل الدعاء
ِ
ِ
ِ
اب اإل َلحْ ِ
اح فيِ الدُّ َعاء وال َّت َل ُّبث ح.1
((( الكايف للكليني ج 2ص َ 475ب ُ
ِ
اح فيِ الدُّ َعاء وال َّت َلب ِ
اب ِاإل َلحْ ِ
ث ح2.
ُّ
((( الكايف للكليني ج 2ص َ 475ب ُ
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ملاذا ال نستثمر هذا السلوك منهم يف تعديل سلوكنا ،فنقطع رجاءنا من غري اهلل

تبارك وتعاىل؟!

الحظوا كيف أن فطرتنا ما زالت ترجعنا إىل الباري جل وعال يف حلظات اخلوف،

وحري بنا أن نكون كذلك يف كل احلاالت مع اهلل تبارك وتعاىل.
ٌّ
ُجيب َله إِ َذا َنز ََل بِه ا ْلبلاَ ء ،و َقا َل ِ
ِ
ِ
ت
«م ْن َت َقدَّ َم يِف الدُّ َعاء ْاست ِ َ
َع ْن َأبيِ َع ْبد اهللَ ق َالَ :
َ ُ
ِ
ِ
وف .مَ
ب َله
ا َمللاَ ئِ َك ُةَ :ص ْو ٌت َم ْع ُر ٌ
وم ْن مَل ْ َي َت َقدَّ ْم يِف الدُّ َعاء مَل ْ ُي ْست ََج ْ
ي َج ْ
ول ْ حُ ْ
السماَ ءَ ،
ب َع ِن َّ
ِ
ِ
(((
الص ْو َت لاَ َن ْع ِر ُفه».
إِ َذا َنز ََل بِه ا ْل َبلاَ ُء ،و َقا َلت ا َمللاَ ئ َك ُة :إِ َّن َذا َّ
و َعن َأبيِ َعب ِد اهللَ ق َال« :إِ َّن الدُّ عاء يِف الر َخ ِ
ْ لاَ ِ (((
اء َي ْستَخْ ِر ُج حَْ
ال َوائِ َج يِف ال َب ء».
ْ
ْ
َّ
َ َ
النقطة ال�سابعة :الإ�صرار.
وصحيح أهنم يغيرّ ون مواقفهم باستمرار،
صحيح أن األطفال يبكون برسعة عادة،
ٌ

إال أن ذلك مل يمنعهم من اإلرصار واملقاومة ،ويتجىل إرصارهم عىل الوصول إىل اهلدف

يف بكائهم مث ً
ال حتى احلصول عىل املبتغى ،ويف استمرارهم باملحاولة رغم السقوط

عدة مرات ،ويف التخطيط التلقائي باستخدام أساليب متنوعة إىل ان جيدوا األسلوب
املناسب للحصول عىل احلاجة.

ٌ
اإلرصار يف حياته ،إذ إن احلياة مل تُسلم قيادها بسهولة لساكنيها،
مجيل أن يعيش املرء
َ

وإنام هي مملوءة باألشواك ،بل مزروعة باأللغام ،التي ال تعرف متى تضع رجلك عىل
واحد منها ،فيطري بك منفجر ًا يف اهلواء!

ولو عاش املرء الكسل والتواكل واليأس ،فلن حيصل منها عىل يشء.

((( الكايف للكليني ج 2ص  472باب ال َّت َقدُّ ِم فيِ الدُّ ع ِ
اء ح.1
َ
َ ُ
ِ
اب ال َّت َقدُّ ِم فيِ الدُّ َعاء ح.3
((( الكايف للكليني ج 2ص َ 472ب ُ
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اإلرصار ،والبحث عن خطط بديلة ،واالستمرار ،واملقاومة ،مفاتيح مهمة للنجاح

يف احلياة ،وإن مل تُع ّل ْمنا التجارب ،فنتعلمها من األطفال ،فالناجح هو من يأخذ العربة

من أي موجود يراه...

ثامن ًا :الن�شاط الدائم.
إن من أوضح الصفات التي نراها يف األطفال هي أن لدهيم نشاط ًا دائ ًام ،حتى أنك

قد ترى بعض أطفالك ال يميش اهلوينة أبد ًا ،وما تراه إال راكض ًا أو يقفز كغزال يف باحة

خرضاء!

ذلك باعتبار الطاقة الزائدة التي لدهيم ،إذ إهنم يف طور البناء البدين املستمر ،لكن

عىل كل حال ال جتد للكسل عندهم موضع ًا إال نادر ًا.

لننظر إىل هذا النشاط املستمر لدى أوالدنا ،ثم نقيسه إىل ما نحن عليه من الكسل

نتممه،
الرصيح أو املقنع ،فكم من مرشوع لدينا مل نبدأ به حلد اآلن ،ولو كنا قد بدأناه مل ّ

وإنام تركناه مع ّلق ًا يف منتصف الطريق ،وكم من واجبات كان املفرتض علينا أن نقوم هبا

تركناها وراء ظهورنا وكأن االمر ال يعنينا ،ناهيك عن الكسل عن أداء صالة الفجر يف
وقتها مثالً.

يف احلقيقة ،لو د ّققنا يف ترصفاتنا –نحن الذين نعترب أنفسنا وصلنا إىل مرحلة عقلية

متكاملة -لرأينا أن الكثري منها تقبع حتت ظالم الكسل ،ليس هذا فحسب ،بل إننا نعمل

باستمرار لتربير كسلنا بانعدام الوقت الكايف ،أو التعب ،أو االشتغال بأعامل أخرى...

لو صدقنا مع أنفسنا لوجدنا أننا نحتاج إىل أن نرجع إىل هذا النشاط الصبياين،

الذي ال يقف أمامه ال اجلوع وال الوقت وال األشغال األخرى.
مرة أخرى نحتاج إىل أن نوقظ الطفل القابع بني حنايانا...

وألا عم ةقالعلا :ةثلاثلا ةدرفملا
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ختام ًا:
من النصوص الدينية التي تُشري إىل بعض اجلهات التي ُيمكن أن يستفيد منها
البالغون من ترصفات الصبيان ،هو ما روي عن رسول اهلل أنه قالِ ُ :
ب الصبيان
«أح ُّ
ٍ
يتمرغون بالرتاب ،والثالث :خيتصمون من
خلمسَّ :
األول :هَّأنم هم البكّاؤون ،والثاينَّ :
ٍ
ثم يخُ ِّربون»(((.
عمرون ّ
غري حقد ،والرابع :ال يدَّ خرون لغد شيئ ًا ،واخلامسُ :ي ِّ

((( املواعظ العددية للعاميل (ص  ،)259نقله عنه الريشهري يف تربية الطفل يف اإلسالم (ص /146
ح .)411
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املفردة الرابعة :العالقة بني الإخوة
األخوة يف داخل األرسة كعالقة ف ّعالة ونشطة ،من اليوم األول لوالدة
تربز عالقة
ّ

الطفل الثاين يف العائلة ،وتعترب من ُأوىل و َأوىل العالقات للفرد ،ومن أهم وأصعب
ّ
وأدق املهام امللقاة عىل عاتق األبوين يف أن يعملوا عىل منهجتها بشكل تربوي وانسيايب،

ملا هلام من تأثري مبارش عىل صياغة هذه العالقة بطريقة تربوية ناجحة ،أو إمهاهلا إىل حد
نشوب املشاعر السلبية وربام احلروب الدامية بني اإلخوة!

وحتى نكون عىل بينة من األمر ،نذكر عدة نقاط توضيحية حول هذه العالقة ،مما

ينبغي أن نأخذها بعني االعتبار ،وما ينبغي أن نلقيه ألوالدنا جتاه بعضهم البعض:
النقطة الأوىل :الأخ الأكرب مبنزلة الأب.
روي عن اإلمام الرضا أنه قال :األخ األكرب بمنزلة األب.

(((

إن أول العنقود من ثامر الزواج هو الولد األكرب ،ولو كان ذكر ًا فهو كام عبرّ ت

الرواية بمنزلة األخ األكرب ،وهذا يعني التايل:

/1رضورة احرتامه من قبل بقية اإلخوة ،وعىل األبوين العمل عىل توفري ذلك

االحرتام.

((( االستبصار للشيخ الطويس ج 3ص  240ح [  ،5 ] 860وعلق الشيخ الطويس بقوله :فالوجه
يف هذا اخلرب انه بمنزلة األب يف وجوب االكرام له واالنقياد ألوامره والرجوع إىل طاعته وليس املراد
به أنه بمنزلة األب يف جواز العقد له عىل أخته الصغرية بغري رضاها وال استيامر من جهتها بداللة ما
قدمناه ولو كان رصحيا بذلك حلملناه عىل التقية ألنه مذهب بعض العامة.
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/2عىل األبوين تدريب الولد األكرب عىل إمساك زمام األمور حال غياهبام أو

أحدمها بالتدريج ،وعليهام أن يفرضا قانون ًا ُيلزم بقية اإلخوة باالستامع لتوجيهاته.

/3عىل الولد األكرب أن يكون عىل قدر املسؤولية يف ذلك ،وال يتجاوز حدود

التعامل األبوي مع إخوته األصغر منه ،وهذا يعني أنه بحاجة إىل توجيهات مستمرة
من األبوين حيال ذلك ،إىل أن يتعلم إدارة األمور بشكل جيد.

 /4عىل األبوين القيام بخطوات عملية لتهيئة الولد األكرب هلذه املسؤولية ،من

البت يف ما يتعلق بأمور
قبيل إرجاع البت يف بعض األمور ولو اجلزئية إليه ،وإرجاع ّ
اإلخوة إليه إذا كان قادر ًا عىل ذلك ،وهكذا.
تطبيقات فقهية:
التطبيق الأول :احلبوة.
وهي خمتصات األب ،وهي للولد الذكر األكرب ولو كان صبي ًا غري بالغ ،بل حتى

لو ُولد بعد وفاة والده ،وخالصة أحكام ذلك(((:
حيبى الولد األكرب الذكر جمان ًا بالتايل:

 :1ثياب بدن امليت ،ولو كانت متعددة ،صيفية كانت أو شتوية ،حتى احلزام

واجلورب والنعل واحلذاء.
 :2خامته.

 :3وسيفه ،ويتبعه غمده وقبضته ،إال مع تعدده فال بد من املصاحلة مع بقية الورثة.

بيت املصحف ،إال مع تعدده فال بد من املصاحلة مع بقية
 :4ومصحفه ،ويتبعه ُ
((( منهاج الصاحلني للسيد السيستاين ج 3مسألة  1006إىل مسألة .1018
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الورثة.

أما الساعة والكتب وما شابه ،فال تدخل يف احلبوة.

وكذا ال تشمل احلبوة مثل الدرع والطاس واملغفر ونحوها من معدات احلرب.

واألحوط لزوم ًا التصالح مع سائر الورثة يف البندقية واخلنجر وما يشبههام من

الر ْحل.
األسلحة ،وكذا َّ

التطبيق الثاين :ق�ضاء ال�صالة وال�صوم عن الأب.
عىل الولد أن يقضـي ما فات أباه املؤمن من الصلوات
(عىل األحوط وجوب ًا) ٰ
جيب ٰ

والصوم ،واألحوط استحباب ًا أن يقيض عن أمه أيض ًا .برشوط مذكورة يف حملها من

الكتب الفقهية.

(((

التطبيق الثالث :ا�ستئذان البنت �أخاها يف الزواج.

ليس لغري األب واجلدِّ لألب والية يف تزويج البنت ،سواء كانت األُ ُّم أو اخلال أو

العم أو غريهم .نعم األفضل للبنت املالكة ألمر نفسها أن تستأذن أباها أو جدَّ ها ،وإن
ُّ
مل يكونا ح ِّيني فينبغي هلا أن تستأذن أخاها األكرب.

(((

النقطة الثانية :الأخت ،الأم الثانية.
املحرك لبقية اإلخوة بحسب التجربة،
األخت يف األرسة عنرص ف ّعال ،بل هي
ّ

ولتنظيم العالقة بينها وبني إخوهتا ينبغي االلتفات إىل التايل:

((( راجع :رساالت تربوية /الرسالة الثانية عرشة /احلكم الرابع عرش ،وهي احللقة الثالثة من
سلسلة :تربية بلون جديد .وأيض ًا راجع منهاج الصاحلني للس ِّيد السيستاين (ج  /1مسألة )1058
((( التفاصيل أيض ًا يف رساالت تربوية /الرسالة الثانية عرشة /احلكم الرابع واألربعون.
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/1احرتامها:

قد نجد يف بعض العوائل من ينظر إىل البنت نظرة جاهلية ،وأنقل لكم عن واقع

أن بعض اآلباء –حسب ما نقل هو يل ،وبحمد اهلل تعاىل تغري إىل األفضل بعد احلديث

معه -مل ُيق ّبل ابنته ّ
قط ،وال يرغب بالنظر إليها أصالً!

إن اإلخوة إذا رأوا هذا الترصف من أبيهم فإهنم سيجدون املربر الكايف السرتقاقها

والتعامل معها معاملة العنرص املستهلك الذي ليس له حق يف احلياة سوى خدمتهم
وحتمل سخافاهتم! وستكون األخت موضع ًا لصفعات أيدهيم وركالت أرجلهم ،وهم
لن جيدوا من يردعهم!

علينا أن نعطي للبنت كرامتها ،واستحقاقها بني إخوهتا ،وأن نساعدها عىل بناء
شخصيتها ،ولنتذكر يف ذلك ما روي َع ِن َّ يِ
ُون َق َالَ :د َخ ْل ُت َعلىَ َأبيِ َع ْب ِد اهلل و َأنَا
السك ِّ
وب َف َق َال ليِ َ :يا َسكُونيِ ُّ  ،مِمَّا غ َُّم َ
ك؟ ُق ْل ُتُ :ولِدَ ْت ليِ ا ْبنَ ٌة!
َم ْغ ُمو ٌم َمك ُْر ٌ
يش يِف غ رْ ِ
َف َق َالَ :يا َسكُونيِ ُّ َ ،علىَ األَ ْر ِ
َي َأ َجلِ َ
ض ثِ ْق ُل َها ،و َعلىَ اهلل ِر ْز ُق َها ،ت َِع ُ
ك،
وت َْأك ُُل ِم ْن غ رْ ِ
َي ِرز ِْق َ
ك.

سى واهلل َعنِّيَ ،ف َق َال ليِ َ :ما َس َّم ْيت ََها؟ ُق ْل ُتَ :فاطِ َم َةَ .ق َالٍ :آهٍ ،آهَ ...أ َّما إِ َذا
َف رََّ
(((
َس َّم ْيت ََها َفاطِ َم َة فَلاَ ت َُس َّب َها ولاَ َت ْل َعن َْها ولاَ ت رْ ِ
َض هْ َبا.
 /2احرتام أنوثتها.

وذلك يكون بعدم حتميلها ما ال يتناسب مع قوهتا البدنية ،وال خماطبتها بام ال

يتناسب مع كوهنا رحيانة ،وعدم احتقارها ،أو التقليل من شاهنا بسبب أنوثتها.

صحيح أنه ينبغي للبنت تربوي ًا أن تساعد إخوهتا –فض ً
ال عن أبوهيا -لكن ذلك ال

اب َح ِّق َاأل ْولاَ ِد ح.6
((( الكايف للكليني ج 6ص َ 49 – 48ب ُ
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ربر التعامل معها عىل أهنا جمرد خادمة!
ي ّ
 /3احرتام خصوصيتها.

فال يدخل عليها إخوهتا يف غرفتها اخلاصة مث ً
ال من دون استئذان ،وال يفتح

خزانتها أبد ًا ،لوجود أمور خاصة هبا ال ينبغي للذكر أن يطلع عليها كام هو معلوم.
 /4إعانتها.

عىل اإلخوة الذكور أن ُيعينوا أختهم فيام حتتاج إليهم به ،كحمل األثقال عنها مثالً،

أو إعانتها املادية ولو بعد زواجها ،والسؤال عنها ،وما شابه.
 /5احلفاظ عليها وعىل عفتها.

وذلك بعدم السامح هلا باخلروج من غري حجاب رشعي ،بام يشمل املالبس وامليش

بعفة ،وكذا عدم السامح هلا بوضع مساحيق التجميل عىل وجهها.

كذلك ينبغي حتذيرها –وهذه من مهام األم باخلصوص -من االبتزاز اإللكرتوين،

ومن االنجرار وراء مواقع التواصل إىل احلدّ الذي تنسى فيه املهم من أعامهلا واهلدف

من وجودها.

ينبغي لألهل عموم ًا أن يرافقوا البنت يف خروجها لبعض حاجياهتا كالطبيب أو

التسوق ،وحتى الذهاب للمدرسة لو احتُمل وجود من يضايقها يف الطريق ،بل مطلق ًا.
ويف كل هذه احلقوق ،عىل األبوين أن يكونا حمور حتقيقها ،ومتابعتها ،وعليهام

التدخل لو حصل خلل ما ،وعليهام دفع اإلخوة لتحقيق هذه احلقوق مع أختهم أو

أخواهتم.

النقطة الثالثة :امل�شاكل بني الإخوة ،حقيقة واقعية.
مشكلة مزمنة ،ال نجد بيت ًا خيلو منها ،وبعيد ًا عن املثاليات ،نقول التايل:
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ربام يكون رضب�� ًا من اخليال أن نرى أوالدن��ا من دون مشاكل ومشاكسات،

خصوص ًا يف فرتة الصغر والصبا ،وبالتايل ،قد تتولد بعض األمور السلبية ،كالغرية
والنميمة وغريها.

هذا يعني :أن علينا أن نتقبل هذا الوقع ،ويف نفس الوقت نعمل عىل التعايش معه،

وعىل عالج ما يمكن عالجه ،ولو بالتدريج.
فاملهم هو عدم إمهال هذه احلالة.

ومن الواضح جد ًا ،أن أهم خطوة يف عالج أي حالة مرضية هي معرفة وتشخيص

وصحيح أن
فصحيح أن املشاكل أمر طبيعي بينهم،
سببها ،وهكذا يف مشاكل أوالدنا،
ٌ
ٌ
بعض تلك املشاكل ساذجة ،لكنها عىل أي حال متناسبة مع مستوى إدراكهم ومرحلتهم

حتوهلا إىل مشاكل مزمنة.
العمرية ،وتركها من دون عالج قد يؤدي إىل ّ

من هنا ،فالالزم عىل األبوين معرفة سبب املشكلة ،ولعلهم بالتدقيق والبحث

جيدان أن السبب كان منهام؛ وذلك ألجل التايل:

أ :لعلهام مل يو ّفرا املكان املناسب لكل واحد من األوالد ،سواء كان مكان النوم أو

الدراسة أو حتى اللعب ،ألن ضيق املكان يورث سوء األدب كام ُيقال.

ب :ولعلهام مل يو ّفرا لكل واحد من األوالد مجيع ما حيتاج إليه من مستلزمات،

كاأللعاب ،واملالبس ،وأدوات الكتابة ،وما شابه ،وبالتايل سيضطر األوالد إىل التشارك
فيام بينهم ،واملشاركة مدعاة للمشاكل.

فرقان بالتعامل بني األوالد ،مما يو ّلد الغرية ،والتحاسد ،ولذا روي
ج :ولعلهام ُي ّ
ِ
ب أن تعدلوا بني أوالدكم حت َّٰى يف ال ُق َبل»(((.
عن رسول اهلل أنَّه قالَّ :
تعاىل حُي ُّ
«إن اهلل ٰ

((( كنز ال ُع اّمل للمتَّقي اهلندي (ج  /16ص  /445ح .)45350
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وروي أنَّه نظر رسول اهلل إ ٰىل رجل له ابنان فق َّبل أحدمها وترك اآلخر ،فقال له

النبي« :فهلاَّ واسيت بينهام»(((.
ُّ

لقد نقل القرآن الكريم أن أحد أسباب التحاسد هو التفرقة بالتعامل ،فأوالد

رصحوا بذلك –وإن كانوا خاطئني يف حكمهم عىل أبيهم ،ولكنه عىل
يعقوب النبيّ 

أي حال إحساس جيده األوالد يف داخلهم وإن أخطأوا احلكم ،-قال تعاىل ﴿إِ ْذ قا ُلوا
ب إِىل َأبِينا ِمنَّا َون َْح ُن ُع ْص َب ٌة إِ َّن َأبانا َل ِفي َض ٍ
الل ُمبِ ٍ
َ
وس ُ َ
وس َ
ف
ني .ا ْق ُت ُلوا ُي ُ
َل ُي ُ
ف َوأ ُخو ُه أ َح ُّ ٰ
حِِ
ِِ
ِ
ني﴾ [يوسف – 8
َأ ِو ا ْط َر ُحو ُه َأ ْرض ًا يخَ ْ ُل َلك ُْم َو ْج ُه َأبِيك ُْم َو َتكُونُوا م ْن َب ْعده َق ْوم ًا صال َ
.]9

ويدخل ضمن ذلك عقد املقارنات بني األوالد ،واعتبار أحدهم أفضل من اآلخر،

مما يسبب ضغينة يف قلب الطفل ،فهو ما زال ال ُيش ّغل عقله بصورة صحيحة ،ولعله ال
يكتشف املغزى من هذه املقارنة إال بعد أن تقع املشكلة وتتفاقم!

د :ولعلهام أمهال اللعب مع األوالد واالستامع إليهم ،واجللوس معهم ،وبالتايل

فإن قلة خربة األوالد يف احلياة جتعلهم يترصفون بعشوائية ،وبدون حكمة ،مما يو ّلد

املشاكل.

هذه هي أهم األسباب بني يديكم ،فال بد من العمل عىل اقتالعها رأس ًا ،والعمل

خوة واملحبة بني اإلخوة.
عىل جتذير األُ ّ

النقطة الرابعة :جممل احلقوق املتبادلة بني الإخوة.
لقد اخترص اإلمام السجاد هذه احلقوق بقوله« :وأما حق أخيك ،فأن تعلم
((( من ال حيضـره الفقيه للشيخ الصدوق (ج  /3ص  /483ح )4704؛ ورواه العلاَّمة املجلسـي يف
بحار األنوار (ج  /71ص  )84عن أمري املؤمنني باختالف يسري.
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سالحا عىل معصية اهلل ،وال عد ًة للظلم خللق اهلل،
أنه يدك وعزك وقوتك ،فال تتخذه
ً

فإن أطاع اهلل ،وإال فليكن اهلل أكرم عليك منه،
وال تدع نرصته عىل عدوه والنصيحة لهْ ،

وال قوة إال باهلل».

(((

وخالصة ما ذكره هو التايل:

أن أخاك يدك وعزتك وقوتك».
« /1أن تعلم ّ

فاإلنسان كثري بإخوته ،واملسألة وجدانية ،فنحن نرى الناس حترتم وهتاب اإلخوة،

خصوص ًا املتفامهني واملتعاونني فيام بينهم ،ومن جهة أخرى ،لن جتد أحد ًا يقف معك

عزه ،وقوة من قوته ،غري أخيك.
يوم ضعفك ،ليعطيك عز ًا من ِّ

ويرتتب عىل هذا املعنى« :أن ال تتخذه سالح ًا عىل معصية اهلل.»

سالحا عىل معصية اهلل؟
كيف يتخذ املؤمن أخاه
ً
ال ِ
ْسان َل ِفي ُخس ٍـر .إِلاَّ ا َّل ِذين آمنُوا وع ِم ُلوا الص حِ
﴿وا ْل َع ْص ِـر .إِ َّن إْ ِ
ات
الن َ
َّ
َ َ َ َ
قال تعاىلَ :
ْ
َواص ْوا بِ حَْ
الص رْ ِب﴾.
َواص ْوا بِ َّ
ال ِّق َوت َ
َوت َ

الحظوا :تارة أحدهم يويص الثاين ،فهذه وصية ،وأخرى ٌّ
كل منهام يويص اآلخر،

وهذا معنى التوايص.

والسري عىل النّهج اإليامين
إن الذي ينبغي حصوله بني املؤمنني هو التوايص باحلقّ ،

الصحيح ،أ ّما دعوة شخص آلخر للتعدي عىل حرمات اهلل وارتكاب املعايص ،فهذا

أن املؤمن أنه إذا رأى أخاه املؤمن عىل خطأ فعليه أن ّ
باحلق ،عىل ّ
حيذره
خالف التّوايص ّ

من السقوط يف هاوية املعصية هلل تعاىل.

ِ
الو ِاري َ ِ ِ
:م ْن
يسىَ :يا ُر َ
وح اهللَ ،م ْن ن َُجال ُس؟ َق َال َ
ون لع َ
عن رسول اهلل« :قالت حَْ َ ُّ

((( اخلصال للشيخ الصدوق ص .568

إلا نيب ةقالعلا :ةعبارلا ةدرفملا
ي َذكِّركُم اهلل رؤْ يتُه ،وي ِزيدُ يِف ِع ْل ِمكُم منْطِ ُقه ،وير ِّغبكُم يِف ِ
اآلخ َر ِة َع َم ُله»(((.
َُ ُ ْ
ْ َ
َ
ُ ُ ُ ُ َ
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يفرتض باألخوة اإليامنية أن تكون دافع ًا لطاعة اهلل ،ويف نفس الوقت أن تنهى

عن معاصيه سبحانه.

ومما يرتتب عىل ذلك أيض ًا أن ال تتخذ أخاك «عد ًة للظلم خللق اهلل».

لقد ورد :أنرص اخاك ظامل ًا أو مظلوم ًا ،وقد يستغرب البعض عن كيفية نرصة األخ

الظامل؟

مظلوما .قيل :يا رسول
واجلواب فيام روي عن رسول اهلل :انرص أخاك ظا ًملا أو
ً

اهلل ،هذه نرصه مظلو ًما فكيف أنرصه ظا ًملا؟ قال :متسكه من الظلم فذاك نرصك إياه.

(((

عدوه والنّصيحة له»
«و التدع نرصته عىل ّ

أي إن عليك ْ
أن تنرصه بالنصيحة ،وليس بالغش واملداهنة ،بأن تبني له الطريق

الصحيح يف التعامل ،فإن أطاع اهلل فبها وإال «فليكن اهلل أكرم عليك منه» أي ال
بد من تقديم كرامة اهلل تعاىل عىل كل يشء ،وعىل هذا االخ الذي ال يسري عىل اهلدى.

ثم يقول« :وال قوة إال باهلل» أي إن هذه املسائل ليست باهلينة أو السهلة ،وإنّام
ّ

هي بحاجة إىل االستعانة باهلل والتوكل عليه والطلب منه بالتسديد لذلك التعامل
العقائدي مع األخوة يف اهلل.

«أن ال تقطعه وال يقطعك».
/2ومن احلقوق أيض ًاْ :

أي إنه حتى لو حدث بينكام خالف فال تقطع صلتك معه ،بعض الفقهاء يقولون

بالكراهة الشديدة للمقاطعة ،وبعضهم يقول باحلرمة الفعلية ،أما لسان الروايات
((( الكايف للكليني  / 39 :1باب جمالسة العلامء وصحبتهم /ح .3
((( صحيح ابن حبان (ج 11ص  571 – 570ح .)5164
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حرم عىل املؤمنني أن تزيد القطيعة عىل ثالثة أ ّيام .فإذا زادت قطيعة أخوين يف اهلل
ف ُي ّ

عىل الثالثة أ ّيام فقد خرجا من الطاعة إىل املعصية ،والرواية تذكر أن أحبهم إىل اهلل تعاىل

أسبقهم ألخيه باملراضاة ،وإن كان هذا الفعل غري حمبب بني النّاس ،ولكن عىل املؤمن
أن ال يلتفت إال ملرضاة اهلل ،ما دام مل يصل إىل مرحلة ذلة النفس؛ ألن اهلل تعاىل ال
يرىض للمؤمن أن ُي ّ
ذل نفس ،ألن يف املبادرة للصلح رفعة عند اهلل ،وهلذا يؤكد العلامء

عىل تواصل املؤمنني فيام بينهم حتى وإن كان عن طريق وسائل التّواصل كي ال حيدث
انقطاع بينهم.

ويف هذا املجال روي عن الرسول األعظم« :ال حتل اهلجرة فوق ثالثة أيام ،فإن

التقيا فسلم أحدمها فر ّد اآلخر اشرتكا يف األجر ،وإن مل يرد برئ هذا من اإلثم وباء به

اآلخر ،وإن ماتا ومها متهاجران ال جيتمعان يف اجلنة».

(((

 /3أن يكون بني األخوة ثقة واطمئنان:

أي أن يأمن املؤمن من أخيه عىل نفسه وماله وعرضه.

هذا االطمئنان من شأنه أن ِ
يوجد عالقات رصينة وأم��ور ًا عالية من حيث

التوفيقات اإلهلية.

((( كنز العامل للمتقي اهلندي ج 9ص  47ح.24869

اجلانب الثالث :اجلانب االجتماعي
اإلنسان كائن اجتامعي ،بطبعة –عىل رأي -أو ألنه ال

يتمكن من القيام بكل ما عليه ليصل إىل بغيته ،فاضطر إىل إقامة
عالقات مع اآلخرين من بني جنسه –عىل رأي آخر-
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بغض النظر عن فلسفة كون اإلنسان اجتامعي ًا ،فنحن ندرك بالوجدان أنه ليس

جرب ذلك ،فإنه لن تطول جتربته حتى
وحشي ًا ،وال يمكنه العيش بمفرده ،وحتى لو ّ

حيدث عنده ألف أمر وأمر يضطره إىل أن يستعني باجلامعة.

من هنا ،كان من أهم أهداف الرتبية الصاحلة هي تنشئة األوالد بطريقه جتعلهم

عنارص فاعلني يف املجتمع ،وهتيئتهم خلوض جتارهبم املنتظرة يف دوام��ة الشبكات

العنكبوتية التي تو ّلدها العالقات مع اآلخرين.

وبنظرة رسيعة ،نجد أن تلك العالقات االجتامعية –خارج إطار األرسة -متكثرة،

وسنختار منها أربعة مهمة وعملية وقريبة جد ًا من األوالد ،وهي العالقة مع الصاحب

والكبري والصغري وذي املعروف ،فهذه عالقات ال خيلو منها إنسان ،وهي عالقات

مهمة جد ًا ،رغم وجود عالقات مهمة أخرى.

إن مهمة األبوين يف تربية أوالدهم تتدرج من الدائرة الض ّيقة إىل الواسعة ،و ُيقصد

من األوىل هي الدائرة التي ال يكون هناك مؤثر قوي عىل األطفال سوى أبويه ومن يف
داخل األرسة ،واجلانبان املتقدمان يمكن اعتبارمها من الدائرة الضيقة ولو يف بداياهتا.

أما العالقة مع املجتمع ،فهي تدخل يف الدائرة األوسع ،إذ سيبدأ الولد باخلروج

عن البيت ،وربام تطول ساعات غيابه ،فتنعدم املراقبة املبارشة من األبوين جتاهه ،وهذا
يعني :أن املهمة بدأت تفرض صعوباهتا أكثر ،وهذا ال يدعو إىل القلق إذا كان األبوان
قد قضيا ما عليهام من واجب يف الدائرة الضيقة ،وأ ّديا ما عليهام من واجب الرتبية قبل

أن ينفض الولد جناحيه ليطري بعيد ًا عنهام.

ونحن سنذكر هنا أربع مفردات ،ونركز عىل بيان أمهيتها وكيفية التعامل الرتبوي

معها ،ومن اهلل تعاىل التوفيق.
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املفردة الأوىل :العالقة مع ال�صاحب وال�صديق
يعترب موضوع الصديق من املواضيع االجتامعية التي فرضت نفسها بقوة الواقع،

فهناك أمور لو أردنا البحث عن دليل هلا فإهنا ال حتتاج إىل أكثر من النظر إىل نفس

الواقع ،ولو نظرنا إىل حياتنا اليومية بجميع مراحلها لوجدنا أن الصديق أمر فرض

نفسه عىل أرض الواقع ،وال نحتاج معه إىل دليل يثبت رضورة الصداقة والصحبة يف
حياتنا االجتامعية ،وألمهية هذا املوضوع ،نجد أن اإلمام السجاد قد أبرز حقوقه
ببيان واضح ،فقال« :وأما حق الصاحب فأن تصحبه بالفضل ما وجدت إليه سبيال

وإال فال أقل من االنصاف .وأن تكرمه كام يكرمك وحتفظه كام حيفظك وال يسبقك
فيام بينك وبينه إىل مكرمة ،فإن سبقك كافأته .وال تقرص به عام يستحق من املودة .تلزم
نفسك نصيحته وحياطته ومعاضدته عليه طاعة ربه ومعونته عىل نفسه فيام ال هيم به من

معصية ربه ،ثم تكون [عليه] رمحة وال تكون عليه عذابا وال قوة إال باهلل».

(((

فحق الصاحب أن تصحبه بالفضل ما استطعت إليه سبيالً ،وإال ،أي إذا مل تتمكن
ِ
حتب لنفسك ،وتكره
ب له ما ُّ
أن تتعامل معه بالفضل ،فال أقل من اإلنصاف ،بأن تحُ ّ

له ما تكره هلا ،وأن حتفظه كام حيفظك وأن تكرمه كام يكرمك وأن ال يسبقك فيام بينك
وبينه إىل مكرمة فإن سبقك كافأته...

وسنذكر عدة حماور للوصول إىل هدف معني:
((( نحف العقول للحراين ص 267 - 266

122

رَّ ْ
التب َي ُة َم ْن ُظو َم ُة ُح ُقوق

املحور الأول :مميزات عالقة ال�صداقة.
حتدثنا يف ما سبق عن ّ
أن لإلنسان عالقات متعددة ،منها عامودية -كالعالقة مع

اهلل ،مع الدين والرشيعة ،والنّبي ،واإلمام ،وما يرتتب عىل هذه العالقات من

حقوق -وهناك عالقات أفقية :األرسة ،النسب ،اللون ،القومية...

من ضمن هذه العالقات األفقية التي تربط اإلنسان بأبناء جنسه هي :عالقة

الصداقة ،ومتتاز هذه العالقة عن باقي العالقات بعدة مميزات منها:
امليزة الأوىل� :أُوىل العالقات.

تعترب هذه العالقة أول عالقة ينفتح عليها الطفل بعد أن خيرج من مدرسة أبيه

وأ ّمه ،أي من بعد عالقة األرسة ،حيث ُيعترب تأسيس صداقة مع فرد جديد خارج حميط
األرسة من اإلنجازات املهمة يف حياة الطفل ،كونه شي ًئا جديدً ا وغري مألوف ،وقد

تستمر صداقة ما إىل هناية العمر ،ولذا فال نتصور وجود إنسان من دون صداقات إال

يف حاالت شاذة.

امليزة الثانية :االنفتاح.

تتسم هذه العالقة باالنفتاح ،فاإلنسان ي ِ
طلع صديقه عىل أرسار وقضايا ال يفكر
ُ

موقف ما ،يرى من
جمرد تفكري -أن ُيطلع عليها والديه أو أحدمها ،فقد يواجههٌ

الصعوبة إ ْطالع والديه عليه ،بينام يرويه بسالسة لصديقه ،وهذا أمر وجداين.

ومع أن االنفتاح يف الصداقة غري مقيد بقيد حسب الذي ُيرى يف الكثري من

الصداقات ،إال أن الروايات الرشيفة وضعت لنا حدو ًدا لتلك العالقة ،فهناك أمور
البدّ أن خيفيها اإلنسان حتى عن الصديق ،والقاعدة هي َ
ب َحبِي َب َ
ك َه ْون ًا َماَ ،ع َسى
«أ ْحبِ ْ
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ك َي ْوم ًا َماَ ،
ُون َحبِي َب َ
يض َ
يض َ
ك َي ْوم ًا َما».
وأ ْب ِغ ْض َب ِغ َ
ُون َب ِغ َ
ك َه ْون ًا َماَ ،ع َسى َأ ْن َيك َ
َأ ْن َيك َ

(((

والقاعدة األخرى هي ما روي عن اإلمام الصادق أنه قال لبعض أصحابه« :ال

فإن الصديق قد يكون
يرضكّ ،
رسك إال عىل ما لو ا ّطلع عليه ُّ
ت ْ
عدوك مل َّ
ُطلع صديقك من ِّ
يوما ما»((( أي ّ
لعل هذا الصديق يف يوم ما يصبح عدو ًا لك فترضك معرفته بذاك
ً
عدوا ً
الرس ،وهذه الوصية للرجال والنّساء عىل ٍ
حد سواء ،واحلر تكفيه إشارة.
وهنا عدة َل َفتَات:

أ/عىل املؤمن أن يضع ح��دود ًا مع الصديق ال يتجاوزها معه ،وال يسمح له

بتجاوزها أيض ًا.

ب/يؤكد علامء الرتبية عىل رضورة تعامل اآلباء مع أوالدهم تعامل األصدقاء،

وليس بعدوانية أو عالقة اآلمر النّاهي داخل البيت.

وهلذا جاء يف بعض الروايات تذكر أن النبي قال« :من كان عنده صبي فليتصاب

له» (((.أي لينزل ملستواه حتى يتحدث معه بلغته ،ويلعب معه لعبته ليتقرب إليه ،فيفهم
مراداته النفسية.

لك سب ًعا ،وبعدها وزير((( ،أي إن عليك ْ
ج/ولدك س ّيد سبع سنني ،و َم ٌ
أن تستشريه

يف بعض األمور وتصاحبه.

د/عىل أن من األمور التي تساعد عىل تأسيس عالقات صداقة بني اآلباء وأبنائهم
((( هنج البالغة ج 4ص  64احلكمة ()268
((( أمايل الشيخ الصدوق ص  767ح 10 / 1036
((( من ال حيرضه الفقيه للشيخ الصدوق ج 3ص  484ح.4707
((( يف مكارم األخالق للطربيس ص  222عن النبي« :الولد سيد سبع سنني ،وعبد سبع سنني،
أعذرت إىل
ووزير سبع سنني ،فإن رضيت أخالقه إلحدى وعرشين ،وإال فارضب عىل جنبه ،فقد
َ
اهلل تعاىل».
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هو الزواج املبكر برشوط وضوابط خاصة ،ألن ذلك يعني تقارب العمر أو املرحلة
الثقافية بني الوالد والولد.

هذه الرتبويات اإلسالمية تتناغم متام ًا مع القواعد الرتبوية التي يذكرها علم

النّفس ،والتي قد ينبهر هبا البعض وهي يف احلقيقة موجودة يف تراثنا اإلسالمي.
امليزة الثالثة� :أنّها عالقة متجددة.

فالكثري من العالقات هي عالقات نسبية حم��دودة بحدود ،أما الصداقة فهي

متجددة ومتكثرة ومستمرة ،وهذه امليزة هلا من اإلجيابيات اليشء الكثري ،كام أنهّ ا ال ختلو

من سلبيات.

امليزة الرابعة :الت�أثري املتبادل.
خطرا هي :ميزة التأثري املتبادل بني
من أهم خصائص هذه العالقة ولعلها أكثرها ً

األصدقاء فيام يتعلق باألخالق والسلوكيات العا ّمة ،يف إحصائية -استقراء -للشباب
املدخنني ،وجدوا أن نسبة ( )%5من الشباب مارسوا التدخني تقليد ًا آلبائهم ،أما

املدخنون املتأثرون بأصدقائهم فهم بنسبة ( ،)%45وهي نسبة خطرة ،إذ إنهّ ا تبني أن
تأثري الصداقة يفوق تأثري اآلباء بتسع مرات عىل األقل ،وهلذا نجد التأكيد يف الروايات

عىل تربية األبناء عىل الدقة يف اختيار الصديق ،بل توجد روايات تبني أنه إذا أردت

معرفة إنسان فعليك بمعرفة من يميش معه ،أو من يصاحب؛ ألن االخالق تنتقل.
ِ
«واح َذ ْر َص َحا َب َة َم ْن َي ِف ُ
ب
الصاح َ
يل َر ْأ ُيه((( ،و ُينْك َُر َع َم ُلهَ ،فإِ َّن َّ
عن أمري املؤمننيْ :
معتَب بِص ِ
(((
اح َب َة ا ْل ُف َّس ِ
احبِه...وإِ َّي َ
اقَ ،فإِ َّن الشرَّ َّ بِالشرَّ ِّ ُم ْل َح ٌق».
وم َص َ
ُ ْ رَ ٌ َ
اك ُ
((( فال الرأي يفيل ،أي :ضعف (هامش املصدر)
((( هنج البالغة ج 3ص  130و ص  131من كتابه إىل احلارث اهلمداين.
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وروي أن سليامن قال« :ال حتكموا عىل رجل بيشء حتى تنظروا من ُيصاحب،

فإنام ُيعرف الرجل بأشكاله واقرانه».

(((

وروي عن رسول اهلل« :اختربوا الناس بأخداهنم ،فإنام خيادن الرجل من يعج ُبه

نحوه».
ُ

(((

املحور الثاين :العالقة العقائدية.
هناك عالقة من نوع آخر ،بعيدة عن اللون أو العرق أو النسب أو القومية ،عالقة

حمورها ومركزها :اهلل ،وهي العالقة العقائدية الدينية ،وهي ما يلزم أن ندفع أوالدنا
إىل إقامتها مع أصحاهبم ،ما أوتوا إليها سبيالً ،ألهنا عالقة حيوية نافعة ،بل ال رضر

معها وال فيها ،وهي ختتلف عن باقي العالقات بام متتاز به من مميزات.
مميزات العالقة العقائدية:

أولاً  :مع ّ
أن اهلل ونبيه الكريم واألئمة أعطوا تلك العالقات حقها

وأمهيتها وب ّينوا احللول للمشاكل التي حتصل فيها ،إال أن هناك تأكيدً ا شديدً ا وح ًّثا

للنّاس عىل أن يكون ارتباطهم ارتباط ًا عقائدي ًا ،حتى إن القران الكريم إذا جاء لذكر
ُون إِ ْخ َوةٌ﴾ [احلجرات  ]10فجعل
هذه العالقة يصفها بقوله عز من قائل﴿ :إِ َّنماَ ا ُمل ْؤ ِمن َ
خوة ،فمهام كانت الفوارق بينهم من لون ،أو
االرتباط بني املؤمنني يصل إىل مرحلة األُ ّ
دم ،أو قومية ،ومهام كان التباعد بينهم جغراف ًيا أو تارخي ًيا ،فإن رابطهم يكون بصيغة:
األخوة اإليامنية.

((( كنز الفوائد للكراجكي ص .36
((( تنبيه اخلواطر ونزهة الناظر (جمموعة ورام) ص  .568ويف اهلامش :نحوه أي طريقه يف أعامله
وأفعاله .واألخذ إن مجع اخلدن بكرس اخلاء وهو الصديق.
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علماً أن الرشيعة املقدسة ال تُنكر باقي العالقات ،وإنام تعطي هلذه العالقة أمهية

ُقصوى.

ثان ًيا :العالقة العقائدية متتاز عن باقي العالقات بأهنا ال حيدّ ها زمان وال مكان.

الحظوا العالقة مع اجلار ،إهنا عالقة مكان ،فإذا تبدلت الدار فلربام تنتهي هذه

العالقة ،وهكذا باقي العالقات ،بخالف العالقة العقائدية ،فإهنا خارجة عن حدود
الزمان واملكان ،بإمكان املؤمن أن يكون له أخ من بالد نائية مل يرها ومل يصل إليها ،كام

يمكن أن ترضب بجذورها إىل املايض السحيق ،وهناك روايات واضحة يف التأكيد عىل

هذه املسألة ،منها ما روي من كالم ألمري املؤمنني ملا أظفره اهلل بأصحاب اجلمل
َان َش ِ
«و ِد ْد ُت َأ َّن َأ ِخي فُلاَ ن ًا ك َ
اهدَ نَا ،لِيرَ َ ى َما َنصرَ َ َك اهلل بِه
و َقدْ َق َال َله َب ْع ُض َأ ْص َحابِهَ :
َعلىَ َأعْدَ ِائ َكَ .ف َق َال َلهَ :أ َه َوى َأ ِخ َ
يك َم َعنَا؟ َف َق َالَ :ن َع ْمَ .ق َالَ :ف َقدْ َش ِهدَ نَا ،و َل َقدْ
وأرحا ِم النِّس ِ
ب الر َج ِ
اءَ ،س رَ ْي َع ُ
ان
ف هِبِ ُم الز ََّم ُ
الَ ْ َ ،
َ
َش ِهدَ نَا يِف َع ْسك َِرنَا َه َذا َأ ْق َوا ٌم يِف َأ ْصلاَ ِ ِّ
(((
و َي ْق َوى هِبِ ُم ا ِ
إليماَ ُن».
إذ ًا ،يمكن للمؤمن مع فارق الزمان أن يكون مع أمري املؤمنني بمجرد أن يكون

هواه معه (صلوات اهلل عليه).

أثرا يرتتب عليها ،وهو ثواب من شارك مع
كام أن لقائل كلمة «يا ليتنا كنّا معكم» ً

اإلمام احلسني ،فمن حديث اإلمام الصادق مع ابن شبيب« :يا بن شبيب ،إن

رسك أن يكون لك من الثواب مثل ما ملن استشهد مع احلسني فقل متى ما ذكرته :يا
ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيام».

(((

ويف نفس هذا املضامر روي عن عبد السالم بن صالح اهلروي ،قال :قلت أليب

((( هنج البالغة ج 1ص .44
((( أمايل الشيخ الصدوق ص  193ح .5 / 202
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موسى الرضا :يا بن رسول اهلل ،ما تقول يف حديث روي عن
احلسن عيل بن
ٰ

الصادق أنَّه قال« :إذا خرج القائم قتل ذراري قتلة احلسني بفعال آبائها»؟
﴿وال ت َِز ُر ِ
واز َر ٌة ِوز َْر ُأ ْخرى﴾ [األنعام:
فقال« :هو كذلك» ،فقلت :فقول اهللَ :U

 ]164ما معناه؟ فقال« :صدق اهلل يف مجيع أقواله ،لكن ذراري قتلة احلسني يرضون
أن رج ً
ال ُقتِ َل يف
أفعال آبائهم ،ويفتخرون هبا ،ومن ريض شيئ ًا كان كمن أتاه ،ولو َّ

املشـرق فريض بقتله رجل يف املغرب لكان الرايض عند اهلل رشيك القاتل ،وإنَّام يقتلهم

القائم إذا خرج لرضاهم بفعل آبائهم»(((.

ثم يعطي اإلمام قاعدة« :فلو أن رج ً
ال ُقتِ َل يف
فالقيد هو« :الرضا بفعل القوم»ّ ،

رشق األرض فريض بقتله رجل يف غرهبا لكان الرايض رشيك القاتل يف القتل».

ال عالقة هلذا بالنسب أو اللون أو القومية ،وإنّام بالعالقة االعتقادية ،فإذا ريض

حممد بن األرقط أنه قال
بقتل اإلمام احلسني فهو يعترب من قتلته ،من هنا روي عن ّ

له اإلمام الصادق« :تنزل الكوفة؟ ،قلت :نعم ،قال :ترون قتلة احلسني بني

ترى القاتل
أظهركم؟ ،قال :قلتُ :جعلت فداك ،ما بقي منهم أحد ًا ،قال :فأنت إذ ًا ال ٰ
ِ
جاءك ُْم ُر ُس ٌل ِم ْن َق ْب يِل
إىل قول اهلل تعاىلُ « :ق ْل َقدْ َ
إلاَّ من ُقت َل أو من ويل القتل؟! أمل تسمع ٰ
ِِ
ِ
ِ
ِ
فأي رسول
وه ْم إِ ْن ُك ْنت ُْم صادقنيَ» [آألعمرانُّ ،]183 :
بِا ْل َب ِّينات َوبِا َّلذي ُق ْلت ُْم َفل َم َق َت ْلت ُُم ُ

عيسى رسول ،إنَّام رضوا قتل
حممد بني أظهرهم ،ومل يكن بينه وبني
ٰ
قتل الذين كان ّ
(((
فسموا قاتلني»..
ُأولئك ّ
وهذا األمر ال يرتتب إال عىل العقيدة ،سواء من اجلانب اإلجيايب أو السلبي ،فإنه

يصبح هناك أثر وحكم يرتتب عىل تلك العالقة ،وهو من مميزات هذه العالقة.
((( علل الرشائع  /229 :1باب  /164ح 1
((( تفسري الع ّيايش  /209 :1ح 165
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ثال ًثا :أغلب العالقات قائمة عىل تبادل املصالح ،وقد ترسي هذه السمة حتى إىل

أوطد العالقات النسبية ،كعالقة األخ بأخيه ،أو عالقة االبن بأبيه ،ولكن هذه الظاهرة

غري جارية يف العالقة العقائدية ،فهي ال تتوقف عىل وجود املنافع أو املصالح.
جتاف بل فرارَ ﴿ :فإِذا جاء ِ
يوم القيامة مجيع العالقات ال نفع فيها ،وحيدث فيها ٍ
ت
َ
اخ ُة يوم ي ِفر ا َملرء ِمن َأ ِخ ِيه و ُأم ِه و َأبِ ِيه و ِ
صاح َبتِ ِه َو َبن ِ ِيه لِك ُِّل ْام ِر ٍئ ِمن ُْه ْم َي ْو َمئِ ٍذ
َ
َ ِّ َ
الص َّ َ ْ َ َ ُّ ْ ُ ْ
َّ
َش ْأ ٌن ُيغْن ِ ِيه﴾ [عبس ]37 – 33
ُون إِلاَّ َم ْن َأت َٰى اهللَ بِ َق ْل ٍ
﴿ َي ْو َم ال َي ْن َف ُع ٌ
ب َسلِيمٍ﴾ [الشعراء ]89 – 88
مال َوال َبن َ

ولكن هناك عالقة واحدة تبقى قائمة حتى يف أهوال يوم القيامة ،تلك التي أشار هلا
ِ
تعاىل بقوله عز من قائل﴿ :الأْ َ ِخلاَّ ُء َي ْو َمئِ ٍذ َب ْع ُض ُه ْم لِ َب ْع ٍ
ني﴾ [الزخرف
ض َعدُ ٌّو إِلاَّ ا ُملتَّق َ
]67

وألن عالقة املتقني هي عالقة إيامنية ،فقد أصبحت هلا ميزة االستمرارية والبقاء

حتى يوم القيامة ،أما باقي العالقات فإن مل يكن فيها ارتباط عقائدي فال دوام هلا وقد

يكون ال نفع فيها.

املحور الثالث :كيف تختار �صديقك؟
أو ما هي مواصفات الصديق الذي جيب علينا اختياره؟
العلم احلديث للرتبية واالجتامع والروايات الرشيفة تتفق عىل مصاحبة من تنفعك

صحبته يف الدنيا واآلخرة ،وأما من ال منفعة فيه يف الدنيا وال يف اآلخرة فعليك جتنبه.
ول يا َليتَنِي خَّات َْذ ُت م َع الرس ِ
﴿و َي ْو َم َي َع ُّض ال َّظ مِال ُ َع ٰىل َيدَ ْي ِه َي ُق ُ
ول َسبِيالً
قال تعاىلَ :
َ َّ ُ
ْ
يا وي َلتى َليتَنِي مَل َأ خَّ ِ
ت ْذ ُفالن ًا َخلِيالًَ ل َقدْ َأ َض َّلنِي َع ِن ِّ
كان َّ
طان
الش ْي ُ
جاءنيِ َو َ
َْ ٰ ْ
الذك ِْر َب ْعدَ إِ ْذ َ
ْ
لن ِ
لِ إْ ِ
ْسان َخ ُذوالً﴾ [الفرقان ]29 – 27
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فعيل جتنب صحبته،
من ُيبعدين عن خط الرسول الكريم وهنج أهل البيتَّ 
حِ
﴿ر ِّب ْار ِج ُع ِ
ْت﴾ فيأيت
ونَ ل َع يِّل َأ ْع َم ُل
صال ًا فِيام ت ََرك ُ
ألنّه لن تنفع النّدامة حينام ُيقالَ :

ون﴾ [املؤمنون 99
اجلوابَ ﴿ :كلاَّ إِ هَّنا كَلِ َم ٌة ُه َو قائِ ُلها َو ِم ْن َورائِ ِه ْم َب ْرزَخٌ إِ ٰىل َي ْو ِم ُي ْب َع ُث َ
–  ]100والت حني مند ِم.
أي نوع من األصحاب ُأرافق؟ آلذي تذكرين رؤيته باهلل؟ أم الذي يصدّ عن

طاعة اهلل سبحانه؟
]67

ِ
عز من ِ
قائل﴿ :الأْ َ ِخلاَّ ُء َي ْو َمئِ ٍذ َب ْع ُض ُه ْم لِ َب ْع ٍ
ني﴾ [الزخرف
يقول ّ
ض َعدُ ٌّو إِلاَّ ا ُملتَّق َ

يا اهلل! األخالء يوم القيامة يتحولون إىل أعداء ،باستثناء املتقني.

علامء النحو يقولون عن االستثناء :إنه يشء كثري تخُ ِر ُج منه شيئ ًا قليالً ،وعىل هذا

كبريا من األخالء يوم القيامة يصبحون أعدا ًء ،باستثناء قسم قليل
فمعنى اآلية :أن قسماً ً
منهم ،هم الذين كانوا يف الدنيا يتعاونون عىل التقوى ،ويوم القيامة يبقى بينهم هذا

التعاون.

ِ
ني﴾ ماذا تعني؟ وما معنى التقوى؟
﴿إِلاَّ ا ُملتَّق َ
«أ ِعينُونيِ بِ��ور ٍع واجتِه ٍ
التقوى باختصار هيَ :
اد»((( كام قال أمري املؤمنني،
ْ َ
ََ

والورع :هو االبتعاد عن املحرمات ،واالجتهاد :هو فعل الواجبات.

أداء الواجبات وترك املحرمات هي مرحلة من مراحل التقوى ،وهي مرحلة ال

ُيعذر فيها أحد ،فالكل مطلوب منه أن يلتزم هذه املرحلة من التقوى ،وإذا أراد اإلنسان
االرتقاء أكثر فيمكنه ذلك عن طريق إتيان املستحبات وترك املكروهات.

((( هنج البالغة ج 3ص .70

130

رَّ ْ
التب َي ُة َم ْن ُظو َم ُة ُح ُقوق

فصحبة صاحب التقوى تنفع يف الدنيا واآلخرة ،حيث ُيذكر أن املؤمن يشفع بمثل
ُ

قبيلة مرض وربيعة ،فقد روي عن رسول اهلل« :ال تستخفوا بشيعة عيل ،فإن الرجل
منهم ليشفع بعدد ربيعة ومرض»(((.

علينا إذن أن نحسن اختيار الصديق ،كام أن علينا أن ننقل معرفتنا وجترابنا إىل

أوالدنا ل ُيحسنوا اختيار أصدقائهم.

توجد بعض الروايات النافعة يف هذا املجال ،منها ما عن رسول اهلل« :قالت

لعيسى :يا روح اهلل ،من نجالس؟ قال :من ُيذكِّركم اهلل رؤيته ،ويزيد يف
احلواريون
ٰ

علمكم منطقه ،و ُيرغِّبكم يف اآلخرة عمله»(((.

وعن أمري املؤمنني« :من صحب جاه ً
ال نقص من عقله»((( ألن اجلاهل أمحق،

واألمحق إذا أراد أن ينفعك فإنه يرضك ،فعلينا جتنب مصاحبته.
و َع ْن َأبيِ َع ْب ِد اهلل َع ْن َأبِيهَ ق َالَ « :ق َال يِل َع يِ ُّل ْب ُن حُْ
ال َسينْ ِ (صلوات اهلل عليه):
ِ
احبهم ولاَ حُ َت ِ
اد ْث ُه ْم ولاَ ت َُرافِ ْق ُه ْم يِف َط ِر ٍ
تَ :يا َأ َبهَ ،م ْن
يقَ .ف ُق ْل ُ
َيا ُبن ََّي ،ا ْن ُظ ْر مَخ َْس ًة فَلاَ ت َُص ْ ُ ْ
ُه ْم؟

ك ا ْلب ِعيدَ ويب ِ
ِ
الس ِ
اح َب َة ا ْلك ََّذ ِ
َق َال :إِ َّي َ
اعدُ َل َ
ك
َُ
اب ُي َق ِّر ُب َل َ َ
وم َص َ
اك ُ
اب َفإِنَّه بِ َمن ِْز َلة رَّ َ

يب.
ا ْل َق ِر َ

اك ومصاحب َة ا ْل َف ِ
ك بِ ُأ ْك َل ٍة َأ ْو َأ َق َّل ِم ْن َذلِ َ
اس ِقَ ،فإِنَّه َبائِ ُع َ
ك.
وإِ َّي َ ُ َ َ َ
اك ومصاحب َة ا ْلب ِ
خ ِ
يل َفإِنَّه يخَ ْ ُذ ُل َ
ُون إِ َل ْيه.
ك يِف َمالِه َأ ْح َو َج َما َتك ُ
وإِ َّي َ ُ َ َ َ َ
وإِ َّي َ
اح َب َة األَحمْ َ ِق َفإِنَّه ُي ِريدُ َأ ْن َينْ َف َع َ
ض َك.
وم َص َ
اك ُ
ك َف َي رُ ُّ

((( يف أمايل الشيخ الطويس (ص  671ح .)20 / 1413
((( الكايف للكليني  / 39 :1باب جمالسة العلامء وصحبتهم /ح .3
((( كنز الفوائد للكراجكي.88 :
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َاب اهلل يِف ثَلاَ َث ِة مو ِ
اح َب َة ا ْل َقاطِ ِع لِ َرحمِ ِهَ ،فإِنيِّ َو َجدْ تُه َم ْل ُعون ًا يِف كِت ِ
وإِ َّي َ
اض َع،
ََ
وم َص َ
اك ُ
َق َال اهللَ ﴿ :ف َه ْل َع َس ْيت ُْم إِ ْن ت ََو َّل ْيت ُْم َأ ْن ُت ْف ِسدُ وا يِف األَ ْر ِ
حامك ُْم ُأولئِ َ
ك
ض و ُت َق ِّط ُعوا َأ ْر َ
ِ
ِ
ين َل َعن َُه ُم اهلل َف َأ َص َّم ُه ْم َ
ون َع ْهدَ اهلل ِم ْن َب ْع ِد
ين َينْ ُق ُض َ
صار ُه ْم﴾ و َق َال﴿ :ا َّلذ َ
ا َّلذ َ
وأ ْعمى َأ ْب َ
ِم ِ
ون يِف األَ ْر ِ
ك هَُل ُم ال َّل ْعنَ ُة هَُ
ض ُأولئِ َ
ول ْم
وص َل و ُي ْف ِسدُ َ
يثاقه و َي ْق َط ُع َ
ون ما َأ َم َر اهلل بِه َأ ْن ُي َ
ون عهدَ اهلل ِمن بع ِد ِم ِ
ِ
ِ
ون ما َأ َم َر
يثاقه و َي ْق َط ُع َ
ين َينْ ُق ُض َ َ ْ
ْ َْ
وء الدَّ ِار﴾ و َق َال يِف ا ْل َب َق َرة﴿ :ا َّلذ َ
ُس ُ
(((
ك ُه ُم خْ
ون يِف األَ ْر ِ
ض ُأولئِ َ
ون﴾.
الاسرِ ُ َ
وص َل و ُي ْف ِسدُ َ
اهلل بِه َأ ْن ُي َ
املحور الرابع :كيف �أخترب ال�صديق؟
ِِ
ِ
َعن َأبيِ جع َف ٍرَ ق َالَ « :قام رج ٌل بِا ْلب ِ
نيَ ف َق َالَ :يا َأ ِم َري
صة إِ ىَل َأم ِري ا ُمل ْؤمن َ
َ َ ُ
َ ْ
ْ
َ رْ َ
ان ِصنْ َف ِ
إل ْخ َو ِ
ا ُمل ْؤ ِمن ِ َ َ
انَ .ف َق َال :ا ِ
بنَا َع ِن ا ِ
ان ا ُملكَاشرَ َ ِة،
ان ال ِّث َق ِة وإِ ْخ َو ُ
ان :إِ ْخ َو ُ
إل ْخ َو ُ
ني أ ْخ رِ ْ
ْت ِم ْن َأ ِخ َ
ان ال ِّث َق ِة َف ُه ُم ا ْلك ُّ
يك َعلىَ َحدِّ ال ِّث َق ِة
َاح واألَ ْه ُل وا َمل ُالَ ،فإِ َذا ُكن َ
َف َأ َّما إِ ْخ َو ُ
َف والجَْ ن ُ
اف من صا َفاه ،وع ِ
ِ
اد َم ْن َعا َداه وا ْكت ُْم سرِ ه و َع ْي َبه َ
ك و َبدَ ن َ
َفا ْب ُذ ْل َله َما َل َ
وأ ْظ ِه ْر ِمنْه
َ
وص َ ْ َ
َك َ
َّ
السن ،واع َلم َأيا السائِ ُل َأنم َأ َق ُّل ِمن ا ْلكِ ِب ِ
يت األَحمْ َ ِر.
َ رْ
حَْ َ َ
هَّ ُ ْ
ْ ْ هُّ َ َّ

ان ا ُملكَاشرَ ِةَ ،فإِن َ ِ
َ
َك ِمن ُْه ْم ،فَلاَ َت ْق َط َع َّن َذلِ َ
يب َل َّذت َ
ك ِمن ُْه ْم ،ولاَ َت ْط ُل َب َّن
وأ َّما إِ ْخ َو ُ
َّك تُص ُ
َ
ِ
ك ِمن َض ِم ِري ِهم ،واب ُذ ْل هَُلم ما ب َذ ُلوا َل َ ِ
ِ
ِ (((
وحلاَ َو ِة ال ِّل َسان».
ك م ْن طَلاَ َقة ا ْل َو ْجه َ
ْ َ َ
ْ ْ
َما َو َر َاء َذل َ ْ
فاإلمام عيل يذكر إخوان املكارشة وينهى عن كثرة مصاحبتهم.

إن األدبيات الدينية والعقل يرشداننا إىل رضورة اختيار الصديق قبل الثقة به ،وقد

روي عن أمري املؤمنني أنه قال« :ال تثق بالصديق قبل اخلربة»(((.
اب َمجُا َل َس ِة َأ ْه ِل ا َمل َعاصيِ ح)7
((( الكايف للكليني (ج 2ص َ 377 -376ب ُ
ِ
ِ
ِ
اب فيِ َأ َّن ا ُمل ْؤم َن صنْ َفان ح.3
((( الكايف للكليني ج 2ص َ 249 – 248ب ٌ
((( عيون احلكم واملواعظ ل ّليثي الواسطي ص .522
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وعنه« :ال ترغبن يف مودة من ال تكشفه».

(((

هذا ،وتوجد طرق أرشدتنا هلا الروايات الرشيفة الختبار الصديق -الذي بعضنا

يفضله حتى عىل أهله ويسعى جاهد ًا لقضاء حوائجه وإرضائه -منها:

/1األموال :إما بإظهار العوز لنرى هل يبادر لسرت العوز ،أو عن طريق ائتامنه عىل

مبلغ من املال ،ملعرفة تأديته لألمانة.

النبي
وما أمجل ما روي يف هذا املجال من أنَّه ُأه��دي لرجل من أصحاب
ّ

رأس شاة مشوي ،فقالَّ :
إن أخي فالن ًا وعياله أحوج إ ٰىل هذا ح ًّقا ،فبعث إليه ،فلم

األول،
يزل يبعث به واحد إ ٰىل واحد حت َّٰى تداولوا هبا سبعة أبيات حت َّٰى رجعت إ ٰىل َّ
صاص ٌة َو َم ْن ُي َ
وق ُش َّح َن ْف ِس ِه َف ُأولئِ َ
ك ُه ُم
ون َع ٰىل َأ ْن ُف ِس ِه ْم َو َل ْو َ
﴿و ُي ْؤثِ ُر َ
كان هِبِ ْم َخ َ
فنزلَ :
(((
ون﴾.
ا ُمل ْفلِ ُح َ
/2الغضب :إن للغضب تأثري ًا كبري ًا عىل السلوك اإلنساين ،وهو يف العادة يكشف

عن بواطن اإلنسان وما يحُ اول إخفاءه يف الظروف املواتية ،فإذا ما غضب ،وحترر من
قيود الظروف املحيطة ،وأبرز ما يخُ فيه ،أمكنك حينها أن تعرف حقيقة توجهه إليك،

تعمد إيصاله ملرحلة الغضب ،حتى ّ
إن
مما يعني أنه يمكن اختبار الصديق عن طريق ّ
الروايات تذكر أن تعمل عىل أن تغضبه ثالث مرات ،وإذا وجدته ال يتكلم عنك بسوء،
فهو نِ ْعم الصديق.
روي عن اإلمام الصادق« :إذا أردت أن تعلم صحة ما عند أخيك فأغض ْبه،

((( عيون احلكم واملواعظ ل ّليثي الواسطي ص .520
لعيل الطربيس (ص ( .)330وقيل :نزلت يف سبعة عطشوا يف يوم ُأ ُحد ،فجئ بامء
((( مشكاة األنوار ٍّ
عىل سبعتهم ،وماتوا ومل يرشب أحد منهم،
يكفي ألحدهم ،فقال واحد منهم :ناول فالن ًا ،حت َّٰى طيف ٰ
فأثنى اهلل سبحانه عليهم) [تفسري جممع البيان للشيخ الطربيس (ج  /9ص .])430
ٰ
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فإن ثبت لك عىل املودة فهو أخوك ،وإال فال».

(((

وعنه« :ال تعتدّ بمودة أحد حتى تغضبه ثالث مرات».

(((

وعنه لبعض أصحابه« :من غضب عليك من إخوانك ثالث مرات ،فلم يقل

رشا ،فاختذه لنفسك صدي ًقا».
فيك ً

(((

/3عند ذهاب القدرة :صاحب السلطة واجلاه يكون له الكثري من األصدقاء ،أ ّما

عند ذهاب جاهه وقدرته ،فربام ال يبقى معه إال القليل ،وربام ال أحد ،فيمكنك أن ختترب

من يدّ عون صداقتك بأن تدّ عي مث ً
ال أو تُطهر هلم أن ما عندك من قدرة أو جاه أو مال

قد ذهب منك ومل يعد بيدك منه يشء ،وانظرهم حينها ،واحكم بنفسك ،وربام يكون

حينها ح ّق ًا ما قيل :ما أكثر اإلخوان حني تعدهم لكنهم يف النائبات ُ
قليل.

/4الوالية :من الطرق التي ذكرهتا الروايات الختبار الصديق هي عند حصوله

عىل منصب ،فإذا مل يغريه املنصب يف تعامله معك فهو الصديق ،وقد روي عن أمري
ِ
ِ (((
الر َجال»
املؤمنني أنه َق َال« :ا ْل ِولاَ َي ُ
ات َم َضام ُري ِّ

ّ
مظان معرفة جودة الفرس وهى األمكنة ا َّلتي يقرن فيها اخليل
«أراد باملضامري

ّ
خسته
للسباق ،واستعار لفظها للواليات باعتبار أنهّ ا
مظان ظهور جودة الوايل من ّ

ورداءته كام ّ
أن املضامري للخيل كذلك».

(((

فاملعنى عىل هذا :أنه «ن ّبه إىل أنّه كام يعرف جودة الفرس وجوهره يف ميدان
((( حتف العقول للحراين ص .357
((( حتف العقول للحراين ص .357
((( أمايل الشيخ الصدوق (ص  767ح .)8 / 1034
((( هنج البالغة ج 4ص  102احلكمة (.)441
((( رشح هنج البالغة البن ميثم البحراين ج 5ص .454
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الرجل وجوهره بتصدّ يه للوالية عىل شعب أو صقع من حيث
املسابقة ،يعرف كفاية ّ

وقوة رأيه وعزمه وضعفه ومن حيث عدله وظلمه
صحة تدبريه يف إدارة األمور وعدمها ّ
ّ

ومن نواح ُأخر يرتبط بالوالية واحلكم».
ِ
ِ ِ
ِ (((
وعنه :يِ«ف َت َق ُّل ِ
الر َجال».
ب األَ ْح َوال ع ْل ُم َج َواه ِر ِّ
(((

أي «تق َّلب أح��وال الدنيا عىل املرء كرفعته بعد اتّضاعه وبالعكس ،وكنزول

ورش وجالدة وضعف وفضيلة
الشدائد به يفيد العلم التجر ّ
يب بأحواله الباطنة من خري ّ

ورذيلة».

(((

ومعه ،فالقاعدة يف اختبار الصديق يف ه��ذا املجال هي ما روي عن اإلم��ام

فويل والية ،فأصبته عىل العرش مما كان لك
الصادق أنه قال« :إذا كان لك صديق َ

عليه قبل واليته ،فليس بصديق سوء».

(((

سفرا
/5السفر :واحدٌ من الطرق الختبار الصديق هو السفر ،وقد ُس ّمي السفر ً
ألنّه ي ِ
سفر ويكشف عن األخالق ،ففي السفر تفهم حقيقة الصديق وأنه هل حياول
ُ
تقديم راحتك عىل راحته ،وهل يقوم بخدمتك ،أو ماذا ،ألنه قد يكون من أهل اخلذالن
يف الشدائد.

ٍ
معرفة حتى ختتربه بثالث:
ُسم الرجل صدي ًقا ِس َم َة
عن أيب عبد اهلل ،قال :ال ت ّ

تغضبه فتنظر غضبه خيرجه من احلق إىل الباطل ،وعند الدينار والدرهم ،وحتى تسافر
معه.

(((

((( منهاج الرباعة يف رشح هنج البالغة حلبيب اهلل اهلاشمي اخلوئي ج 21ص .514
((( هنج البالغة ج 4ص  49احلكمة رقم ( .(217
((( رشح هنج البالغة البن أيب احلديد املعتزيل ج 5ص .353
((( األمايل للشيخ الطويس (ص  279ح )71 / 533
((( أمايل الشيخ الطويس ص  646ح .2 / 1339
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ْ
ربح يف الدنيا
إذا وجدت صديق ًا نجح يف هذه االختبارات
فتمسك به؛ ألنه ٌ

واآلخرة ،وإال فالبقاء بال صديق خري من مرافقة الذي خيذل يف الشدائد والنائبات.

وكل ذلك ينبغي لنا أن ننقله –مصحوب ًا بتجاربنا اخلاصة -إىل أوالدنا ،لنعلمهم

الطريق الصائب للحصول عىل صديق ،واحلدود التي ينبغي هلم عدم جتاوزها معهم.

ومهام حتدثنا عن الصحبة واألخوة يف اهلل ،فال نجد واحد ًة ترقى ملستوى رفعة

ووف��اء أصحاب اإلم��ام احلسني (سالم اهلل عليه) ألنهّ م نعم األصحاب وبشهادته

أبر
عرفهم بمقولته الشهرية« :اللهم إين ال أعرف أهل بيت َّ
(صلوات اهلل عليه) حيث ّ

خريا من أصحايب».
وال أزكى وال أطهر من أهل بيتي ،وال أصحا ًبا هم ً

(((

فلنُذكّر أوالدنا بجميل ُصنع هؤالء األفذاذ ،الذين ما فتئ التاريخ يذكرهم بكل

إعظام وإجالل وإكبار ،حشرَ نا اهلل وإياكم معهم يف ركب أيب عبد اهلل احلسني.

((( أمايل الشيخ الصدوق ص  215ح .1 / 239
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املفردة الثانية :العالقة مع الكبري
العوامل امل�شرتكة بني احلقوق:
رغم اختالف احلقوق بني املوجودات ،وما يرتتب عليها من واجبات وإلزامات،

إال أهنا تشرتك يف عدة أمور وعوامل ،منها:

حق اهللُ يعبرِّ عن عالقة بني العبد
 /1أهنا تعبرّ عن عالقات بني طرفني ،فمثلاً ّ

وحق األم ُيعبرِّ عن عالقة بني األم وولدها… ،فهي عالقات فيها نوع من
وربّ��ه،
ّ
التفاعل واالثنينية.

/2أهنا مما البدّ منه يف هذه احلياة ،فال يستطيع اإلنسان االستغناء عنها يف حياته،

فبعضها ّ
يغذي اجلانب الروحي ،أو العقيل ،أو العقائدي ،وبعضها يدخل يف نظام:

الناس للناس من ٍ
ٍ
ٍ
حرض
بدو ومن
لبعض وإن مل يشعروا خد ُم
بعض
 /3البدّ هلذه العالقات من أن تُضبط بنظام ،فإذا ما ُأريدَ لتلك العالقات النجاح

ختضع لقواعد وقوانني توضع بني
رتك للعشوائية واالنتقائية ،والبدّ أن
َ
فال بد أن ال ُت َ

الطرفني ليلتزم هبا ٌّ
احلق و َم ْن عليه احلق والواجب.
كل من صاحب ّ

 /4وهناك صفة أخرى كامنة داخل تلك العالقات ،وهيّ :
أن التزام اإلنسان بتأدية

تلك احلقوق هو مؤرش وكاشف عن احرتامه لتلك العالقة ،فهو ما مل حيرتم عالقته مع

اهلل- مثالً -فلن هيتم بتأدية ما عليه من حقوق له سبحانه ،وبالتايل لن يكون عبد ًا كام
يريده اهلل ،وهكذا باقي احلقوق.
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االحرتام إذن هو خيط مشرتك بني ّ
كل تلك العالقات ،فمن حيرتم عالقة معينة فإنه

سيقوم بتأدية ما تفرضه عليه من حقوق وإلزامات.

علامء الفقه واألصول لدهيم بحث اسمه (التجري) ،ومثاله :لو كان أمام شخص

كأس مملوء بسائل ،واعتقد ذلك الشخص أن ما يف الكأس هو مخر ،وهو يعلم أن اخلمر
حرام ،مع ذلك أصبح لديه قرار برشب ما يف الكأس ،وبعد أن رشبه تبني أنه ماء وليس
بخمر ،يأيت السؤال هنا :هل يستحق هذا الشخص عقوبة أو ال؟

هناك من قال :يستحق العقوبة وع ّلل رأيه :إنّه ْ
مخرا،
وإن كان املرشوب ما ًء وليس ً

ولكنه ق ْبل الرشب كان يعتقد أنّه مخر ،وهو يعلم أن اخلمر حرام ،ومع ذلك ارتكبه،
فهذا يكشف عن سوء رسيرته وأن لديه استعدا ًدا ملعصية اهلل ،إذ ًا هو مل حيرتم عالقته
مع اهلل ،فيعاقب جلرأته عىل اهلل سبحانه ،وليس ألنّه رشب اخلمر ،فال ُيقام عليه احلدّ

املخصص لرشب اخلمر مثالً؛ ألنّه مل يرشب اخلمر ،ولكن ُيعاقب جلرأته عىل اهلل.
َّ
منا�شئ االحرتام يف العالقات:

يف حياتنا ،نجد أن االحرتام يف العالقات له منايشء متعددة ،مثالً :احرتام الولد

لوالديه؛ ألهنام السبب يف وجوده ،واستمرار حياته ،وتوفري الظروف املالئمة له.
احرتام املعلم؛ ألنّه السبب يف اهلداية والتعليم والتخليص من اجلهل.
احرتام من يقدم خدمة معينة؛ ألنه ساعدك يف قضية ما.
وهذا أمر عقالئي متعارف بني الناس.

وهناك منايشء أخرى الحرتام مجيع املسلمني؛ بعض النصوص واألدبيات تشري

إىل أن من الالزم احرتام مجيع املسلمني ،ذلك ألهنم أحد ثالثة :إما أكرب منك ،أو أصغر
منك ،أو بعمرك ،فإذا كان أكرب منك فخدمته لإلسالم أكثر منك ،وأما األصغر منك
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فتحرتمه ألن ذنوبه أقل من ذنوبك ،وأما من كان بعمرك (تِ ْربك) فتحرتمه ألنك أعلم

بذنوبك وال تعرف ذنوبه.

إذن هناك مناشئ متعددة لالحرتام فيام بيننا ،بعضها مناشئ عرفية ،وبعضها

عقالئية ،وأخرى دينية.
من�ش�أ احرتام الكبري.

إن من أهم الفئات التي سيكون ألوالدنا عالقات معهم ولو كانت سطحية ،ولو

كانت عالقة عابرة يف طريق أو سيارة أو مكان جلوس ،هي فئة كبار السن ،فال بد أن

نعرفهم عىل اخلطوط العامة للتعامل معهم ،بام حيفظ للعالقة معهم قيمتها ،ورونقها،
ّ
ولذلك نجد أن اإلمام زين العابدين يبني لنا حقيقة وهيّ :
أن الكبري البدّ من

احرتامه ،ولكن ملاذا؟

قال« :وحق الكبري توقريه لسنه ،وإجالله لتقدمه يف االسالم قبلك ،وترك

مقابلته عند اخلصام ،وال تسبقه إىل طريق وال تتقدمه ،وال تستجهله ،وإن جهل عليك

احتملته وأكرمته حلق االسالم وحرمته».

(((

ذكر لنا (صلوات اهلل وسالمه عليه) منشأين البدّ أن جيتمعا ليتو ّلد االحرتام

للكبري ،اي إن هناك صفتني إذا توفرتا يف الكبري فال بد من احرتامه ،ومها:
ال�صفة الأوىل :توقريه ل�سنّه.

ٍ
الشيب فيها
مرحلة يغزو
يمر اإلنسان بمراحل عمرية متعددة يصل بعدها إىل
ُ
ّ

كبريا ،والروايات تذكر ّ
سوا َد رأسه ،فيصبح ً
أن اهلل يستحيي من شيبة الرجل
شيخا ً

الكبري يف اإلسالم.

((( اخلصال للشيخ الصدوق ص .570
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ول اهللِ :
ففي رواية عن رس ِ
«م ْن إِ ْجلاَ ِل اهلل :إِ ْجلاَ ُل ِذي َّ
الش ْي َب ِة ا ُمل ْسلِمِ».
َ ُ
(((
و َق َال َأ ُبو َع ْب ِد اهللَ « :ل ْي َس ِمنَّا َم ْن مَل ْ ُي َو ِّق ْر َكبِ َرينَا و َي ْر َح ْم َص ِغ َرينَا».

(((

استطراد :يف رضورة احرتام الكبري لشيبته ولعمره.

عىل الكبري أن حيرتم كرب عمره وشيبته ،وال ُيدخل نفسه يف ما جيلب له اإلهانة.

جيب أن ال تكون ترصفاته صبيانية.

عليه أن يبتعد عن الكالم املريب ،والترصفات املريبة.

عليه أن ال يتدخل فيام ال يعنيه.

وال حيرش نفسه يف أمور ال يفقه منها شيئ ًا.
وال يتكلم يف مواطن ال ينبغي له الكالم فيها.
وال يلبس ما ال يليق بعمره.
يصح ملن بعمره الدخول إليها.
وال يدخل يف أماكن ال ّ

عليه أن حيافظ عىل كل ما من شأنه أن حيفظ له هيبته ووقاره ،وأن يبتعد عن كل ما

من شأنه أن يقلل من ذلك.

البدّ لإلنسان -حني يصل إىل مرحلة عمرية متقدمة -أن حيرتم شيبته كي يفرض

احرتامه عىل اآلخرين وحيافظ عىل سمعته ،وإن كانت له أخطاء سابقة فعليه أن يبادر

إىل التوبة منها ،ألن الشيب هو أول ن ُُذر املوت.

عليه أن يكون وقور ًا ،وقد روي أنه قال الصادق« :أول من شاب إبراهيم

اخلليل وإنه ثنى حليته فرأى طاقة بيضاء ،فقال :يا جربئيل ما هذا؟ فقال :هذا وقار،
اب إِ ْج ِ
لاَل ا ْلكَبِ ِري ح.1
((( الكايف للكليني ج 2ص َ 165ب ُ
اب إِ ْج ِ
لاَل ا ْلكَبِ ِري ح.2
((( الكايف للكليني ج 2ص َ 165ب ُ
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فقال إبراهيم :اللهم زدين وقار ًا».

(((

تصحيح األخطاء املاضية واالبتعاد عام جيلب اإلهانة وعن أماكن الشبهة وغريها

من األمور التي حتفظ لكبري الس ّن هيبته واحرتامه ،هو ما جيب عليه أن يراعيه.
تقدمه يف الإ�سالم.
ال�صفة الثانيةُّ :

وهو ما أشار له بقوله« :وتبجيله لتقدّ مه يف اإلسالم قبلك» أي أن يكون مسل ًام،

رت َم عالقتَه مع اهلل ،وذلك يتم من
وأن يكون ممن سلم الناس من يده ولسانه ،واح َ

خالل« :من أصلح فيام بينه وبني اهلل ،أصلح اهلل ما بينه وبني الناس»(((.

عىل اإلنسان أن يصلح عالقته مع اهلل ،فإن فعل ذلك وجد أن الغري حيرتمه،

ويقدّ ره ،ال ليشء إال ألن عالقته مع اهلل جيدة ،لذلك تنقل بعض الروايات عن

أصحاب األئمة كهشام بن احلكم أنه كان اإلمام الصادق يقدّ مه عىل أصحابه

الكبار وهو بعدُ مل ّ
خيتط عارضاه ،ألنّه كان قوي ًا يف دينه.

(((

ٍ
عندئذ ترتتب حقوق
فإذا اجتمعت هاتان الصفتان :كرب الس ّن ،وخدمة اإلسالم،

جيب علينا أن نؤدهيا هلذه الشيبة :التوقري ،والتبجيل.

علينا أن نُلقي يف روع أوالدنا احرتام الكبري لتينك الصفتني ،حتى ال يتجاوزوا

حدود األدب والرتبية معهم.

((( يف من ال حيرضه الفقيه للشيخ الصدوق (ج 1ص  130ح  ،)336ويف لفظ قصص األنبياء
للراوندي ص ( :113فقال إبراهيم :اللهم ما هذا؟ فقال :وقار .فقال :اللهم زدين وقارا).
حممد بن خالد الربقي (ج  /1ص  /29باب ثواب من أصلح فيام بينه وبني
((( املحاسن ألمحد بن ّ
اهلل /ح  )13عن أمري املؤمنني.
وب َق َال:
((( الكايف للكليني ج 1ص  173 - 171باب االضطرار إىل احلجة حَ 4ع ْن ُيون َُس ْب ِن َي ْع ُق َ
ِ
ِ
وه َو َأ َّو ُل َما ْ
اخ َت َّط ْت لحِ ْ َيتُه و َل ْي َس فِينَا إِلاَّ َم ْن ُه َو
ُكن ُْت عنْدَ َأبيِ َع ْبد اهللَ ...ف َو َر َد ِه َشا ُم ْب ُن الحْ َ َك ِم ُ
َأ ْكبرَ ُ ِسنّ ًا ِمنْهَ .ق َالَ :ف َو َّس َع َله َأ ُبو َع ْب ِد اهلل و َق َال :نَاصرِ ُ نَا بِ َق ْلبِه ولِ َسانِه و َي ِده...
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وكيف ذلك؟

إمامنا السجاد يعلمنا الكيفية بالتايل:

/1ترك مقابلته عند اخلصام.

إذا كانت ألحد خصومة مع كبري ،فعليه تركها؛ لكرب سنّه ،وتوقري ًا لشيبته ،حتى

احلق ما أمكنه ذلك.
وإن كان هو صاحب ّ
/2ال تستجهله.

أي ال تتعامل معه معاملة اجلاهل ،بعدم أخذ كالمه عىل حممل اجلدّ  ،ألنّه صاحب

خربة يف احلياة ،ولك أن تستفيد من جتربته التي هي عبارة عن عصارة حياته ويقدمها

لك جاهزة.

/3ال تسبقه إىل طريق وال تتقدمه.

فعلينا أن نقدم الكبري يف ّ
كل يشء سواء يف امليش أو الكالم أو غريه.
ِ
ـح ّق االسالم وحرمته.
 /4إن جهل عليك احتملته وأكرمته ل َ

أي حتى لو اعتدى عليك ،فعليك أن حترتمه وتكرمه ،والسبب يذكره إمامنا

حق اإلسالم ،مؤ ِّكدً ا عىل أنّه إذا كانت هلذا الكبري
(صلوات اهلل وسالمه عليه) ،وهوّ :

خدمة للدين أكثر ،فتوقريه وتبجيله جيب أن يكون عىل أعىل مستوياته.
وهذا هو مبدأ اإلسالم يف التعامل مع الكبري.

غصلا عم ةقالعلا :ةثلاثلا ةدرفملا
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املفردة الثالثة :العالقة مع ال�صغري
للدين يف خطاباته مع اجلمهور مناهج وأساليب متعددة ،يالحظ فيها نوعية

اخلطاب ونوعية املخاطب ،وال جيمد عىل منهج معني لبيان اخلطاب وتوضيح املضامني
التي يريد إيصاهلا للمجتمع ،بل إن عنده خطابات متعددة ،بعضها هلا صيغة علمية

عالية جد ًا ،حتتاج إىل العديد من املقدمات العلمية للوصول إىل مضامينها ،مثل قوله
يهام َ هِ
عز ِمن ِ
كان فِ ِ
حان اهللِ َر ِّب ا ْل َع ْر ِ
ون﴾
ّ
قائلَ ﴿ :ل ْو َ
ش َعماَّ َي ِص ُف َ
آل ٌة إِلاَّ اهللُ َل َف َسدَ تا َف ُس ْب َ

[األنبياء  ]22فعندما يأيت العلامء لبيان هذه اآلية ُيقدّ مون العديد من املقدمات املنطقية

والفلسفية للوصول إىل املعنى الصحيح هلذا الدليل الذي ساقه القرآن الكريم إلثبات

التوحيد.

هناك خطابات علمية ،لكنها تنزل عن تلك اللغة الفلسفية العالية إىل لغة أقرب إىل
﴿سن ُِرهيِ ْم آياتِنا يِف الأْ َ ِ
فاق َو يِف َأ ْن ُف ِس ِه ْم َحت َّٰى َي َت َبينَّ َ هَُل ْم َأ َّن ُه
الفهم العا ّمي ،مثل قوله تعاىل َ

ال ُّق َأو مَل يك ِ
ْف بِ َر ِّب َ َ
ش ٍء َش ِهيدٌ ﴾ [فصلت  ]53فهذه اآلية تبني دليلاً من
حَْ َ ْ َ
ك أ َّن ُه َع ٰىل ك ُِّل يَ ْ
األدلة التي تُذكر عىل إثبات وجود اخلالق العامل القادر احلكيم هلذا العامل ،وهي تدعو

اإلنسان إىل أن ينظر إىل الكون وما فيه من حكمة وتدبري ،وإىل أرسار نفسه وعظمة
خلقته ،فإذا تأمل هذه األرسار اآلفاقية واألنفسية ،صارت لدى اإلنسان هذه املعرفة،

حق ،وهو ما ُيسمى بربهان النُ ُظم.
عندها يتبني له أن اهللّ 

يف بعض االحيان ينزل اخلطاب عن اللغة العلمية إىل اللغة اخلطابية التي ُيقصد

منها إقناع اجلمهور بقضية معينة ،عن طريق استخدام بعض القضايا املعروفة بني
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النّاس ،حتى يصل املتحدّ ث باجلمهور إىل نتيجة معينة.

ولذلك ب ًينت األحاديث الرشيفة أن املعصومني كانوا يتحدثون حسب

مقدار فهم املخاطب.

ول اهللِ 
فعن اإلمام الصادق« :ما ك َّلم َر ُس ُ
العبا َد ب ُكن ِْه َع ْقلِه َق ُّط» ،وقال« :قال
رسول اهلل« :إنّا معاشرِ األنْبي ِ
َّاس َع ٰىل َقدْ ِر ُع ُقولِ ِـهم»(((.
اء ُأ ِم ْرنا ْ
أن نُك ِّل َم الن َ
َ
َ َ َ
فكان ال يكلمهم بام يملكه من معرفة عالية ،ألهنم ال يطيقون ذلك ،وهو

أسلوب عقالئي ،أن ينظر اإلنسان إىل نوعية اخلطاب ونوعية املخاطب ،وحياول أن
ينزل خطابه وفق هذه املقاييس املوضوعية والعقالئية.
ّ

وإذا أردنا أن نذكر بعض الشواهد عىل هذا األمر من حياة املعصومني ،فإننا

نجد فيها الكثري من هذه األساليب نذكر منها:

عن أيب ُأمامة ،قالَّ :
النبي ،فقال :يا رسول اهلل ،ائذن يل
أتى
َّ
فتى شا ًّبا ٰ
إن ً
بالزنا ،فأقبل القوم عليه ،فزجروه ،وقالواَ :م ْهَ ،م ْه .فقال« :ادنه» ،فدنا منه قريب ًا ،قال:
فجلس ،قال :حُ ِ
«أت ُّبه ألُ ِّمك؟» ،قال :ال واهلل جعلني اهلل فداءك ،قال« :وال الناس حُيِ ُّبونه
ألُمهاهتم» ،قال« :أفت ِ
ُح ُّبه البنتك؟» ،قال :ال واهلل يا رسول اهلل جعلني اهلل فداءك ،قال:
َّ

«وال الناس حُيِبونه لبناهتم» ،قال« :أفت ِ
ُح ُّبه ألُختك؟» ،قال :ال واهلل جعلني اهلل فداءك،
ُّ
ِ
ِ
لعمتك؟» ،قال :ال واهلل جعلني اهلل
قال« :وال الناس حُي ُّبونه ألخواهتم» ،قال« :أفتُح ُّبه َّ
فداءك ،قال« :وال الناس حُيِبونه لع هتم» ،قال« :أفت ِ
ُح ُّبه خلالتك؟» ،قال :ال واهلل جعلني
ُّ
ماّ
ِ
هم اغفر
اهلل فداءك ،قال« :وال الناس حُي ُّبونه خلاالهتم» ،قال :فوضع يده عليه وقال« :ال ّل ّ

الفتى يلتفت إ ٰىل يشء.
وحصن فرجه» ،فلم يكن بعد ذلك
وطهر قلبه،
ذنبهِّ ،
ِّ
ٰ
((( الكايف للكليني  /23 :1كتاب العقل واجلهل /ح .15
((( يف مسند أمحد بن حنبل (ج  /5ص  256و)257
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لو الحظنا خطاب النبي مع الشاب لوجدنا أنه مل يكن علم ًيا ،ومل يستخدم
اخلطاب الرشعي ،فلم ي ُقل له مثلاً « :إِ َّن َأ َشدَّ الن ِ
َّاس َع َذاب ًا َي ْو َم ا ْل ِق َي َام ِةَ :ر ُج ٌل َأ َق َّر ُن ْط َفتَه

ِ
ي ُر ُم َع َل ْيه».
يِف َرح ٍم حَ ْ

(((

وإنام استخدم معه األسلوب الرتبوي ،وهو أسلوب عكس احلالة ،فكام ال ترضاه

أيضا« ...فارض للناس ما ترضاه لنفسك»(((.
لنفسك ،فالناس ال ترضاه ً

وهو املعنى الذي أشار له أمري املؤمنني يف وصيته لولده اإلمام احلسن
ِ
ب لِغ رْ ِ
َك و َبينْ َ غ رْ ِ
ك ِميزَان ًا فِيماَ َب ْين َ
اج َع ْل َن ْف َس َ
ب
َي َك َما حُت ُّ
َي َكَ ،ف َأ ْحبِ ْ
حني قال لهَ « :يا ُبن ََّي ْ
ِ
تب َأ ْن ُت ْظ َلمِ َ ،
ِ
ِ
لِنَ ْف ِس َ
ي َس َن
وأ ْحس ْن َكماَ حُت ُّ
ك ،واك َْره َله َما َتك َْره هََلا ،ولاَ َت ْظل ْم َكماَ لاَ حُ ُّ
ب َأ ْن حُ ْ
َ
ك َما ت َْس َت ْقبِ ُحه ِم ْن غ رْ ِ
وار َض ِم َن الن ِ
واس َت ْقبِ ْح ِم ْن َن ْف ِس َ
إِ َل ْي َ
َّاس بِماَ ت َْر َضاه هَُل ْم ِم ْن
َي َكْ ،
كْ ،
ِ
ب َأ ْن ُي َق َال َل َ
َن ْف ِس َ
ك.(((»...
ك ،ولاَ َت ُق ْل َما لاَ َت ْع َل ُم وإِ ْن َق َّل َما َت ْع َل ُم ،ولاَ َت ُق ْل َما لاَ حُت ُّ

بعض الناس يصفهم القران باملؤلفة قلوهبم ،وهم كفار وهلم نصيب من الزكاة

ألجل استاملتهم إىل الدين ولألمن من رشهم.

بعض األحيان يكون األسلوب املناسب هو السكوت وغض الطرف عن املقابل،

وكان الرسول الكريم واألئمة يتبعونه.

وقد يصل األمر إىل أسلوب النَّهر كي يعود الفرد لنفسه وحياسبها ،ومن ذلك
�ول اهللَ أ ْن َن ْل َقى َأه َل ا َملع يِ
ما روي عن أمري املؤمننيَ :
«أ َم َرنَا َر ُس� ُ
اص بِ ُو ُجوه
َ
ْ
َ ِ ٍ (((
ُم ْكفه َّرة»
الزا يِ
ن حَ 1ع ْن َأبيِ َع ْب ِد اهلل..
اب َّ
((( الكايف للكليني ج 5ص َ 541ب ُ
((( من ال حيرضه الفقيه للشيخ الصدوق (ج  /4ص  /19ح  )4972عن اإلمام الصادق.
((( هنج البالغة (ج  /3ص  45و.)46
((( الكايف  /59 :5باب األمر باملعروف والنهي عن املنكر /ح .10
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اخلطاب مع ال�صغار.
أمرا واقع ًيا ويوم ًيا وابتالئ ًيا دائام هم فئة
من الفئات التي يكون معها اخلطاب ً

الصغار ،الصبيان ،غري البالغني ،فئة هلا حياهتا اخلاصة ومشاكلها اخلاصة ،وينبغي أن
يكون اخلطاب متناس ًبا مع هذه الفئة.
فكيف يكون اخلطاب معهم؟

لقد َأوىل اإلسالم للصغار أمهية عظمى يف خطاباته ،ولو الحظنا حياة النبي

لوجدنا أنه كان يتعامل مع الصغار تعاملاً تربو ًيا يمتاز بالدقة ،ملؤه التشجيع واالحرتام
واإلنسانية ،ليع ّلمنا كيف نتعامل مع هذه الرشحية من املجتمع.

املسلمون كانوا إذا ُولد هلم ولد يذهبون به إىل النبي ليباركه هلم أو ليسميه ،يف

إحدى املرات بال طفل يف حجره الرشيف ،أراد اهله محله وقطع بوله عليه ،فن ََهرهم

النبي بقوله :مه ،ال تزرموا بالصبي أي ال تقطعوا عليه بوله ،وتركه إىل أن اكمل ثم

أرجعه ألهله ،وأخربهم أن الثوب يطهره املاء.

(((

هبذا التعامل اإلنساين كان يتعامل الرسول األعظم مع األطفال ،حتى إذا

صادفوه يف طريق كان هو من يبدأهم بالسالم ،مع عظم مكانته ،وملا سأله أصحابه عن

ذلك أجاهبم« :كي تكون سنّة من بعدي».

(((

يعرفنا أن اإلسالم أراد أن يكون اخلطاب مع الصغار خمتل ًفا
هذا النوع من التعامل ّ

متا ًما عن أي رشحية يف املجتمع ،ال بد أن يكون تعاملاً ملؤه الرمحة واإلنسانية.

((( مكارم األخالق للطربيس.25 :
أدعهن حت َّٰى املامت :األكل ٰ
عىل احلضيض مع العبيد ،وركويب احلامر
((( عن رسول اهلل« :مخس ال
َّ
عىل الصبيان ،لتكون ُسنَّة من بعدي»( .اخلصال
مؤكف ًا ،وحلب العنز بيدي ،ولبس الصوف ،والتسليم ٰ
للشيخ الصدوق :ص .)271
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صغار اليوم ،ولكنهم كبار الغد ورجال املستقبل ،فعلينا أن نفتح معهم
أوالدنا،
ٌ

ملف التعامل مع الصغار ،عرب خطوتني:

اخلطوة األوىل :تعاملنا نحن معهم ،إذ سينطبع يف شخصياهتم ليتحول إىل سلوك

يف املستقبل.

اخلطوة الثانية :دفعهم للتعامل الرتبوي مع من هم أصغر منهم سن ًا ،بدء ًا بإخواهنم

الصغار.

اإلمام زين العابدين يذكر لنا بعض األساليب لذلك ،والتي يصبغها

بصبغة احلقوق ،فيقول« :وحق الصغري :رمحته يف تعليمه والعفو عنه والسرت عليه

والرفق به واملعونة له».

(((

 /1حق ال�صغري :رحمته يف تعليمه.
يبدو أن اإلمام (سالم اهلل عليه) كان ملتفتًا إىل قسوة بعض املعلمني لتالميذهم،

فرصح بكيفية التعامل مع الصغار واألسلوب األنسب لتعليمهم ،وهو أسلوب الرمحة
ّ
والتسامح ،خصوص ًا مع االلتفات إىل أهنم صغار مل يعتادوا االلتزام والتقييد.

وال نغفل عن دور اآلباء واألمهات داخل األرسة يف تعليمهم وتشجيعهم ،ألن

مسؤولية تربية وتعليم الصغار مشرتكة بني الوالدين واملع ِّلم ،جيب عليهم مجي ًعا مراعاة
املعاملة احلسنة التي يرتضيها اإلسالم إلنشاء جيل سليم وصحي نفسي ًا وجسدي ًا.

وهذا أمري املؤمنني (صلوات اهلل وسالمه عليه) عىل عظمته والذي يقول فيه رضار:
«كنّا ال نُك ِّل ُمه لـهيبتِه»((( كان يأتيه أطفال ال ُكتّاب يتحاكمون عنده «يا أمري املؤمنني،
((( اخلصال للشيخ الصدوق ص .570
((( أمايل الشيخ الصدوق ص  724ح .2 / 990
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أحكم بيننا ،أينا أحسن خط ًا» فكان يقول« :أما إنهّ ا حكومة» أي إهنا حماكمة تُسأل عنها

يوم القيامة فعليك بأن حتكم بالعدل.
َّاب َأ ْلواحهم ب َ يدَ يه لِي ِ
نيَ أ ْل َقى ِص ْب َي ُ
خ َري َب ْين َُه ْم،
فقد روي َأ َّن َأ ِم َري ا ُمل ْؤ ِمنِ َ
ان ا ْل ُكت ِ َ َ ُ ْ َ ينْ َ ْ َ
ُوم ٌة ،والجَْ ْو ُر فِ َيها كَالجَْ ْو ِر يِف حُْ
ال ْكمَِ ،أ ْبلِغُوا ُم َع ِّل َمك ُْم إِ ْن ضرَ َ َبك ُْم َف ْو َق
َف َق َالَ :أ َما إِ هَّنَا ُحك َ
ث ضرَ ب ٍ
ثَلاَ ِ
(((
ات يِف األَ َد ِ
ب ا ْقت َُّص ِمنْه.
ََ

وروي َّ
عىل أبيه،
أن عبد الرمحن السلمي ع َّلم ولد احلسني( احلمد) فلماَّ قرأها ٰ
أعطاه ألف دينار وألف ح َّلة ،وحشا فاه ُد ًّرا ،فقيل له يف ذلك ،قال« :وأين يقع هذا من

عطائه» ،يعني تعليمه(((.

هذه قيمة املعلم ،علينا أن ننتبه لذلك.
/2العفو عنه.
هو طفل ال جتربة طويلة له يف احلياة ،عقله صغري ،فهو معرض للخطأ ،فإذا أخطأ

فال يعني ذلك هناية الدنيا ،وإنّام علينا ان نعفو عنه ،وال نعني من العفو عدم احلساب،

بل ال بد أن يحُ اسب ولكن ال يصل إىل حدّ العقاب ،نُفهمه بكل رفق سو َء فعله وخطأه
ّ
ونحذره من تكرار اخلطأ ،ونعفو عنه.

/3ال�سرت عليه.
بعض األطفال حينام خيطئ فإنه ال يحُ ب أن ي ّطلع عىل خطئه أحد ،إذ إن له شخصيته

وكرامته ،ولكن مما يؤسف له أن بعض الكبار ال حيرتم الطفل ،والبعض ُيعنّفون أبناءهم

وينتقصون منهم أمام اآلخرين ،بينام اإلمام السجاد يوصينا بالسرت عليهم.
((( يف الكايف للكليني(ج 7ص  268باب النوادر ح )38
((( مناقب آل أيب طالب البن شهر آشوب .222 :3
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/4الرفق به.
يعتقد بعض اآلباء أنه ومن خالل قسوته عىل ابنه فإنه سيبني له شخصية ويصبح
ال شجاع ًا يف املستقبل ،البعض يدفعون أبناءهم للعمل يف صغر سنهم غري ٍ
هبا رج ً
مبال

بام سيالقيه هذا الطفل من قسوة احلياة وتعامل املجتمع وما يمكن أن ينتقل إليه من
أخالق وسلوكيات منحرفة.

ّ
إن العلامء يحُ ّذرون من إرسال األبناء إىل بلدان تضعف فيها عقيدهتم أو تؤدي

النحرافهم ،بل ويلزم عىل األولياء أن يبعدوا أبناءهم عن العمل يف أماكن الريبة وما

ُيضعف عقيدهتم.

(((

/5املعونة له:
الطفل كائن صغري وضعيف غري مكتمل النضج ،هو بحاجة إىل تقديم املساعدة

–وخصوصا اآلباء -أن يعاونوهم
يف حياته واختاذ قراراته وإدارة أموره ،فعىل الكبار
ً

عىل ذلك ،نعم البأس باختباره أو إلقائه يف بعض الصعاب ،ولكن بعد تعليمه ومدّ يد

العون له ،وهذا التعامل ليس فقط مع صغارنا ،وإنّام مع مجيع الصغار؛ ألن هذا ما يريده
اإلسالم والعلم احلديث.

هكذا يعلمنا اإلسالم والنّبي.

الصبي ٰإىل أمني
((( منهاج الصاحلني للس ِّيد السيستاين (ج  /2مسألة ( :)1078جيوز للو ِّيل تسليم
ِّ
ّ
واخلط واحلساب والعلوم النافعة لدينه ودنياه ،ويلزم عليه أن
ُيع ِّلمه الصنعة أو إ ٰىل من ُيع ِّلمه القراءة
يصونه ع ي ِ
فسد أخالقه فض ً
يرض بعقائده).
ماَّ ُ
ال عماَّ ُّ
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املفردة الرابعة :العالقة مع �صاحب املعروف علينا.
ال شك أن اإلنسان سيواجه يف حياته من يحُ سن إليه ،بدء ًا بالصديق ،واجلار،

واملعلم ،فض ً
ال عن الوالدين ،واألرحام.

فكيف يتم التعامل مع صاحب املعروف علينا؟
ال بد أن نتعرف عىل هذه الكيفية ،وننقل معرفتنا إىل أوالدنا ،ل ُيحسنوا أداء هذا

احلق بكل أرحيية وانسيابية.

بادئ ذي بدء ،نذكر مقدمة:
تتعدد العالقات بني البرش بتعدد الشخصيات ،وعند التعامل املتبادل بني البرش

–بشخصياهتم املختلفة -تتولد عدة أنامط من السلوك ،ولكل نمط ميزاته وخصائصه،
واملشاهد وجدانًا أن هناك أساليب يستعملها بنو البرش يف سلوكياهتم ،ومنها التايل:

الأول :الأ�سلوب الأناين:
وهو ينطبق عىل الشخص الذي ال يرى ح ّق ًا إال لنفسه يف تعامله مع اآلخرين حتت

شعار:

هي النفس نفيس يذهب الكل عندها

فهو ال يفكر إال يف مصلحته الشخصية.

إذا سلمت فليذهب الكون عاط ًبا

يف احلقيقية ،أن التفكري باملصلحة الشخصية ليس فيه خلل يف حدّ نفسه ،وإنام

يكون اخللل والعيب إذا صار حساب املصلحة الشخصية يرض باآلخر ،أو أن يبني
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سعادته عىل تعاسة اآلخرين ،بحيث جتده يترصف وفق أسلوب يكشف عن أنانيته،
ومثال ذلك االستعامر ،حيث إنه يأيت بشعارات براقة حتت عنوان احلرية والديموقراطية

وختليصك من الدكتاتورية ،ولكن عند التنفيذ جتد أنه يقدم مصلحته الشخصية عىل

اآلخرين ،وال ضري عنده يف أن يستخدم األسلحة الكيمياوية أو اجلرثومية وما خت ّلفه

من أرضار ،وال هيمه أن هيلك شعب وهتلك الثروات الطبيعية يف قبال التخلص من
شخص واحد ،فهو يعمل ضمن دائرة التفكري األناين.

هناك من يرمي باملخ ّلفات من سيارته حفا ًظا عىل نظافتها ،وال هيمه نظافة الطريق

وبلده ،فهو ال يفكر باملصلحة العامة.

أيضا البخيل ،فهو جيمع األموال عىل حساب سعادة أوالده وزوجته ،بل
ومثاله ً

هناك من يبخل حتى عىل نفسه.

ّ
اجلاف �أو ال ِق�صا�صي.
الثاين :الأ�سلوب
أو أسلوب :من ال يفعل املعروف إال إذا سب ْقته أنت بمعروف ،وهو أفضل من

األسلوب األول بدرجة ،وهو أسلوب منترش بني العديد من فئات املجتمع ،ويمكن
أن جتده يف صور متعددة ،ومثاله :من ال يلقي التحية حتى تُلقى التحية أنت عليه ،حتى
عمرا أو منزل ًة ،يف حني أن اإلسالم ّ
حث عىل أمهية
وإن كان الشخص املقابل أكرب منه ً

من يبدأ بالسالم ،فقد روي يف بعض الروايات :املؤمن لني املنكب يوسع عىل أخيه،

واملنافق يتجاىف يض ّيق عىل أخيه ،واملؤمن يبدأ بالسالم ،واملنافق يقول :حتى ُيبدأ يب.

(((

فأنت ال تستطيع أن تسبق املؤمن بالسالم حتى يف املكاملة التلفونية؛ إذ يبتدئ

حديثه بإلقاء السالم ،والنبي األعظم كان يبدأ بالسالم حتى عىل الصبيان لتكون
((( كنز العامل للمتقي اهلندي (ج 1ص  156ح .)778
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سنة من بعده.(((.

يف بعض األحيان هناك مواقف حتتاج إىل مروءة ،إال أن صاحب هذا األسلوب ال

يسامح من أخطأ بحقه ،حتى وإن جاء وطلب السامح منه ،فال يقبل العذر ،هو صارم

وجاف جد ًا ،ال جتد فيه أي نوع من الليونة يف التعامل -كام يف القوانني الوضعية يف كثري
ٌّ

من األحيان -فال تسامح وال تعامل باملروءة.

َدى َع َل ْيك ُْم َفا ْعتَدُ وا
يف بعض األحيان هذا األسلوب ينفع ،هو أسلوبَ ﴿ :ف َم ِن ا ْعت ٰ
ِ
ِ ِ
ني﴾ [البقرة .]194
َدى َع َل ْيك ُْم َوا َّت ُقوا اهللَ َوا ْع َل ُموا َأ َّن اهللَ َم َع ا ُملتَّق َ
َع َل ْيه بِم ْث ِل َما ا ْعت ٰ

الص ْل ُح
﴿و ُّ
ولكن يف بعض األحيان يؤكد القرآن عىل التسامح وأمهيته فيقول َ

َخ رْ ٌي﴾ [النساء .]128

تستمر احلياة.
إذ ًا ،جيب أن تكون هناك مرونة يف التعامل مع اآلخر؛ حتى
ّ

الثالث :الأ�سلوب اال�ست�سالمي:
صاحب هذا األسلوب ال يقول( :ال) أبدً ا ،حتى وإن سلبته حقه ،أو ك ّلفته بأمور

ترضه يف نفسه أو يف عائلته أو يف صحته ،وحتى لو غششته ،فهو يبالغ يف صفة احلياء إىل
ّ
احلدّ الذي تُصبح فيه سب ًبا إلذالله أو رضره.

إن احلياء مطلوب ،ومن صفات املؤمن أن يكون حي ًّيا ،ولكن بمعنى أن يكون حي ًيا

عن احلرام ،فيلزم أن ال تكون للمؤمن رغبة تذله((( ،وال يضع نفسه يف موضع الشبهة
((( ُانظر :اخلصال 271 :و /272ح  12و.13
ِ
«ما َأ ْق َب َح
((( يف الكايف للكليني (ج 2ص َ 320ب ُ
اب ال َّط َم ِع ح 1و حَ )2ع ْن َأبيِ َع ْبد اهللَ ق َالَ :
ُون َله َر ْغ َب ٌة ت ُِذ ُّله».
بِا ُمل ْؤ ِم ِن َأ ْن َتك َ
وعن أيب َج ْع َف ٍرَ ق َال« :بِئ َْس ا ْل َع ْبدُ َع ْبدٌ َله َط َم ٌع َي ُقو ُده وبِئ َْس ا ْل َع ْبدُ َع ْبدٌ َله َر ْغ َب ٌة ت ُِذ ُّله».
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ف ُيظن به ظن السوء((( ،واملرأة احليية جيب أن تكون مستورة وال ترفع صوهتا وضحكاهتا

يف الشارع مثالً ،فهذا األمر مطلوب ،لكن بحدٍّ أن ال يذوب اإلنسان يف اآلخر ،بحيث

ال يكون له أي رأي ،فهذا األمر منهي عنه؛ ألنه سيو ّلد الكثري من املشاكل يف املجتمع،

فمثل هذا الشخص سيقصرّ مع عائلته؛ ألنه ال يستطيع أن يقول (ال) ألحد؛ خجلاً من
اآلخرين ،بل حتى إنه َليؤثر عىل نفسه وصحته.

نحب هذا األسلوب من البعض جتاهنا ،فمثلاً الكثري منّا
نحن يف بعض األحيان
ّ

يميل يف قلبه عىل ولده املطيع املستسلم ،والذي ين ّفذ كل ما نطلبه منه ،ولكن علامء
النفس يؤكدون بأن مثل هذا الولد قد تكون شخصيته ضعيفة ومهزوزة –وإن كان
كثريا ،-يف حني ّ
أن من يناقشك ويطلب السبب
يمكن أن يكون مؤد ًبا وممن حيرتم والديه ً

ينمي شخصياهتم،
قبل التنفيذ ،فهو ذو شخصية أقوى ،إذ إن باب احلوار مع األوالد ّ

ومعه فيجب أن ال نغرس يف أوالدنا األسلوب االستسالمي ،وإنام نع ّلمهم عىل أسلوب
النقاش والتفاهم بحدود األدب ،وعلم التنمية البرشية اليوم يؤكد عىل أن نتعلم كيف

نقول( :ال).

الرابع� :أ�سلوب (�أنا و�أنت ،كالنا نربح):
وهو أسلوب التوازن يف العالقات ،وأسلوب املعروف ،وهو ما أكدت عليه

الدراسات االجتامعية والتنموية والرتبوية وغريها ،وهو يبتني عىل عدة ركائز ،منها:
الركيزة الأوىل :قانون احلقوق والواجبات:

إن املنهج االجتامعي يقتيض أن تأخذ وتعطي ،ال أن تأخذ وال تعطي ،وال أن تعطي

((( يف هنج البالغة /500( :ح  )159عن أمري املؤمنني« :من و َضع َن ْفسه مو ِ
اض َع الت َُّه َم ِة ،فَلاَ
َ ْ َ َ َ ََ
اء بِه ال َّظ َّن».
َي ُل َ
وم َّن َم ْن َأ َس َ
اخ َل الس ِ
ويف هنج البالغة /536( :ح  :)349من د َخ َل مدَ ِ
وء اتهُّ ِ َم.
َ ْ َ
ُّ
َ
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وال تأخذ ،واملؤمن املستقيم يعمل ضمن هذا النظام مع اجلميع.

يف حديث لإلمام الصادق« :الناس سواء كأسنان املشط .واملرء كثري بأخيه،

وال خري يف صحبة من مل ير لك مثل الذي يرى لنفسه».

(((

فمثل هذا الذي ال يرى لك عليه مثل الذي له عليك ،هو ليس لك بأخ ،فهو يأخذ

منك وال يعطي.

الركيزة الثانية :ال�شخ�صية املتزنة:
يابسا فتكرس وال ل ّينًا
فهو ال مستسلم جدً ا وال صلب جدً ا ،عىل غرار :ال تكن ً

فتُعرص ،ففي املواقف الصلبة يقف وال يتنازل عن رأيه ،ويف نفس الوقت إذا ما تغري
املوقف ووجد أن عليه أن يعتذر ،فهو يبادر إىل االعتذار.

إن التوازن يقتيض أن تقاس املواقف بمقياس دقيق ،وأن يتم الترصف حسب

الظروف املوضوعية ،ويقتيض من اإلنسان أن يكون صاحب معروف ،وأن يضع

املعروف يف أهله.

وقد أرفدتنا الروايات الرشيفة بام ينفعنا يف هذا املجال ،فعن اإلمام الصادق

إن قلت واحدة
(صلوات اهلل وسالمه عليه) أنه قال لعنوان البرصي« :فمن قال لكْ :

إن كنت صادق ًا
إن قلت عشـر ًا مل تسمع واحدة ،ومن شتمك فقلْ :
سمعت عشـر ًا ،فقلْ :
أن يغفرها لك،
وإن كنت كاذب ًا فيام تقول فاهلل أسأل ْ
أن يغفرها يلْ ،
فيام تقول فاهلل أسأل ْ

ومن وعدك باجلفاء فعده بالنصيحة والدعاء.(((»...
ار ٍد الت َِّم ِ
ِِ
و َعن َأبيِ َعب ِد اهللَ ق َال« :بع َ ِ
ني إِ ىَل بِشرْ ِ ْب ِن ُع َط ِ
يم ِّي يِف
ث َأم ُري ا ُمل ْؤمن َ
ََ
ْ
ْ
((( حتف العقول للحراين ص .368
لعيل الطربيس (ص .)564
((( مشكاة األنوار ٍّ
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ِِ
َكلاَ ٍم ب َلغَهَ ،فمر بِه رس ُ ِ
ني يِف َبنِي َأ َس ٍد َ
اج َة
ول َأم ِري ا ُمل ْؤمن َ
وأ َخ َذهَ ،ف َقا َم إِ َل ْيه ُن َع ْي ُم ْب ُن َد َج َ
َ
َ َّ َ ُ
ِِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
ي َف َأ ْف َلتَهَ ،ف َب َع َ
ض َبَ ،ف َق َال َله ُن َع ْي ٌم:
ث إِ َل ْيه َأم ُري ا ُمل ْؤمن َ
األَ َسد ُّ
نيَ فأت َْوه بِه وأ َم َر بِه أ ْن ُي رْ َ
ك َل ُك ْف ٌرَ .ق َالَ :ف َلماَّ َس ِم َع َذلِ َ
ك َل ُذ ٌّل ،وإِ َّن فِ َرا َق َ
َأ َما واهلل إِ َّن ا ُمل َقا َم َم َع َ
ك ِمنْه َق َال َلهَ :يا ُن َع ْي ُم،
ِ ِ
ْك ،إِ َّن اهللَ ي ُق ُ
الس ِّي َئ َة﴾ َأ َّما َق ْو ُل َ
َقدْ َع َف ْونَا َعن َ
ك :إِ َّن ا ُمل َقا َم
ول﴿ :ا ْد َف ْع بِا َّلتي ه َي َأ ْح َس ُن َّ
ك َل ُذ ٌّلَ ،ف َس ِّي َئ ٌة ا ْكت ََس ْبت ََهاَ ،
ك :إِ َّن فِ َرا َق َ
وأ َّما َق ْو ُل َ
َم َع َ
ك َل ُك ْف ٌر َف َح َسنَ ٌة ا ْكت ََس ْبت ََهاَ ،ف َه ِذه هِ َب ِذه.

ُث َّم َأ َم َر َأ ْن يخُ َ لىَّ َعنْه»..

(((

ومن أجل التشجيع عىل هذا األسلوب وإدامته ونرشه ،وضع اإلمام زين العابدين

(سالم اهلل عليه) فقرة من رسالة احلقوق بأن تؤدي حق من قام باملعروف لك ،حتى
ال ينقطع سبيل املعروف ،فقال« :وأما حق ذي املعروف عليك فأن تشكره وتذكر

معروفه وتكسبه املقالة احلسنة وختلص له الدعاء فيام بينك وبني اهلل ،فإذا فعلت ذلك
كنت قد شكرته رسا وعالنية ،ثم إن قدرت عىل مكافأته يوما كافيته».

(((

وهذه احلقوق هي:

الأول� :أن ت�شكره:
فإن من مل يشكر املخلوق مل يشكر اخلالق ،فيجب أن تشكر صاحب املعروف.
ِ
ب ك َُّل َق ْل ٍ
َع ْن َعماَّ ٍر الدُّ ْهنِ ِّي َق َال َس ِم ْع ُت َعليَِّ ْب َن الحْ ُ َسينْ ِ َ ي ُق ُ
ب
ول« :إِ َّن اهلل حُي ُّ
ول اهلل َتبار َك و َتع ىَال لِعب ٍد ِمن عبِ ِ
ين حُ ِ
ب ك َُّل َع ْب ٍد َشك ٍ
َح ِز ٍ
ُورَ ،ي ُق ُ
يده َي ْو َم ا ْل ِق َي َام ِة:
َْ ْ َ
َ
وي ُّ
َ َ

ُك َيا َر ِّبَ .ف َي ُق ُ
أشك َْر َت فُلاَ ن ًا؟ َف َي ُق ُ
َ
ولَ :ب ْل َشك َْرت َ
ول :مَل ْ ت َْشك ُْرنيِ إِ ْذ مَل ْ ت َْشك ُْرهُ .ث َّم َق َال:
ِ (((
َأ ْشك َُرك ُْم للِهَّ َأ ْشك َُرك ُْم لِلنَّاس».
((( الكايف للكليني (ج 7ص  268باب النوادر ح .)40
((( اخلصال للشيخ الصدوق ص .569 – 568
((( الكايف للكليني (ج 2ص  99باب الشكر ح )30
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الثاين :تذكر معروفه:
فعندما جتالس غريه عليك أن تذكر معروفه ،إذ عندما متدحه فإنك تشجعه وتشجع

غريه عىل عمل املعروف.

الثالث :تك�سبه املقالة احل�سنة:
لعل بعض الناس يتكلم بالسوء عىل من يحُ سن اليه ،وهذا أمر قبيح ،بل العقل

والنقل يلزمك أن متدحه وتنرش فعله احلسن بني الناس ،فيكتسب بذلك السمعة
ال ْح ِ
سان إِلاَّ إْ ِ
زاء إْ ِ
سان﴾ (الرمحن.)60 :
ال ْح ُ
احلسنةَ ،
﴿ه ْل َج ُ
الرابع� :أن تخل�ص له الدعاء فيما بينك وبني اهلل تعاىل:
رسا بينك وبني اهلل تعاىل ،ففيه نفع لك وله.
أي تدعو له ً

وال شك يف أن دعاءك بظهر الغيب ألخيك ،سريجع عليك بفائدة عظيمة ،وقد

روي عن يونس بن عبد الرمحن ،قال :رأيت عبد اهلل بن جندب وقد أفاض من عرفة،
وكان عبد اهلل أحد املتهجدين قال يونس :فقلت له قد رأى اهلل اجتهادك منذ اليوم .فقال

يل عبد اهلل :واهلل الذي ال اله اال هو ،لقد وقفت موقفي هذا وأفضت ،ما سمعني اهلل
دعوت لنفيس بحرف واحد ،ألين سمعت أبا احلسن يقول« :الداعي ألخيه املؤمن

بظهر الغيب ينادي من أعنان السامء ،لك بكل واحدة مائة ألف ،فكرهت مضمونة

لواحدة ال أدري أجاب إليها أم ال».

(((

رسا وعالنية.
فإن فعلت كل ذلك ،كنت قد شكرته ً

اخلام�س :ي�ؤكد الإمام (�صلوات اهلل عليه) على �أمر �آخر وهو:
أنك ْ
إن قدرت عىل أن تُرجع املعروف لصاحبه ،أي أن جتازيه بمعروفه ،فافعل،

((( اختيار معرفة الرجال (رجال الكيش) للشيخ الطويس (ج 2ص  852رقم الرتمجة .)1097
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قادرا عىل ر ّد املعروف فر َّده بأفضل منه،
فهو من ابتدأ باملعروف ،فإن مرت األيام وكنت ً
ولنا يف �أئمتنا �أ�سوة ح�سنة.
فقد روي أنه خرج اإلمامان احلسن واحلسني وعبد اهلل بن جعفر ُح ّجاج ًا،

ففاتتهم أثقاهلم ،فجاعوا وعطشوا ،ف��رأوا يف بعض الشعوب خبا ًء ر ًّثا وعجوز ًا،
فاستسقوها ،فقالت :اطلبوا هذه الشوهية ،ففعلوا ،واستطعموها ،فقالت :ليس إلاَّ

ثم شوت هلم
هي ،فليقم أحدكم فليذبحها حت َّٰى أصنع لكم طعام ًا ،فذبحها أحدهمّ ،

من حلمها وأكلوا وق َّيلوا عندها ،فلماَّ هنضوا قالوا هلا :نحن نفر من قريش نريد هذا
ِ
ثم رحلوا ،فلام جاء
الوجه ،فإذا انرصفنا وعدنا فاملمي بنا فإنّا صانعون لك خري ًاّ ،
فأرض هبا احلال ،فرحلت حت َّٰى
ثم مضت األ ّيام
زوجها وعرف احلال أوجعها رضب ًاّ ،
َّ

اجتازت باملدينة ،فبصـر هبا احلسن فأمر هلا بألف شاة وأعطاها ألف دينار ،وبعث

ثم بعثها إ ٰىل عبد اهلل بن جعفر فأعطاها
معها رسوالً إ ٰىل احلسني فأعطاها مثل ذلكّ ،

مثل ذلك(((.

((( مناقب آل أيب طالب البن شهر آشوب (ج  /3ص .)182

اجلانب الرابع :اجلانب االقت�صادي
يعترب اجلانب االقتصادي من أهم اجلوانب التي تشغل

مساحة واسعة من تفكري الناس أمس واليوم ،ملا له من أثر مبارش
يف حياهتم اليومية.
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وألمهيته القصوى ،واليومية ،فقد عمدت بعض الدول االستعامرية إىل استغالل

حاجة غريهم يف السيطرة عليهم وجعلهم تابعني هلم بمعنى الكلمة ،وأنتم تعلمون أن

من أقسى العقوبات الدولية هو احلصار االقتصادي.

لو مل يتم إشباع هذا اجلانب ،فقد يندفع الفرد إىل ارتكاب اجلرائم يف حق نفسه أو

يف حق غريه ،وبالتايل قد تتس ّبب هذه احلالة يف فوىض ال قرار هلا.

ُون ُك ْفر ًا».
هذا أمر واقعي ال ُينكر ،وقد روي عن َر ُسول اهلل« :كَا َد ا ْل َف ْق ُر َأ ْن َيك َ

(((

الدين عموم ًا ال يقف موقف ًا سلبي ًا من الغنى وحتسني احلالة االقتصادية ،ال عىل

العكس ،فإن له منظومة متكاملة يف هذا اجلانب ،بحيث يمأل كل فراغاهتا ،بدء ًا من

الدعوة إىل العمل ،وجعل الكاد عىل عياله كاملجاهد يف سبيل اهلل تعاىل ،مرور ًا بضبط
طرق حتسينها ،وتشذيبها مما قد يؤدي إىل الطبقية املقيتة ،وحتريم الطرق امللتوية وغري
العقالئية وال الرشعية ،وانتها ًء بالدعوة إىل التكافل االجتامعي عرب منظومة من
الترشيعات الواجبة واملستحبة.

يف هذا اجلانب ،سنعمل عىل تسليط الضوء عىل مفردتني ،متثل األوىل منهام الصورة

العامة للتعامل مع الطبيعة ،وكيف أن اإلنسان استخدمها إىل أقىص حد ،وطرق التعامل

معها ،ويف الثانية منهام ختصص الكالم بالرتبية االقتصادية لألوالد ،ونسأل اهلل تعاىل

التوفيق والقبول.

((( الكايف للكليني ج 2ص  307باب احلسد ح.4
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املفردة الأوىل :العالقة مع الطبيعة
من العالقات الواقعية التي ال يستطيع اإلنسان العيش بدوهنا ،ألهنا توفر له املادة

اخلام الستمراره يف هذه احلياة ،هي عالقته مع الطبيعة.

املوجود يف هذه األرض ليس فقط اإلنسان ،فهناك احليوان ،النبات ،وهناك أيض ًا

بقية املوجودات -الطبيعة -وكام تعبرّ الفلسفة القديمة هناك العنارص األربعة :املاء،

اهلواء ،الرتاب ،النّار ،هذه العنارص متثل الطبيعة والتي توجد فيام بينها وبني اإلنسان

عالقات متجذرة منذ أول يوم وجد اإلنسان عىل هذه األرض ،وال غنى لإلنسان عن

هذه العالقة ،إذ كيف يعيش من دون ماء أو هواء...؟!

الطبيعة ،النبات ،احليوان ،وكل عنرص موجود -غري اإلنسان -يف هذه األرض

يمثل جزء ًا من العالقة الرضورية الواقعية التي يعيشها اإلنسان يف هذه احلياة ،واذا أردنا

أن نبحث يف عالقة اإلنسان مع هذه الطبيعة وكيف تعامل معها ،فإننا نجد أن اإلنسان مل
يتخذ طريقة واحدة يف التعامل معها ،هو عىل كل حال انتفع من الطبيعة ،ولكن كيف؟
نتحدث هنا يف عدة خطوات:
اخلطوة الأوىل� :أنواع التعامل مع الطبيعة.
أولاً  :األبحاث التارخيية تقول :إن التعامل كان عىل ٍ
نواح متعددة ،بعض احلضارات

وجدت أن اإلنسان أضعف بكثري من بعض موجودات الطبيعة ،ويف نفس الوقت هو
حمتاج هلذه املوجودات ،فتصور أن هلا تأثري ًا ما ،فعمد إىل التقرب إليها ،فع َبدَ ها ،فأصبح
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هناك إله الشمس ،إله الريح ،إله الربق… والكثري من اآلهلة التي ظ ّن اإلنسان أن فيها

قدرة تفوق طاقته ،فع َبدها ع ّلها ختفف من وطأة غضبها عليه...

ثان ًيا :هناك نوع آخر من عبادة الطبيعة ،جاء متلبس ًا بلباس جديد ،يعني أهنم مل

يرصحوا بعبادهتم للطبيعة ،وإنام عبدوها بطريقة مغ ّلفة ،وذلك حني بحثوا يف بدايات

اخللقة لإلنسان ،وما هي النقطة التي انطلقت منها البرشية ،فانتهوا إىل أن الطبيعة هي

من خلقتهم!

إن الطبيعة ما هي إال (املاء ،اهلواء ،الرتاب ،النار) ومجيعها موجودات عشوائية

وليست من ّظمة ،انظر مثلاً  :العاصفة ،إذا دخلت عىل بلد أفسدت كل يشء ،النار إذا

ش ّبت فإهنا تحُ رق األخرض واليابس ،واملاء إذا طغى ال يرحم صغري ًا وال كبري ًا ،ومل َنر
ظاهرة من الظواهر الطبيعية تصنع شيئ ًا من ّظ ًام ،فكيف يمكن أن نعقل أن هذه الطبيعة
هي التي أوجدت هذا اإلنسان وهبذه الدقة التي حيكيها لنا الطب وعلم الترشيح؟!

عىل كل حال ،فإن هناك نو ًعا من التعامل مع الطبيعة عىل أنهّ ا إله وإن كان بطريقة

مغ ّلفة.

ثال ًثا :تعاملت النخب العلمية مع الطبيعة عىل أنهّ ا مادة خمتربية إلجراء أبحاث

علمية لالستفادة القصوى منها يف هذه احلياة ،وهذا النوع من التعامل مع الطبيعة هو

طور احلياة إىل ما نراه اليوم ،إذ استطاع اإلنسان أن يستفيد من العنارص املوجودة
الذي ّ

يف األرض ليبني منها ناطحات السحاب ،واالنتفاع من اهلواء يف رفع الطائرة يف السامء،
وذ ّلل املاء ليعطينا الطاقة الكهربائية ،ذلل النّار ليعطينا حمركات دفع قوية اخترصت
علينا املسافات.

هذه النخبة من العقول استطاعت االنتفاع من املوا ّد اخلام لتسخريها يف خدمة

اإلنسان ،ونجحت يف ذلك ،وهذا أمر جيد ،والعقل يقبله والدين ال ُيعارضه.

بطلا عم ةقالعلا :ىلوألا ةدرفملا
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راب ًعا :البعض تعامل مع الطبيعة خمتربي ًا ،ولكن باإلضافة إىل ذلك كانت هلم نظرة

أخرى ،حيث رأوا هذه الطبيعة هبذا التنظيم الالمتناهي والذي إىل اآلن مل يتمكن البرش

من اكتشاف الكثري من العالقات بني موجوداهتا ،فقالواّ :
إن هذا النظام الدقيق يف

الكون ال يمكن أن يصدر بالصدفة ،وال يمكن أن يكون بطريقة عشوائية ،فالبد من
وجود من ِّظ ٍم عامل ،حكيم ،قادر ،هو الذي خلق هذا النظام الدقيق هلذه الطبيعة.
فانتهوا إىل وجود مد ّبر هلذا الكون ،وهو الذي نسميه :اهلل.
اخلطوة الثانية :تفاعل الإن�سان مع الطبيعة:
عالقات اإلنسان مع الطبيعة متعددة ،ومرت بمراحل كثرية ،ولكن اليشء اجلامع

لكل هذه العالقات هو ّ
أن اإلنسان أراد أن ينتفع منها غاية االنتفاع.

هو حمتاج إليها ،وحتى يستفيد منها احتاج إىل اآللة وإىل اإلنسان اآلخر ،احتاج
إىل الفأس وإىل املِ ْعول وغريها من اآلالت كي حيفر األرض وحيرثها ويوجد األنفاق

وغريها.

احتاج إىل اإلنسان اآلخر ألنه أدرك أنه بمفرده ال يتمكن من إنجاز مجيع أعامله،

وأما كيف استخدم اإلنسان اآلخر؟

البعض باإلجارة ،البعض بالتعاون ،وآخرون باالستعباد.
كام أن االستفادة من الطبيعة كانت بعدة وسائل ،واح��دة من الوسائل التي

استخدمها اإلنسان إلخضاع الطبيعة هي ما تسمى باألموال.

األم��وال :وسيلة اصطنعها اإلنسان حتى يتمكن من تسخري اإلنسان اآلخر

إلخضاع الطبيعة واالستفادة منها.

املال هو جمرد أمر اعتباري ،هي ورقة متت طباعتها بطريقة معينة خاضعة لقانون
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معني.

علينا أن نذكّر بأن الدين ال يتعارض مع إذالل الطبيعة خلدمة اإلنسان ،اهلل تعاىل
ِ
اموات َوما يِف الأْ َ ِ
رض مَجِيع ًا ِمنْ ُه
الس
هو من سخرها لنا ،يقول تعاىلَ :
﴿و َسخَّ َر َلك ُْم ما يِف َّ
ك لآَ ٍ
إِ َّن يِف ذلِ َ
ون﴾ [اجلاثية  ]13خلقه اهلل تبارك وتعاىل لنا ،وترك لنا
يات لِ َق ْو ٍم َي َت َفك َُّر َ

أن ُن َف ِّعل إرادتنا ونستعمل عقولنا يف كيفية االستفادة منها للعيش يف هذه الدنيا حياة
رغيدة ،فأصبح املال إحدى الوسائل إلخضاع الطبيعة واالنتفاع منها.

اخلطوة الثالثة :تعامل الإن�سان مع املال.
إن تعامل اإلنسان مع هذه األموال مل يكن عىل نسق واحد ،وإنّام اختلفت معاملته:
/1بعضهم اعترب األموال غاية وهد ًفا ،فنراه ابت َُيل برذيلة البخل ،حتى إن بعضهم

لديه من األموال ما تكفي عدة أجيال من بعده ،ومع ذلك نراه يكدح ويتعب نفسه يف
مجع وكنز األموال!

هناك حديث ألمري املؤمنني حول هذه احلالة يبني أن َّ
أقل من ينتفع من هذه
ت لِ ْلب ِ
يل َي ْس َت ْع ِ
األموال هو جامعها ،فيقولَ « :ع ِ
خ ِ
ج ُل ا ْل َف ْق َر ا َّل ِذي ِمنْه َه َر َب،
ج ْب ُ َ

وياسب يِف ِ
ِ
ِ
ِ
بَ ،ف َي ِع ُ
اآلخ َر ِة
يش يِف الدُّ ْن َيا َع ْي َش ا ْل ُف َق َراء ،حُ َ َ ُ
و َي ُفوتُه ا ْلغنَى ا َّلذي إِ َّياه َط َل َ
ِ
َ ِ ِ (((
اب األغْن َياء».
ح َس َ
وسبحان اهلل الذي جعل الدنيا كامء البحر كلام رشب منها العطشان ازداد ً
عطشا!
رش ِع ُن لنفسه
إن من يرى أن األموال هدف فإنه س ُيبتىل بالبخل واجلشع ،كام أنه س ُي ْ
(((

أي طريقة للحصول عليها ،ولو كانت عن طريق الرسقة والغش والربا … وغريها من
((( هنج البالغة ص  30 – 29احلكمة ()126
ِ
ِ
ِ
والز ْهد ف َيها حَ )24ع ْن َأبيِ َع ْبد اهللَ ق َال:
اب َذ ِّم الدُّ ْن َيا ُّ
((( يف الكايف للكليني (ج 2ص َ 136ب ُ
«م َث ُل الدُّ ْنيا كَم َث ِل م ِ
ان ا ْز َدا َد َع َطش ًاَ ،حتَّى َي ْق ُت َله».
اء ا ْل َب ْح ِرُ ،ك َّلماَ شرَ ِ َب ِمنْه ا ْل َع ْط َش ُ
َ َ َ
َ

بطلا عم ةقالعلا :ىلوألا ةدرفملا

167

الطرق غري املرشوعة ،وآخر هذا اجلمع لألموال أنه سيرتكها ويذهب رغماً عىل أنفه!

 /2هناك بعض آخر يتعامل مع امل��ال عىل أنّ��ه وسيلة وآل��ة ،ولك ْن الستعباد

ترشفه عىل اآلخرين ،ولو مل ينته
اآلخرين ،فيعتربهم كأهنم خدم له .حيسب أن أمواله ّ

مثل هذا الفرد فإن أمواله ستهلكه عاج ً
ال أو آجال...

نقي الثوب ،فجلس إ ٰىل رسول اهلل،
روي أنَّه جاء رجل مورس إ ٰىل رسول اهللُّ 

فجاء رجل معسـر درن الثوب ،فجلس إ ٰىل جنب املورس ،فقبض املورس ثيابه من حتت

يمسك من فقره يشء؟» ،قال :ال ،قال:
فخذيه ،فقال له رسوله اهلل« :أخفت ْ
أن َّ
أن يوسخ ثيابك؟» ،قال:
أن يصيبه من غناك يشء؟» ،قال :ال ،قال« :فخفت ْ
«فخفت ْ
إن يل قرين ًا ُيز ِّين يل َّ
عىل ما صنعت؟» ،فقال :يا رسول اهللَّ ،
كل
ال ،قال« :فام محلك ٰ

قبيح و ُيق ِّبح يل َّ
كل حسن ،وقد جعلت له نصف مايل ،فقال رسول اهلل للمعسـر:
ِ
(((
ـم؟ قال :أخاف ْ
أن يدخلني ما دخلك.
«أتقبل؟» ،قال :ال ،فقال له الرجل :ول َ

/3هناك نوع ثالث للتعامل مع األموال عىل أنهّ ا وسيلة وآلة ،كالطعام الذي هو

وسيلة لالستمرار بالعيش ،ال لكنزه وخزنه ،وهذا النوع من التعامل أيض ًا ينقسم إىل

قسمني:

أ :بعض يستعمل األموال كوسيلة إلعامر الدنيا دون اآلخرة ،وللتوسعة عىل نفسه

ولكن دون مراعاة حقوق املال.

ب :وبعض يستعمله كوسيلة لعمران الدنيا واآلخرة.
وال نحتاج إىل كثري عناء لنحكم بأن أفضل من يتعامل مع املال هو األخري.

أما ما هي حقوق األموال التي جعلت هذا النوع من التعامل ينقسم إىل قسمني؟
((( الكايف للشيخ الكليني (ج  /2ص  262و /263باب فضل فقراء املسلمني /ح ..)11
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فهذا ما سنعرفه يف اخلطوة الالحقة.
اخلطوة الرابعة� :صفات املال النعمة.

يتبني من خالل ما تقدم :أن املال يتصف بعدة صفات ،إذا ُأخذت بعني االعتبار
سيصبح نعمة من نِعم اهلل ،ويصبح من العوامل املساعدة لدخول اإلنسان إىل اجلنة،

والتي هي:

أولاً  :أن املال وسيلة ال هدف ،ألنه إذا أصبح هد ًفا فسيو ّلد البخل ،والغش،

والرسقة ،والربا ،وغريها من الرذائل األخالقية املهلكة.

ثان ًيا :املال مسؤولية ال رشف ،فهو وإن ُأعتُرب يف غالب املجتمعات رش ًفا ،لكن يف

نفس الوقت هو مسؤولية ،فمسؤولية الغني ختتلف عن مسؤولية الفقري.

مسؤولية املال :أن ال يأخذه إال من ح ِّله ،وال ينفقه إال يف وجهه ،وكام تعرب الرواية

عن رسول اهلل« :إذا كان يوم القيامة مل تزل قدما عبد حت َّٰى ُيسئَل عن أربع :عن عمره

وفيم أنفقه ،وعن ح ِّبنا أهل
فيم أفناه ،وعن شبابه فيم أباله ،وعماَّ اكتسبه من أين اكتسبه َ
البيت»(((.
قد يكتسبه من مصدر حالل ،ولكنه ينفقه يف حرام ،وقد يكتسبه من حرام وينفقه

يف حالل ،كالمها خطأ!

عىل اإلنسان أن يكتسبه من حالل وينفقه يف حالل ،فإذا أدى مسؤولية املال وأنفق

عىل من جيب أن ينفق عليهم ،فال جيعل زوجته وأوالده يتكففون األموال من غريه،
احلق املفرتض من اهلل عليه من زكاة ومخس وغريها «إِ َّن اهلل ُس ْب َحانَه َف َر َض يِف
وأخرج ّ

ِ
ال األَغْنِي ِ
َأم َو ِ
اع َف ِق ٌري إِلاَّ بِماَ ُمت َِّع بِه غَن ِ ٌّي ،واهلل َت َع ىَال َسائِ ُل ُه ْم َع ْن
اء َأ ْق َو َ
ات ا ْل ُف َق َراءَ ،فماَ َج َ
َ
ْ
احلراين.56 :
((( حتف العقول البن شعبة ّ

بطلا عم ةقالعلا :ىلوألا ةدرفملا
َذلِ َ
ك»(((.

169

إذا أصبح التعامل مع األموال هبذه الطريقة ،فهذا سيقوده إىل اآلخرة.
ِ
ِ
ب َأ ْن
ب الدُّ ْن َيا ونُح ُّ
ويف ذلك روي أنه قال َر ُج ٌل ألَبيِ َع ْبد اهلل :واهلل إِنَّا َلنَ ْط ُل ُ
ِ
«تب َأ ْن تَصنَع هِبا ما َذا؟» َق َالَ :أ ُعود بهِ ا َعلىَ َن ْفسيِ
ِ
وع َياليِ و َأ ِص ُل بهِ َا
ن ُْؤت َ
َاها! َف َق َال :حُ ُّ
ُ َ
ْ َ َ َ
ِ
ِ ِ (((
ب اآلخ َرة».
ب الدُّ ْن َياَ ،ه َذا َط َل ُ
و َأت ََصدَّ ُق بهِ َا و َأ ُح ُّج و َأ ْعتَم ُرَ .ف َق َالَ «:ل ْي َس َه َذا َط َل َ

التوسعة عىل العيال ،إقراض املال للمحتاجني من املؤمنني ،اإلنفاق يف سبيل اهلل

تعاىل ،هذه من األمور املوصلة إىل اآلخرة ،وهلذا خيطئ من يتهم مؤمن ًا ألنه يسكن يف

ّ
وكأن عىل املؤمن أن يعيش حياة
بيت واسع أو يرى عليه بعض عالمات احلياة املر ّفهة،

القسوة واحلرمان ،متصور ًا ّ
أن هذه هي حياة الزهد التي يلزم عىل املؤمن أن يعيشها،
يِ
ص
يف حني أن الزهد هو ترك احلرام .وهو ما قاله أمري املؤمنني« :الز ُّْهدُ ف الدُّ ْن َيا َق رْ ُ
األَ َم ِل ُ
وشك ُْر ك ُِّل نِ ْع َم ٍة وا ْل َو َر ُع َع ْن ك ُِّل َما َح َّر َم اهلل.(((»U
فإذا حصل اإلنسان عىل األموال من حالل ،وأنفقها يف احلالل ،وطلب هبا مرضاة

اهلل ،فهذا ال خيالف الرشيعة.

اإلمام زين العابدين يبني أن من حق املال باختصار هو« :وأما حق مالك فأن ال

تأخذه إال من حله ،وال تنفقه إال يف وجهه ،وال تؤثر عىل نفسك من ال حيمدك ،فاعمل
فيه بطاعة ربك ،وال تبخل به فتبوء باحلرسة والندامة مع السعة ،وال قوة إال باهلل».

(((

للحر العاميل (ج  /9ص
((( روضة الواعظني للفتّال النيسابوري (ص )454؛ ووسائل الشيعة
ِّ
.)29
((( الكايف للشيخ الكليني (ج  /5ص  /72باب االستعانة بالدنيا ٰ
عىل اآلخرة /ح .)10
معنى الزهد /ح .3
((( الكايف للكليني  /71 :5باب ٰ
((( اخلصال للشيخ الصدوق ص .569
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«وال تؤثر عىل نفسك من ال حيمدك» أي :ال تنفقه عىل شخص ال ُيقدّ ر ذلك منك

وكأنك رميت بأموالك يف البحر.

«فاعمل به بطاعة ربك ،وال تبخل به فتبوء باحلرسة والندامة مع التبعة»

البعض من الذين جيمعون األموال تتقدم هبم أعامرهم وتتكاثر األمراض عليهم،

فال يتمكنون حتى من أن هينئوا بأمواهلم ،وتبقى احلرسة والندامة يف قلوهبم ،كام تبقى

تبعتها تلحقهم يوم القيامة إذا مل يؤدوا حقوقها.

فاملال وسيلة ال هدف ،مسؤولية ال رشف ،املال ُيقصد منه عمران الدنيا واآلخرة

مع ًا ،وليس الدنيا فقط أو اآلخرة فقط ،إذ إنه ورد عن اإلمام الصادق« :ليس منّا من

ترك دنياه آلخرته ،وال آخرته لدنياه»(((.

وروي عن العامل أنَّه قال« :اعمل لدنياك كأنَّك تعيش أبد ًا ،واعمل آلخرتك

كأنَّك متوت غد ًا»(((.

إذا أصبح التعامل مع املال هبذه الطريقة ،فسيصبح من األمور النافعة يف الدنيا

واآلخرة ،وإذا حدث يف هذه املعادلة خلل فإنه سيحدث خلل يف املنهجية ،خلل يف

احلياة ،خلل يف النتائج.

((( من ال حيرضه الفقيه للصدوق  /156 :3ح .3568
((( من ال حيرضه الفقيه للصدوق  /156 :3ح .3569

داصتقالا ةيبرتلا:ةيناثلا ةدرفملا
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املفردة الثانية:الرتبية االقت�صادية
هذه احلياة قائمة عىل مبدأ التوازن ،واخللل فيه يؤدي إىل اخللل يف احلياة ،وهذا

األمر شامل لكل مفرداهتا ،وعىل مجيع املستويات.

الرتبية تدخل ضمن هذا املضامر ،فهي مفهوم حيايت يقتيض التوازن لو أريد له

النجاح ،وهذا األمر يشمل كل جوانبها ،إذ للرتبية جوانب متعددة ،بعضها نفسية،
وبعضها ثقافية ،وجسدية ،وغريها ،ومنها اجلانب االقتصادي ،وهو حمل البحث.
إن اجلانب االقتصادي ُينظر له من جانبني:
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اجلانب الأول :من جهة الوالدين
أي ما يلزم عىل األبوين اقتصاد ًيا اجتاه األبناء ،واملطلوب منهم هو إحداث عملية

(التوازن) هنا ،فال إفراط وال تفريط ،ال دالل زائ��دً ا عن احلد املطلوب ،وال بخل
وتقصري فيام حيتاجونه اقتصاد ًيا.

وحتى تتضح الصورة نذكر النقاط التالية:

النقطة األوىل :إن إمهال اجلانب االقتصادي لألوالد ،يؤدي إىل نتائج وخيمة ،منها:

أولاً  :شعور األوالد السلبي بعدم قيمتهم يف احلياة لدى آبائهم ،فعندما يراك ولدك

هتتم بسيارتك وصحتها امليكانيكية أكثر من صحته البدنية ،وعندما يراك تشرتي أغىل

اهلواتف الن ّقالة إلشباع رغبتك وال تشرتي له لعبته املفضلة أو حتى مالبسه الرضورية،
عندها سيتمنى أن يكون حاجة من حاجياتك التي هتتم هبا ،وسيشعر أنه إنسان ال قيمة

له عندك.

هذا إذا كان األب هيتم بمثل تلك األمور.

ثان ًيا :أما إذا كان من النوع البخيل ،فهو ال يرصف عىل نفسه وال عىل عياله ،فإنه

باإلضافة إىل خسارته لولده ،هو سيخرس قيمته املعنوية أمام أوالده ،ذلك ألهنم وبال
شك سيسمعون أصدقاءهم يرسدون عليهم مقاطع قصصية من سفراهتم الرتفيهية
مع آبائهم ،أو صورة اهلدية التي أحرضها األبوان يوم عيد ميالدهم ،أو يوم حصلوا
عىل نتائج جيدة يف االمتحان ،وبمقايسة بسيطة من األوالد سيحكمون عىل ذلك
األب البخيل بحكم ٍ
قاس جدً ا ،وسيحتاج األب إىل وقت طويل ليصحح ذلك احلكم
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ويستأنف حياته األبوية بصورهتا اإلجيابية معهم ،لو أراد تصحيح صورته طب ًعا.

ثال ًثا :إن األوالد سينتظرون اللحظة املناسبة للتحرر من قيود سجن البيت ،ذلك

عندما تتاح هلم فرصة احلصول عىل املال ،بعمل او غريه ،حينها ،سيستغنون عن أبيهم

باملرة ،كام اضطرهم هو من قبل أن يستغنوا عن أمواله.

ال تنس أن املال يمكن تعويضه ،ولكن كيف ستعوض قل ًبا خرسته أو ابنًا حرمته؟!

النقطة الثانية :إن الرشع قائم عىل رضورة تك ّفل األب مهمة الرعاية االقتصادية

للبيت عمو ًما ،فحتى لو كانت الزوجة غنية ،فإن نفقتها الواجبة هي عىل زوجها ،نعم،

إذا كان لألوالد أموال خاصة فيمكن لألب –وهو وليهم الرشعي -أن يرصفها عليهم،

برشط أن ال يكون يف رصفها مفسدة عليهم ،أما إذا مل يكونوا يملكون املال ،فإن متام
نفقتهم الالزمة هي عىل أبيهم ،والتقصري يف هذا اجلانب قبيح عقلاً وحرام رش ًعا.

(((

النقطة الثالثة :صحيح أنه ال جيب عىل األم أن تنفق عىل أوالدها وعىل نفسها مع

((( منهاج الصاحلني للس ِّيد السيستاين (ج  /2مسألة  :)85جيوز لألب واجل��دِّ لألب وإن عال
ٌّ
التصـرف يف مال الصغري بالبيع والشـراء واإلجارة وغريهاٌّ ،
مستقل يف الوالية فال ُيعتَرب
وكل منهام
ُّ
تصـرفهام ،بل يكفي عدم
اإلذن من اآلخر ،كام ال تُعتَرب العدالة يف واليتهام ،وال أن تكون مصلحة يف
ُّ
األول  -يف النظر
املفسدة فيه ،نعم إذا دار األمر بني الصالح واألصلح لزم اختيار الثاين إذا عُدَّ اختيار َّ
اضطر إ ٰىل بيع مال الصغري وأمكن بيعه بأكثر
العقالئي  -تفريط ًا من الو ِّيل يف مصلحة الصغري ،كام لو
َّ
من قيمة املثل فال جيوز له البيع بقيمة املثل ،وكذا لو دار األمر بني بيعه بزيادة درهم عن قيمة املثل
وزيادة درمهني الختالف األماكن أو اّ
ّ
باألقل ،وإن كانت فيه مصلحة
الدللني أو نحو ذلك مل جيز البيع
التصـرف مشتم ً
إذا عُدَّ ذلك تساه ً
عىل املصلحة أو عدم
ال عرف ًا يف مال الصغري ،واملدار يف كون
ُّ
ال ٰ
تصـرف الو ُّيل باعتقاد املصلحة
عىل كونه كذلك يف نظر العقالء ال بالنظر إ ٰىل علم الغيب ،فلو
َّ
املفسدة ٰ
التصـرف ،ولو تبينَّ أنَّه ليس كذلك بالنظر إ ٰىل علم الغيب
فتبينَّ أنَّه ليس كذلك يف نظر العقالء بطل
ُّ
صح إذا كانت فيه مصلحة بنظر العقالء.
َّ
الصبي باالقتصاد ،ال
عىل
ِّ
ويف منهاج الصاحلني للس ِّيد السيستاين (ج  /2مسألة ( :)1081ينفق الو ُّيل ٰ
باإلرساف وال بالتقتري ،مالحظ ًا يف طعامه وكسائه وغريمها ما يليق بشأنه).
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وجود األب ،ولكن هذا ال يعني أن تتقوقع عىل أمواهلا لنفسها ،بل ينبغي هلا –تربو ًيا
أوتيت إىل ذلك سبيلاً .
عىل األقل -أن متدّ يد العون لزوجها وألوالدها ما
ْ

وأما إذا مل تكن ذات ٍ
م��ال ،فعليها أن ال تعدم األسلوب اجلميل واالبتسامة

والرتحيب والتشجيع املستمر ،ومعاجلة املواقف احلرجة بحنكة وذكاء.

عليها أن تقف إىل جنب زوجها –لو أعوزه احلال -وأن تصرب عىل قلة ذات يده،

ُفهم أوالدها أن أباهم ال يملك غريهم ،وأنه يبذل قصارى جهده من أجل
وعليها أن ت ّ

حيب ،لذلك عليهم أن يقدّ روا
تلبية رغباهتم ،ولكن الظروف مل ّ
تتأت معه كام يجَ ب أو كام ُ

هذا منه ،وأن جيعلوا من خططهم املستقبلية مساعدة أبيهم اقتصاد ًيا عندما تتاح هلم

الفرصة املناسبة.

النقطة الرابعة :وكام أن التقصري يف هذا اجلانب خطأ ،كذلك اإلفراط به إىل حدّ

بعض آخر من اآلباء.
الدالل غري املربمج وال املن ّظم هو خطأ آخر قد يقع فيه ٌ

إن من طبيعة الطفل أنه موجود مستهلك ،فلو وجد املوارد أمامه متوفرة وبكثرة

وبسهولة ،فإنه سيزيد من استهالكه الال مسؤول ،وسوف لن يرتاجع إىل نقطة سابقة

بعد أن جتاوزها...

خذ مثاالً عىل ذلك :الطفل لو مل ُيفطم ،فإنه سيستمر بالرضاع ولو جتاوز عمره

املاصة
األربع أو اخلمس سنوات ربام ،وأعتقد انكم رأيتم طفلاً أو اثنني ممن يضعون ّ

اخلاصة باألطفال وهم هبذه األعامر أو ربام حتى أكرب! ولذلك ش ّبه أحد الشعراء النفس

التي مل توضع هلا قيود من العقل -بالطفل وحبه للرضاع فقال:والنفسكالطفلْ ،
شبعىل
إنهتمله ّ

حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم
ّ

مغمضا عينيه يستهلك األخرض
فلو مل نضع له قيو ًدا من البداية ،لبقي الطفل يسري
ً
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واليابس ،ويف اللحظة التي يعجز األب –لسبب وآلخر -عن توفري رغباته الال متناهية،
فإنه سيحكم عىل أبيه بأحكام سلبية ،وسيعترب نفسه ضحية حرب ،وقد يواجهه بام ال

يحُ ب من األلفاظ أو السلوك.

وكتطبيق عميل ،ينصح علامء الرتبية بتحديد مرصوف يومي للطفل ،ال ُيعطى

أكثر منه إال يف حاالت الرضورة القصوى ،وللطفل أن يدّ خر من مرصوفه حلاجاته

باملجان ،ويعلمه كيفية إدارة أمواله بام
األخرى ،فذلك يع ّلمه أن املال ال ُيعطى دو ًما ّ
يصب يف عملية
خيدم مصاحله ،وأن يقسم موارده عىل ما حيتاج إليه من أمور ،وكل ذلك
ُّ

البناء االقتصادي التكاميل للطفل.

ولذلك قالوا :إن «ختصيص مرصوف مفتوح وغري مقنّن للطفل ،لن يع ّلمه أبدً ا

كيف تسري احلياة من حوله ،وهناك أجيال ترعرعت وهي تعيش ُمس ّلامت كثرية خاطئة،

ومنها :أن املال منحة جمانية ،ويتوقع هؤالء أن يبقى اآلباء ينفقون عليهم ويسدّ دون
فواتريهم حتى بعد أن يكربوا ...فتوفري فيض زاخر من األموال لألطفال ،من دون أن

نع ّلمهم عادة العمل اجلا ّد ،سيجعلهم أبنا ًء متذ ّمرين وأنانيني ،يرون كل يشء يف حياهتم

ح ًقا مكتس ًبا ،وعندما نحرمهم من أي يشء ،صغر أو كرب ،يعتربون أنفسهم ضحايا...
يف حني أن أسوأ ما يمكن أن تريب عليه أبناءك ،هو أن يعتربوك –أو يعتربوا أي إنسان
رصاف آيل ،يقدّ م هلم املال ك ّلام جاؤوا للسؤال».
آخر -جمرد بنك
ّ
متحرك أو ّ

(((

النقطة اخلامسة :ال شك أن معظم اآلباء يبذلون قصارى جهدهم من أجل توفري

العيش الكريم لعوائلهم ،وقد تتفهم األم –أو عىل األقل بعض األمهات -حقيقة هذا
((( األرسة واجليل الرقمي -جمموعة من الكتاب -من مقال :التنشئة االقتصادية لألبناء -تأليف:
ديف رامزي و ريتشيل كروز ،ص .203 – 202الطبعة األوىل  -2016قنديل للطباعة والنرش
والتوزيع.
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يقدرن ما يبذله
األمر ،وقد
تتحسس آالمه وصعابه ،وإن كنّا ال نعدم األمهات الالئي ال ْ
ّ

أزواجا ال
األزواج من جهود يف سبيل إسعادها وأوالدها ،كام ال نعدم يف اجلانب املقابل
ً
يقدّ رون ما تبذله الزوجات يف سبيل حتويل البيت من سجن إىل حديقة غنّاء!

ولكن األوالد –يف كل ذلك -قد ال تكون عندهم القدرة عىل فهم تلك اجلهود

خصوصا يف بدايات حياهتم ،إال بعد أن يقطعوا شو ًطا طويلاً يف
املبذولة وتقديرها،
ً

مضامر احلياة.

وهنا ،تربز أمهية الرتبية االقتصادية الناضجة ،لتعمل عىل هتيئة الظروف املناسبة

لألوالد ليتعرفوا عىل حجم تلك اجلهود التي يبذهلا األبوان.

إن تكليف األم البنتها بأن تغسل أواين الطعام ليوم واحد ،هلو أمر تربوي يكشف

للبنت –بعده -مقدار اجلهد الذي كانت وال زالت تبذله األم يف غسل األواين وغريه
كثري من األعامل املنزلية.

كام أن تكليف األب لولده بأن حيرث أرض احلديقة املنزلية مثلاً  ،وينظفها من
ٍ
بمقدار قليل من التعب الذي يتجرعه األب يوم ًيا
حيسس الولد
األدغال ،كفيل بأن ّ
عندما هيرع من الصباح الباكر ملامرسة شتى األعامل –ربام -والتي يكون تنظيف احلديقة
يسريا جد ًا منها ،كل ذلك من أجل توفري العيش الكريم هلم.
وحرثها جز ًءا ً

اخلالصة :أن تكليف األوالد –يف عمر مناسب -بالقيام ببعض األعامل –املتناسبة

مع أعامرهم وقواهم العضلية -كفيل باإلشارة إليهم وإشعارهم باجلهود االستثنائية

التي يبذهلا اآلباء واألمهات يوم ًيا ...وهذا أمر يدخل يف نظام( :تنضيج) األوالد فكر ًيا
وعمل ًيا.
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النقطة السادسة :أساليب تربوية للتنمية االقتصادية:
الأ�سلوب الأول :مهارة اال ّدخار.
–خصوصا يف املجتمعات الرشقية ولعله كذلك يف املجتمعات
تعود أبناؤنا
ً
ّ

باملجان من أحد األبوين ،وغال ًبا ما يكون
الغربية -عىل أن يستلموا مرصوفاهتم اليومية ّ
اهلدف من املرصوف هو إنفاقه أثناء التواجد يف املدرسة أو حتى يف البيت ،وهذا يف حدّ

نفسه أمر رضوري لألوالد ،إذ إهنم حيتاجون ملرصوف معني كام هو واضح.

املهارة هنا تكون يف أن نع ّلمهم وندفعهم ونح ّفزهم عىل أن ُي ّ
رشدوا من االستهالك

اليومي بتأجيل بعض الرغبات ،أو استبداهلا بأقل كلفة منها ،أو التعويض عن األكل يف

كافيرتيا املدرسة بطعام يؤخذ من البيت ،وما شابه ،وتوفري ما يقابل هذه احلاجات من
مال يف صندوق خاص.

وقد تعمل بعض العوائل عىل جتميع مقدار معني من مرصوفات األوالد يوم ًيا
لفرتة معينة ليعطى املجموع هلم بالتتايل (ما يسمى عر ًفا ِ
بالسلفة).
ُ
ُ

هذاَّ ،
نعلمهم التوفري يف ما يكتسبونه من مال ،سواء وصل هلم
وإن علينا أن
ّ

باملجان ،كاهلدايا ،أو ما حصلوا عليه إزاء عمل معني قاموا به.
ّ

اال ّدخار أمر رضوري يف توفري واردات تسدّ احلاجة وقت الفاقة أو العرس.

وقد دعا الدين يف موارد عديدة وأشار إشارات واضحة إىل رضورة العمل عىل

مهارة (اال ّدخار) ،ليس للصغار فقط ،وإنام للكبار ،مما يعني أهنا مهارة حياتية تدخل
ضمن مقومات النجاح وأسس احلياة وضامنات املستقبل.

«وقصة النبي يوسف يف القرآن الكريم خري دليل عىل أمهية اال ّدخار ،وذلك

فس رؤيا فرعون مرص يف البقرات السبع بسنوات عجاف ،واجلدب ،ومن َث ّم
عندما رّ
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وس ُ
ف َأيـ َُّها
اقرتح عليه توفري القمح ،لتجاوز هذه املحنة ،جاء يف كتاب اهلل العزيزُ ﴿ :ي ُ
جاف وسب ِع سنْب ٍ
ِ
الصدِّ ُيق َأ ْفتِنا يِف سب ِع ب َق ٍ
رات ِس ٍ
الت ُخ ْض ٍـر َو ُأ َخ َر
امن َي ْأ ُك ُل ُه َّن َس ْب ٌع ع ٌ َ َ ْ ُ ُ
َ ْ َ
ِّ

ِ ِ
يابِ ٍ
سات َل َع يِّل َأ ْر ِج ُع إِ ىَ ٰل الن ِ
ونَ 
ني َد َأب ًا َفام َح َصدْ ت ُْم
قال َتز َْر ُع َ
َّاس َل َع َّل ُه ْم َي ْع َل ُم َ
ون َس ْب َع سن َ
ونُ ث َّم َي ْأ يِت ِم ْن َب ْع ِد ذلِ َ
َف َذ ُرو ُه يِف ُسنْ ُبلِ ِه إِلاَّ َقلِي ً
ك َس ْب ٌع ِشدا ٌد َي ْأ ُك ْل َن ما َقدَّ ْمت ُْم
ال مِمَّا ت َْأ ُك ُل َ
ك عا ٌم فِ ِيه ُي ُ
ُونُ ث َّم َي ْأ يِت ِم ْن َب ْع ِد ذلِ َ
هَُل َّن إِلاَّ َقلِي ً
ون﴾
َّاس َوفِ ِيه َي ْع ِص ُـر َ
ال مِمَّا حُ ْت ِصن َ
غاث الن ُ
[يوسف .]49 – 46

نستلهم من هذه اآليات املباركة أن اهلدف من اال ّدخار يكون محيدً ا ،لو كان اهلدف

منه محاية اقتصاد املجتمع ،واحلفاظ عىل أنامط متاسكه ،لدرجة أن نب ًيا من أنبياء اهلل تعاىل

قد تولىّ هذه املهمة بنفسه»

(((

وهناك إش��ارات روائية عديدة ل�ضرورة اال ّدخ���ار ،فقد روي عن أيب احلسن
الرضا أنه قال« :إِ َّن ا ِ
ان إِ َذا َأ ْد َخ َل َط َعا َم َسنَتِه َخ َّ
َان َأ ُبو
إلن َْس َ
اح،وك َ
ت َ
ف َظ ْه ُره ْ
واس رَ َ
(((
وأ ُبو َع ْب ِد اهلل لاَ َي ْش رَ ِت َي ِ
َج ْع َف ٍر َ
ي َر َز إِ ْط َعا ُم َسنَتِ ِهم».
ان ُع ْقدَ ًة((( َحتَّى ْ حُ
وعن َر ُس ُ
َت ُقوتهَ َ ا ْاس َت َق َّر ْت».
ول اهلل« :إِ َّن النَّ ْف َس إِ َذا َأ ْح َرز ْ
َاث َعلىَ
و َع ْن َأبيِ َج ْع َف ٍرَ ق َالَ «:ق َال َس ْلماَ ُن َرضيِ َ اهلل َعنْه :إِ َّن النَّ ْف َس َقدْ َت ْلت ُ
ص ِ
(((
احبِ َها إِ َذا مَل ْ َيك ُْن هََلا ِم َن ا ْل َع ْي ِ
َت َم ِع َ
َّت».
يشت ََها ا ْط َم َأن ْ
ش َما َت ْعت َِمدُ َع َل ْيهَ ،فإِ َذا ِه َي َأ ْح َرز ْ
َ
(((

فإذا علمنا أن أثر اال ّدخار أمر واقعي ال عالقة له بالعمر أو باملستوى الثقايف،

((( ف ّن التدبري يف املعيشة -مركز نون للرتمجة والتأليف -ص  – 165 – 164نرش مجعية املعارف
اإلسالمية الثقافية-الطبعة األوىل  2013م1434 /هـ.
((( العقدة  -بالضم  :-الضيعة والعقار الذي اعتقده صاحبه ملكًا ( .القاموس ) [هامش املصدر]
((( الكايف للكليني ج 5ص  89باب إِحر ِاز ا ْل ُق ِ
وت ح.1
َ ُ َْ
ِ
اب إِ ْح َر ِاز ا ْل ُقوت ح.2
((( الكايف للكليني ج 5ص َ 89ب ُ
((( الكايف للكليني ج 5ص  89باب إِحر ِاز ا ْل ُق ِ
وت ح.3
َ ُ َْ
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فعلينا حينها أن نع ّلم أوالدنا عىل هذه املهارة منذ نعومة أظفارهم ،حتى ال يقعوا فريسة
االستهالك غري املسؤول والالأبالية عندما يكربون.

ملحوظة مهمة:
أن علينا أن نع ّلم أوالدنا مهارة اال ّدخار ،كام ّ
صحيح ّ
أيضا أن نامرس
أن علينا نحن ً

هذه املهارة ،ولكن يلزم ْ
أن ال ينسى املرء نفسه فيصل إىل حدّ البخل وحرمان النفس من
رضوريات احلياة ،وهذه مسألة خطرة ،فقد يستغرق املرء يف توفري املال ،فيحلو يف عينه

مج ُعه ،إىل أن يصل إىل حدّ تنقبض يده عن البسط متا ًما ،فيقع يف رشاك البخل ومصيدة

احلرمان.

وهذا يعني :أن علينا أن نزن األمور بموازينها الواقعية ،وأن نبقى عىل تواصل دائم

مع أصحاب العقول الراجحة والتجارب الناجحة ،وليس هناك أفضل من أهل بيت

العصمة ،حيث أعطونا قواعد عامة يمكن أن تكون هي املنهاج األمثل يف التوفري
واال ّدخار للكبار والصغار عىل حدّ سواء.

ويف هذا املجال ،روي عن معتب قال :قال يل أبو عبد اهلل :وقد يزيد السعر

أشهرا كثرية قال :أخرجه،
باملدينة ،كم عندنا من طعام؟ قال :قلت عندنا ما يكفينا
ً
وبعه .قال :قلت وليس باملدينة طعام ؟ قال :بعه .قال :فلام بعته قالِ :
اشرت مع الناس
شعريا ونص ًفا حنطة ،فإن اهلل يعلم
يوما بيوم ،وقال :يا معتب اجعل قوت عيايل نص ًفا
ً
ً

أين واجدٌ ان أطعمهم احلنطة عىل وجهها ،ولكني أحب أن يراين اهلل قد أحسنت تقدير

املعيشة.

(((

مقتدرا عىل إطعام أهله احلنطة اخلالصة ،ولكنه
فنالحظ أن اإلمام رغم أنه كان
ً
((( هتذيب األحكام للشيخ الطويس ج 7ص  161باب التلقي واحلكرة ح ( .15 ) 710
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خصوصا وأن الرواية تشري إىل وجود
تقديرا للمعيشة،
أمر معت ًبا بأن خيلط معه الشعري
ً
ً

نوع من قلة الطعام يف املدينة آنذاك.

ويف رواية عن أمري املؤمننيَ :فدَ ِع ا ِ
اف ُم ْقت َِصد ًا ،وا ْذك ُْر يِف ا ْل َي ْو ِم غَد ًا،
إلسرْ َ َ
ِ
وأم ِس ْ ِ
ِ
(((
اجتِ َ
ورتِ َ
ك.
ك ،و َقدِّ ِم ا ْل َف ْض َل ل َي ْو ِم َح َ
ك م َن ا َملال بِ َقدْ ِر ضرَ ُ َ
َْ
ويف رواية َع ْن ُم َع َّم ِر ْب ِن َخلاَّ ٍد َق َالَ :س ِم ْع ُت َأ َبا الحْ َ َس ِنَ ي ُق ُ
ول« :إِ َّن َر ُج ً
ال َأتَى

َج ْع َفر ًا (صلوات اهلل عليه) َشبِيه ًا بِا ُمل ْس َتن ِْصحِ َله َف َق َال َلهَ :يا َأ َبا َع ْب ِد اهللَ ،ك ْي َ
ف صرِ ْ َت
َت يِف مو ِض ٍع [و ِ
اح ٍد] كَان ْ َ
س َلمِ ُؤونَتِ َها
خَّات َْذ َت األَ ْم َو َال ِق َطع ًا ُم َت َف ِّر َق ًة؟! و َل ْو كَان ْ
َ
َْ
َت أ ْي رَ َ
ِ
لمِ ِ
َ
ش ٌء َسلِ َم
وأ ْع َظ َم َ ْن َف َعت َهاَ .ف َق َال َأ ُبو َع ْبد اهلل :خَّات َْذتهُ َ ا ُم َت َف ِّر َق ًةَ ،فإِ ْن َأ َص َ
اب َه َذا ا َمل َال يَ ْ
والص ُة جُ ْت َم ُع هِ َب َذا ُك ِّله».
َه َذا ا َمل ُال ،رُّ َّ

(((

الحظوا كيف أن اإلمام الصادق يع ّلمنا طريقة للتوفري ،وهي أن نضع أموالنا

يف أماكن متفرقة ال يف مكان واحد ،إذ لعل شي َئا ما ُيصيب هذا املكان ،فلو كانت جمتمعة
لعطبت كلها وتلفت ،أما إذا كانت متفرقة ،فإن تلف بعضها ال يرسي إىل البعض
اآلخر ،وهذا من مهارات التوفري واال ّدخار العقالئية الواقعية.

الأ�سلوب الثاين :حتديد الأهداف.
إن من أكثر األخطاء شيو ًعا لدى بعض الناس –وربام الكثري منهم -هو عدم

حتديدهم أهدافهم وغاياهتم التي يريدون الوصول إليها ،لذلك جتدهم يسريون سري
النملة التي ال ترى أكثر من عدة سنتمرتات ،وال ينظرون بعني الصقر الثاقبة التي

تتجاوز احلدود املتعارفة للنظر.

إن حتديد األهداف من األفعال يعترب من أهم طرق النجاح املنهجي ،ولذلك تؤكد

((( هنج البالغة ج 3ص .19
ِ
((( الكايف للكليني ج 6ص  91باب َشرِ اء ا ْلع َقار ِ
ات و َب ْي ِع َها ح.1
َ ُ
َ َ
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عليه مجيع الدراسات التي تناولت التنمية البرشية ،االقتصادية وغريها.

وفيام يتعلق بتحديد اهلدف االقتصادي لألوالد ،علينا أن نتذكر أن أوالدنا ما زالوا

يف بداية طريقهم يف هذه احلياة ،وأن مداركهم مل تكتمل لتتعرف عىل األهداف النبيلة

من غريها ،لذلك ،لزم علينا –نحن اآلباء واألمهات -التدخل الرسيع يف مساعدهتم
عىل حتديد أهداف منتجة يف هذا املجال.

صغارا ،وكان مع ِّلمونا يسألوننا عام نود وهندف أن نصل
هل تتذكرون عندما كنا
ً

إليه يف دراستنا؟!

إهنا طريقة حتفيزية رائعة ،ترسم هد ًفا للتلميذ من أول يوم يضع فيه قدمه عىل خط

التعلم ،ليسعى إىل الوصول إليه قدر إمكانه ،وأعتقد أنكم الحظتم أن عالمات التلميذ
ودرجاته يف االختبارات كانت عادة متناسبة مع اهلدف الذي يصبو أن يصل إليه.
ويف هذا املجال يمكن إعطاء قائمة توصيات تتعلق بالرتبية االقتصادية:

 /1علينا أن نعلم أوالدنا أسلوب :األهم واملهم ،وأسلوب :املستعجل وما يمكن

تأجيله ،حينها سيفهم أنه ال يلزم عىل األبوين توفري كل ما يرغب به مبارشة ،وسيتعلم

كيف يؤجل بعض رغباته ألن غريها أهم منها.

/2علينا أن نع ّلم أوالدنا حتديد األهداف من أفعاهلم بد ًءا بام نراه نحن فعلاً
ساذجا
ً

ال قيمة له.

عندما ترى ابنك يكرس لعبته ،قبل أن تزجره اسأله :ملاذا فعلت ذلك؟ قد يقول لك:

إنه يريد اكتشاف ما يف داخلها ،حينها ،يتعرف أن له هد ًفا ُيريد من خالله إشباع فضوله
العلمي ،فهذا أمر جيد ،لكن اليسء يف املسألة أنه اختذ طري ًقا غري صحيح للوصول إىل

إشباع رغبته املعرفية ،حينها ،ع ّلمه أن هناك طريقة أخرى أفضل للتعرف عىل ما يف
داخل اللعبة.
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لو أراد ولدك أن خيرج مع صديقه ،اسأله عن اهلدف من وراء ذلك ،وع ّلمه هد ًفا

حمرت ًما الئ ًقا به كرجل مستقبيل.

وهكذا لو أراد ولدك أن يشرتي حاجة ما ،لعبة ،أو حقيبة ،أو ممحاة ،أو مرباة...

جهازا لوح ًيا مثلاً  ،أو أراد أن يبدّ ل جهازه
وهكذا لو تطورت طلبات الولد ليشرتي
ً

اللوحي بآخر أغىل ثمنًا منه ،يف كل ذلك اجلس معه جلسة صديق ،وحدّ د معه اهلدف

من كل تلك األفعال ،وستجد أن العديد من الترصفات ستتغري ،والكثري من املرصوفات

ّ
سعرا ،وأن
ستقل عندما يفهم مثلاً أن اجلهاز األغىل يؤدي نفس عمل اجلهاز األقل ً
احلكمة تقتيض عدم رشاء الزائد عىل احلاجة ،وذكّره بام روي عن أمري املؤمنني أنه
قال«:من اشرتى ما ال حيتاج إليه ،باع ما حيتاج إليه».

(((

باملجان ،وأن عليه
 /3عندما حتدّ د هد ًفا ما لولدك ،عليك أن تنبهه أن حتقيقه ليس ّ

أن يسعى إىل رفع كل املوانع التي قد تواجهه ،والتي منها املوانع النفسية.

فمثلاً تقليل املرصوف قد يواجه رغبة نفسية بالرصف أكثر ،ألنه يرى أن صديقه

وضح له أن النفس لن تشبع عند مطلب ،أن
يرصف أكثر مما يرصفه هو ،ع ّلمه حينهاّ ،

النجاح يقتيض أن نقاوم شهواتنا قليلاً .

أفهمه أن املفروض علينا هو ْ
أن ال نحرم أنفسنا مما حتتاج إليه ،ولكننا ال نعطيها
ْ

أكثر مما حتتاج إليه.

وهكذا عليك أن جتد أي فرصة لتوضح لولدك أن رصف املال ال بد أن يكون يف

موضعه املناسب.

الأ�سلوب الثالث :الت�أجيل �أوىل من القرو�ض والفوائد.
نعيش اليوم يف عامل متسارع جدً ا ،يف خمتلف جماالته ،حتى يف رشكات األدوية،
((( دعائم اإلسالم للقايض النعامن املغريب ج 2ص  255ح .968
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والتغذية ،بل واألح��ذي��ة! يف كل يشء هناك تسارع ،واألسعار ت��زداد باستمرار،
والرغبات النفسية لدى اجلميع ال حدود هلا ،وهنا ،قد يقع أوالدنا فريسة لإلعالنات

املمولة -والتي خيرس عليها أصحاهبا ما ال نتوقعه من أموال -فيتهالكون –أوالدنا-
عىل اقتناء أكرب قدر ممكن مما ُيعرض عىل شاشات التلفاز أو ما تواجههم صور إعالناته

يف طريق مدرستهم ،أو حتى اإلعالنات التلقائية عىل مواقع النت ( ،)you tubeوألن

املال الذي لدهيم قد ال يكفي لسد رغباهتم ،قد يلجؤون إىل أساليب أخرى منها:

أ/الرشاء باآلجل ،األمر الذي يعني رفع سعر احلاجة ،وبالتايل قد تنكرس احلاجة

التي يشرتهيا الولد قبل أن ُيكمل تسديد ديونه عليها!

ب/االق�تراض من أصدقائهم .ووقوعهم يف حرج معهم ،أو ربام يتطور األمر

ليستغلهم أصدقاؤهم لبعض مآرهبم ،وهتديدهم بإخبار األهل بأهنم اقرتضوا منهم،
ويف هذا ما ال حتمد عقباه.

ج/وربام يصل احلد إىل (الرسقة) من األب أو األم أو حتى غريمها!

لذا ،علينا يف قبال ذلك أن نعلمهم عىل:

أ /أن تأجيل الرغبات أمر حيكم به العقل ،وأن اإلنسان ال بد أن يضبط نفسه ،وال

يلهث وراء طلباهتا غري املتناهية.
ب/أن ن َِعدَ هم برشاء احلاجة حينام تكون رضورية هلم ،بال حاجة إىل االقرتاض

أو أخذها مع حتميلها فوائد إضافية ،ونصدق معهم لو جاء الوقت املناسب لرشائها.

ج/تعليمهم فن (اال ّدخار) كام تقدم ،وتشجيعهم عليه من خالل إخبارهم بأن

بإمكاهنم رشاء األمور التي حيتاجوهنا من مدّ خراهتم ،وأنكم لن تعرتضوا عليهم ما
داموا يشرتون ما حيتاجون إليه.

وألا ةهج نم :يناثلا بناجلا
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اجلانب الثاين :من جهة الأوالد
و ُيقصد منه :تربية األوالد بطريقة جتعلهم يتعاملون مع وسيلة التبادل السوقي

[وهي األموال] بطريقة اقتصادية ،بام يف ذلك احرتام هذه الوسيلة ،وسبل حتصيلها
بطريقة مرشوعة دين ًيا وقانون ًيا ،وهذا يتضمن النقاط التالية:

النقطة الأوىل :تعليمهم احلدود والأطر العامة لالقت�صاد.
والذي يتضمن:

احلد األول :االبتعاد عن اإلفراط يف االهتامم باألموال إىل احلد الذي جيعل اإلنسان

هنماً يف حتصيلها ،األمر الذي ينعكس سل ًبا:

 :1عىل الصحة :حيث إن العمل املستمر من أجل حتصيل األموال يعني قضم

ساعات الراحة للجسم ،وبالتايل قد يصل الفرد إىل حلظة ال تكفيه مجيع أمواله التي
حصلها طول حياته لعالج ما يقع فيه من أمراض.
ّ

 :2عىل العالقات االجتامعية :فإن االنشغال املستمر بالعمل يؤدي إىل التضحية

بالكثري من العالقات مع األصدقاء واألرحام ،وحتى العائلة.

 :3عىل راحة العقل :حيث إن التفكري الدائم بطرق حتصيل األموال يؤدي إىل

صياغة العقل صياغة جتارية تُبعده عن ممارسة فعاليات ذهنية أخرى ،مما جتعل منه عقلاً

جامدً ا عىل (األرب��اح) متاب ًعا ملستويات (أسواق البورصة) إىل احلد الذي يفقد معه

الرتكيز عىل غري هذه املعاين ،األمر الذي ينعكس سل ًبا عىل عواطفه ومشاعره ،فيتحول
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(رصاف آيل) ال أكثر.
إىل ّ

احلد الثاين :االبتعاد عن التفريط باألموال ،وتضييعها بدون فائدة ،وعدم االنضباط

يف رصفها ،األمر الذي ينعكس سل ًبا عىل الفرد يف عدة جهات ،منها:

 :1أن الرصف غري املنضبط لألموال يعني انتهاءها قبل الوقت املحدد هلا ،وبالتايل

سيقع الفرد يف احلاجة قبل أن حيني موعد استالمه للامل يف الشهر القادم مثلاً .

خصوصا
 :2وهذا يعني االضطرار إىل االستدانة ،أو لنقل :اجلرأة عىل االقرتاض،
ً

إذا احتاج الولد إىل تصليح جهازه املحمول أو حتميل برنامج معني ،وهذا يعني الوقوع

يف مصيدة البنوك الربوية عىل املدى الطويل.

 :3فإذا مل جيد ما ُيسدّ د به الدين ،هذا يعني أنه سيعمل عىل التهرب من أن يرى

وجهه ،وسيتصنّع الولد املرض حتى ال يذهب للمدرسة فيطالبه صديقه بامله
الدائ ُن َ
الذي اقرتضه منه ،أو سيتعمد إثارة مشاكسة معه ليقطع التواصل معه ،وغريها من

طرق التهرب من الدائن.

احلد الثالث :الطموح رغم القناعة.

بمعنى :أن نربيّ أوالدنا عىل طريق متوازن فيام يتعلق باحلالة االقتصادية ،يتضمن:

 :1تعليم األوالد القناعة باحلالة التي هم عليها ،وعدم النظر إىل أصحاب األموال

جير إىل حاالت
الطائلة ،فإن هذا النظر لن جيلب لصاحبه سوى احلرسة والقنوط ،وقد ّ
من االكتئاب والعزلة! وقد يصل إىل حد االعرتاض عىل الرزق اإلهلي!

واألفضل ْ
أن نع ّلمهم النظر إىل من هم دوهنم يف احلالة املادية ،وكيف أهنم رضوا

بام هم عليه ،من دون أن يؤدي ذلك إىل توقفهم عن املشاركة يف احلياة واالستمرار فيها

رغم صعوباهتا.

وألا ةهج نم :يناثلا بناجلا
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 :2ويف نفس الوقت ،علينا أن نخلق يف داخلهم الدافع الذايت وأن نزرع يف قلوهبم

الطموح نحو حتسني احلالة املادية للعائلة عمو ًما ،من خالل الطرق املرشوعة والقانونية،
والتي تتضمن:

أ/االهتامم بالدراسة من أجل احلصول عىل شهادة حمرتمة تنعكس إجيا ًبا عىل

نزرق يف أذهاهنم أن ال يستعملوا وظيفتهم
اإلنسان بمردود مادي حمرتم .برشط أن ّ
الستغالل الناس أو إهناك جيبوهم ،وأن نذكّرهم دائماً بأن مساعدة الناس هي أفضل

راحة للروح ،تنعكس إجيا ًبا عىل احلالة النفسية وعىل البدن ،وبالتايل تؤدي إىل السعادة
الطمعون واجلشعون من أصحاب املهن املختلفة.
التي ال يحُ س هبا اّ

ب/فتح هامش العمل املهني لو صادف أن مل يتوفق الولد يف الدراسة ،وحتى لو

كان موف ًقا فيها ،فال مانع من تعليمه مهنة معينة تنفعه يف حياته اليومية ،حسب ما ُيتقنه
ويرغب فيه من املهن ،وهو ما نتعرف عليه أكثر يف النقطة التالية.

النقطة الثانية :ممار�سة الأوالد لعمل جتاري.
بداية :هل من الصحيح أن ندفع أوالدنا إىل العمل التجاري ،أو أن نُبقيهم بدون

عمل إىل أن يتزوجوا مثلاً ؟

يف احلقيقة ،املسألة من هذه الناحية تابعة للظروف املوضوعية ،ويمكن أن نقرأها

من جهتني:

اجلهة الأوىل� :أهمية العمل للأوالد.
ال شك أن العمل –بام يقتضيه من إدارة األموال وتنميتها واحلفاظ عليها -من

شأنه أن ُيساعد يف استقالل الولد يف إدارة شؤونه ،وبالتايل بناء شخصيته املستقيمة،
حيث يعمل عىل هندسة أمور حياته وفق مبدأ املوازنة بني الصادرات وال��واردات،
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وجتعله يعمل عىل تنمية موارده بذكاء ،وبالتايل ينسحب إجيا ًبا عىل قولبة شخصيته

بقالب االعتامد عىل الذات ،بعيدً ا عن تك ّفف الناس أو استجداء األموال من هنا وهناك.
وهذا ما حيكم به العقل ،والتجربة خري شاهد عىل ذلك ،فإننا نرى األوالد الذين

حرصا عىل تنمية مواردهم االقتصادية من
مارسوا العمل يف بدايات حياهتم ،أكثر
ً

خصوصا
أولئك الذين تعودوا أن حيصلوا عىل كل يشء باملجان من آبائهم وأمهاهتم؛
ً

وأهنم يستشعرون قيمة املال ،حيث واجهوا صعوبات عديدة للحصول عليه ،وهم يف
ذلك مهدّ دون باخلسارة ،مما يعني حرصهم عىل أن تكون خطواهتم التجارية منضبطة
ومنهجية يف سوق املال.

وهذا أمر دعت له الروايات الرشيفة ،فإن هناك الكثري من اخلطابات الدينية التي

تدعو إىل العمل وتقدّ س العامل ،وجتعله يف مصاف املجاهد يف سبيل اهلل من حيث
الثواب.

اجلهة الثانية� :أ�ضرار العمل.
من جهة أخرى ،فإننا نجد أن عمل األوالد يواجه العديد من املشاكل االجتامعية

والرتبوية ،ومنها:

–خصوصا يف بدايات عمله -حيث يكون مندفع ًا للحصول عىل املال،
أ/أن الولد
ً

فإنه حياول أن يكسبه بطريقة وبأخرى ،ولربام دفعه احلرص عىل إبراز نفسه كتاجر ناجح

أن يمدّ يده إىل غري ما ّ
حل من املال ،األمر الذي يعني انجرار الولد بالتدريج –لو تُرك
من دون عالج هلذا االندفاع النفيس -إىل الرسقة ،وربام غري الرسقة.

وهذا ما ّ
حذرت منه بعض الروايات الرشيفة ،فقد روي َع ْن َأبيِ َع ْب ِد اهللَ ق َال:
إلم ِ
اءَ ،فإِ هَّنَا إِ ْن مَل جَ ِ
ول اهللَ ع ْن ك َْس ِ
«نَى َر ُس ُ
ت بِ َص ْن َع ِة َي ٍد،
َت ،إِلاَّ َأ َم ًة َقدْ ُع ِر َف ْ
تدْ َزن ْ
هَ
با ِ َ
ْ

وألا ةهج نم :يناثلا بناجلا
ِ
ونَى َع ْن ك َْس ِ
ي ِس ُن ِصنَا َع ًة بِ َي ِدهَ ،فإِنَّه إِ ْن مَل ْ جَيِدْ سرَ َ َق».
هَ
ب ا ْل ُغلاَ ِم ا َّلذي لاَ حُ ْ
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(((

مضار عمل األوالد ،وهو أنه إذا مل جيد ما يكسب به املال فإنه
فالرواية تذكر بعض
ّ

ستجره إىل ألف رسقة ورسقة أخرى.
سيتجرأ عىل الرسقة ،وأول رسقة ينجح فيها
ّ

ب/إن الولد ويف حماولة منه لتلميع صورته يف عني والده مثلاً  ،وأنه صار رجلاً

ناجحا يف احلياة ،فإنه سيعمل عىل إخفاء بعض إخفاقاته ،وإبراز صور النجاح التي
ً
حيصدها فقط ،األمر الذي يعني استمراءه للكذب ،والكذب أبو املصائب.

ج/إن ح ّبه لذاته ،يدفعه إىل البحث عن طريقة وأخرى للحصول عىل الربح،

وبالتايل قد يربر لنفسه جتاوز بعض احلدود اإلنسانية أو الرشعية من أجل اقتناص بعض
األموال ،وسيتبنى يف نفسه مبدأ (الغاية تربر الوسيلة) ،والذي لو ّ
جتذر يف سلوكه ،فإنه

سيربر لنفسه الكثري من السلوكيات املخالفة لإلنسانية والرشع والقانون.

إن ذلك نابع من كون الولد حيب –كام البالغ -أن يحُ افظ عىل كرامته ،وبالتايل

فإن اإلحساس باخلسارة يو ّلد عنده الكثري من األحاسيس املتناقضة يف داخله ،والتي
ترتاوح بني الشعور بالفشل الذي يقتل االندفاع الذايت ويسحبه نحو هاوية االنقباض
عىل الذات والشعور بالدونية ،وبني استشعار أمهية االنتفاض من أجل اسرتداد كرامته،

من خالل كسب املال ،ولو بطريق معوج.

د /قد يشعر الولد بظلم أبيه الذي دفعه نحو العمل من أجل توفري حاجاته،

خصوصا عندما ُيقارن بني نفسه وبني صديقه الذي يوفر له أبوه كل احتياجاته وألعابه
ً
من دون أن يبذل أي جهد.

هـ/هذا فضلاً عن أن العمل يعني ابتعاد الولد عن أجواء البيت والرتبية التي تل ّقاها

((( الكايف للكليني ج 5ص  128باب السحت ح.8
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سني عمره األوىل ،ودخوله يف معرتك احلياة ،وربام مواجهته ألخالق وسلوكيات
خالل ّ

مل يسمع عنها من قبل ،األمر الذي قد يؤدي به إىل صدمة نفسية ،أو قد يتنازل الولد عن

تلك املبادئ التي ّ
تغذى هبا يف بيته ،لينخرط مع الناس وفق مبدأ (حرش مع الناس عيد).
هاتان اجلهتان تعنيان :أن عمل الولد ال بد أن يكون ضمن منهج تربوي منضبط،

ال خيرج عن حدود الدين والعقل والقانون ،ويف نفس الوقت يحُ افظ عىل كرامة الولد

وعدم شعوره بالدونية وال بالظلم.
أما كيف ذلك؟

فهذا ما نذكره يف النقطة الثالثة إن شاء اهلل تعاىل.
النقطة الثالثة :تو�صيات:
التوصية األوىل :إفهام الولد -قبل أن يدخل يف دوامة العمل -أن العمل هو عز

اإلنسان ،وأن اإلنسان الذي يكسب املال بيده إنام هو إنسان حمرتم ،حيث إنه يكون

منتجا يف املجتمع ،ال مستهلكًا فقط ،وأن اإلنسان الذي يكون معطا ًء ،ومستغن ًيا
عنرصا ً
ً

عن الناس ،سيكون حمل احرتام وتبجيل من اجلميع ،فالزوج الذي يكسب ماله بيده،
و ُيطعم عياله من كدِّ ه ،هلو أفضل ألف مرة ومرة ،من ذاك الذي يدّ عي التع ّبد وهو

يتك ّفف الناس.

وهذا ما أشارت له العديد من النصوص ،ومنها ما روي َع ْن َأبيِ َع ْب ِد اهللَ ق َال:
ف ا ُمل ْؤ ِم ِن ِقيام ال َّلي ِلِ ،
ِ (((
وعزُّه ْاستِ ْغنَاؤُ ه َع ِن النَّاس».
«شرَ َ ُ
َ ُ ْ
وقد روي َّ
أن الس ِّيد املسيح قال لرجل« :ما تصنع؟» ،قال :أتع َّبد ،قال« :فمن

((( الكايف للكليني ج 2ص  148باب الاِ ستِ ْغن ِ
َاء َع ِن الن ِ
َّاس ح.1
َ ُ
ْ
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وألا ةهج نم :يناثلا بناجلا
يعود عليك؟» ،قال :أخي ،قال« :أخوك أعبد منك».

(((

ويف هذا السياق ،ينبغي عىل اآلباء أن ال ُيشعروا أوالدهم أن إقحامهم يف العمل

هو حماولة منهم إلبعادهم عن البيت والتخ ّلص من مشاكلهم ،فإن الولد لو فهم هذا

األمر فلعله يصنع من املشاكل ما يندم األب معها عىل إلقائه يف العمل.

ّ
احلل األمثل إذن :أن نوحي إليهم هبذه التوصية قبل دفعهم للعمل.

التوصية الثانية :تعليم الولد صنعة أو مهنة معينة ،وهذا امر مهم جدً ا من جهة

ضامن انشغال الولد –يف العادة -بتحصيل املال من خالل صنعته ،األمر الذي أشارت
إىل رضورته رواية اإلمام الصادق املتقدمة« ،وأنه لو مل جيد لرسق».
طبع ًا علينا أن ال نغفل :أن الدراسة أهم من العمل املبكر.

التوصية الثالثة :رضورة عدم رمي الولد يف أماكن للعمل تؤدي به إىل ضعف

عقيدته أو تلكؤه يف أداء واجباته أو انخراطه يف سلوكيات منحرفة أو تعلمه لأللفاظ
البذيئة ،وهذا ما اكّد عليه الفقهاء (رض��وان اهلل عليهم) ،ولذا فقد جاء يف منهاج
الصبي إ ٰىل أمني ُيع ِّلمه الصنعة أو إ ٰىل من
الصاحلني للسيد السيستاين« :جيوز للو ِّيل تسليم
ِّ
ّ
ُيع ِّلمه القراءة
واخلط واحلساب والعلوم النافعة لدينه ودنياه ،ويلزم عليه أن يصونه عماَّ
ي ِ
(((
فسد أخالقه فض ً
يرض بعقائده».
ُ
ال عماَّ ُّ

عليا إذن :أن ال نرمي الولد بأي مهنة أو صنعة ،بل نختار له منها الالئق بشأنه

وبشخصيته مع احرتامنا لكل املهن والصنعات-

إن عدم التزام بعض اآلباء هبذه الوصية يؤدي إىل أن خيرسوا أوالدهم ،بل ويؤدي

((( ميزان احلكمة للريشهري (ج  /3ص  /1800ما َّدة العبادة)ً ،
ورام
نقال عن تنبيه اخلواطر للشيخ ّ
(ج  /1ص  39و.)65
((( منهاج الصاحلني للس ِّيد السيستاين (ج /2ص  /298مسألة )1078
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كثريا جراء ترصفات األوالد غري حمسوبة العواقب ،والواقع شاهد ال
إىل أن يترضروا ً
يكذب.

التوصية الرابعة :االنتظار إىل حني بلوغ الولد مرحلة عمرية معينة تكتمل فيها

قادرا عىل إتقان الصنعة أو املهنة.
مداركه نسب ًيا ،بحيث يكون ً

بل إن بعض الترصفات ال تنفذ إال مع البلوغ والرشد ،وهو ما ُذكر تفصيله يف

الكتب الفقهية ،فليرُ اجع.

(((

التوصية اخلامسة :العمل عىل ان يكون عمل الولد بمرأى ومسمع من األب،

واألفضل أن يكون عملهام واحدً ا ،وإال فمع شخص يوثق به وبسلوكه املستقيم ،وذلك
ليضمن األب املتابعة امليدانية املستمرة لولده ،ومساعدته يف إتقان عمليه ،وكذلك من

أجل تشجيعه لو حصل وفشل الصبي نسبي ًا يف عمل ما ،باإلضافة إىل رعايته له أن ال
خيدعه البعض أو يغرر به أو يسحبه إىل أماكن الرذيلة او الشبهات.

((( يمكن معرفة التفاصيل يف كتاب (رساالت تربوية) ص  151 – 146احلكم السابع والثالثون،
وهو اجلزء الثاين من سلسلة (تربية بلون جديد).

م�صادر الكتاب
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حممد باقر اخلرسان /دار النعامن1386 /هـ .
االحتجاج :الطربيس /ت ّ

اختيار معرفة الرجال :الشيخ الطويس /مط بعثت /قم /مؤسسة آل البيت/

1404هـ .

االستبصار :الشيخ الطويس /ت حسن اخلرسان /ط 1363 /4ش /مط

خورشيد /دار الكتب اإلسالم ّية /طهران.

األرسة واجليل الرقمي :جمموعة من الكتاب /مقال :التنشئة االقتصادية لألبناء-

تأليف :ديف رامزي و ريتشيل كروز./الطبعة األوىل  -2016قنديل للطباعة والنرش
والتوزيع.

مؤسسة البعثة.
األمايل :الشيخ الصدوق /ت قسم الدراسات /ط 1417 /1هـَّ /

األمايل :الشيخ الطويس /ت مؤسسة البعثة /ط 1414 /1هـ /دار الثقافة /قم.

األمايل :الشيخ املفيد /ت األستادويل ،عيل أكرب الغ ّفاري /ط1414 /2هـ /دار

املفيد /بريوت.

األنساب :السمعاين /ت البارودي /ط1408 /1هـ /دار اجلنان /بريوت.

املصححة1403 /هـ /مؤسسة الوفاء/
بحار األنوار :العالَّمة املجليس /ط 2
َّ

بريوت.

احل��راين /ت عيل أكرب الغ ّفاري /ط 1404 /2ه��ـ/
حتف العقول :ابن شعبة
ّ

مؤسسة النرش اإلسالمي /قم.

تربية الطفل يف اإلسالم :حممد الريشهري/قم /مؤسسة دار احلديث.1385/

تفسري اإلمام العسكري :املنسوب إ ٰىل اإلمام العسكري /ط 1حم َّققة1409 /هـ/

مدرسة اإلمام املهدي /قم.
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مؤسسة البعثة /قم.
تفسري الربهان :الس ِّيد هاشم البحراينَّ /

تفسري العيايش :العيايش /ت هاشم الرسويل املحاليت /املكتبة العلمية اإلسالم ّية/

طهران.

تفسري القمي :عيل بن إبراهيم القمي /ت طيب اجلزائري /ط 1404 /3هـ/

مؤسسة دار الكتاب /قم.

تفسري جممع البيان :الطربيس /ت جلنة من العلامء /ط 1415 /1هـ /مؤسسة

األعلمي /بريوت.

ورام بن أيب فراس املالكي األش�تري /ط /2
ورام)ّ :
تنبيه اخلواطر (جمموعة ّ

1368ش /مط حيدري /دار الكتب اإلسالم َّية /طهران.

هتذيب األحكام :الشيخ الطويس /ت حسن اخلرسان /ط 1364 /3ش /مط

خورشيد /دار الكتب اإلسالم ّية /طهران.

حممد مهدي اخلرسان /ط1368 /2ش/
ثواب األعامل :الشيخ الصدوق /ت ّ

مط أمري /منشورات الرشيف الريض /قم.

اخلرائج واجلرائح :قطب الدين الراوندي /ط 1كاملة حم ّققة1409 /هـ /مؤسسة

اإلمام املهدي /قم.
قم.

اخلصال :الشيخ الصدوق /ت عيل أكرب االلغ ّفاري1403 /هـ /مجاعة املدرسني/
دعائم اإلس�لام :القايض النعامن املغريب /ت آصف فييض1383 /ه��ـ /دار

املعارف /القاهرة.

رساالت تربوية :احللقة الثانية من سلسلة تربية بلون جديد /الشيخ حسني عبد
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الرضا األسدي /الطبعة األوىل /تقديم :معهد تراث األنبياء للدراسات احلوزوية
اإللكرتونية.

حممد مهدي اخلرسان /منشورات
روضة الواعظني :الفتال النيسابوري /ت ّ

الرشيف الريض /قم.

حممد فؤاد عبد الباقي /دار الفكر/
سنن ابن ماجة :ابن ماجة القزويني /ت ّ

بريوت.

رشح رسالة احلقوق :حتقيق :رشح :حسن السيد عيل القبانچي /الطبعة :الثانية/

سنة الطبع /1406 :املطبعة :إسامعيليان – قم /النارش :مؤسسة إسامعيليان للطباعة
والنرش.

حممد أبو الفضل إبراهيم /ط1378 /1هـ/
رشح هنج البالغة :ابن أيب احلديد /ت ّ

دار إحياء الكتب العربية /بريوت.

رشح هنج البالغة :ابن ميثم البحراين /ط 1362 /1ش /مركز النرش مكتب

اإلعالم اإلسالمي /إيران /قم.

صحيح ابن حبان :ابن حبان /ت األرنؤوط /ط 1414 /2هـ /مؤسسة الرسالة.
صحيح البخاري :البخاري1401 /هـ /دار الفكر /بريوت.

حممد باقر األبطحي /ط1411 /1هـ /مط
الصحيفة
ّ
السجادية :أبطحي /ت ّ

نمونة /مؤسسة اإلمام املهدي ،مؤسسة األنصاريان /قم.

حممد ص��ادق بحر العلوم1385 /ه��ـ/
علل الرشائع :الشيخ الصدوق /ت ّ

منشورات املكتبة احليدرية ومطبعتها /النجف األرشف.

جمتبى العراقي /ط1403 /1هـ /مط
عوايل اللئايل :ابن أيب مجهور األحسائي /ت
ٰ
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س ّيد الشهداء /قم.

عيون احلكم واملواعظ :عيل الليثي الواسطي /ت حسني البريجندي /ط /1دار

احلديث.

امليسة :للس ِّيد السيستاين
ٰ
الفتاوى رَّ
فقه املغرتبني :للس ِّيد السيستاين

فن التدبري يف املعيش :مركز نون للرتمجة والتأليف /نرش مجعية املعارف اإلسالمية
ّ

الثقافية-الطبعة األوىل  2013م1434 /هـ..

قصص األنبياء :قطب الدين ال��راون��دي /ت غ�لام رض��ا عرفانيان /ط/1

1418هـ /اهلادي.

الكايف :الشيخ الكليني /ت عيل أكرب الغ ّفاري /ط1363 /5ش /مط حيدري/

دار الكتب اإلسالم ّية /طهران.

اخلزاز القمي /ت عبد اللطيف الكوهكمرياخلوئي1401 /هـ /مط
كفاية األثرّ :

اخليام /انتشارات بيدار.

كامل الدين :الشيخ الصدوق /ت عيل أكرب الغ ّفاري1405 /هـ /مؤسسة النرش

اإلسالمي /قم.

كنز العماّ ل :املتّقي اهلندي /ت بكري حياين1409 /ه��ـ /مؤسسة الرسالة/
بريوت.

كنز الفوائد :أبو الفتح الكراجكي /ط1369 /2ش /مط غدير /مكتبة

املصطفوي /قم.

الكنى واأللقاب :الشيخ ع ّباس القمي /مكتبة الصدر /طهران.
ٰ
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املحاسن :الربقي /ت جالل الدين احلسيني املحدّ ث1370 /هـ /دار الكتب

اإلسالم ّية /طهران.

املستدرك :احلاكم النيسابوري /إرشاف يوسف عبد الرمحن املرعشيل.

مؤسسة النشـر
مستطرفات الرسائر :ابن إدري��س احل�ّل�يّ  /ط 1411 /2ه��ـَّ /

املدرسني /قم.
اإلسالمي التابعة جلامعة ِّ

مسند أمحد :أمحد بن حنبل /دار الصادر /بريوت.

مشكاة األن��وار :عيل الطربيس /ت مهدي هوشمند /ط1418 /1ه��ـ /دار

احلديث.

معاين األخبار :الشيخ الصدوق /ت عيل أكرب االلغ ّفاري1379 /هـ /مؤسسة

النرش اإلسالمي /قم.

معجم املحاسن واملساو :الشيخ أبو طالب التجليل التربيزي /الطبعة :األوىل/

سنة الطبع /1417 :املطبعة :مؤسسة النرش اإلسالمي/النارش :مؤسسة النرش

اإلسالمي التابعة جلامعة املدرسني بقم املرشفة.
قم.

مكارم األخالق :الشيخ الطربيس /ط1392 /6هـ /منشورات الرشيف الريض/
من ال حيرضه الفقيه :الشيخ الصدوق /ت عيل أكرب الغ ّفاري /ط /2مؤسسة

النرش اإلسالمي /قم.

مناقب آل أيب طالب :ابن شهر آشوب /ت جلنة من أساتذة النجف1376 /هـ/

املكتبة احليدرية /النجف.

منهاج الرباعة يف رشح هنج البالغة :حبيب اهلل اهلاشمي اخلوئي /حتقيق :سيد
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إبراهيم امليانجي /الطبعة :الرابعة /املطبعة :مطبعة االسالمية بطهران /النارش :بنياد

فرهنگ امام املهدي.

منهاج الصاحلني :للسيد السيستاين

منية املريد :الشهيد الثاين /ت رضا املختاري /ط1409 /1هـ /مكتب اإلعالم

اإلسالمي.

ميزان احلكمة :حممد الريشهري /ط  /1دار احلديث..

حممد عبده /ط1412 /1هـ /مط النهضة/
هنج البالغة :الرشيف الريض /رشح ّ

دار الذخائر /قم.

نصه الدكتور صبحي صالح /ط /1
هنج البالغة :الرشيف ال��ريض /ضبط ّ

1387هـ /بريوت.

احلر العاميل /ط1414 /2هـ /مط مهر /مؤسسة آل البيت /قم.
وسائل الشيعةّ :

املحتويات

203

ايوتحملا

املحتويات
اإلهداء
مقدمة املعهد
املقدمة
متهيد
النقطة األوىل:
النقطة الثانية:
مناشئ احلقوق:
ما هو منشأ احلق؟
واخلالصة:
النقطة الثالثة:

اجلانب الأول :اجلانب الديني

املفردة األوىل :حق اهلل تعاىل األكرب
حق التعظيم هلل عز وجل
املفردة الثانيةّ :
املفردة الثالثة :الطاعة برشط التسليم
أركان الدين:
اخلطوة األوىل :املعرفة.
اخلطوة الثانية :تطبيق املعرفة.
اخلطوة الثالثة :التطبيق الكامل.
اخلطوة الرابعة :التفرقة بني الدين واملتدين.
اخلطوة اخلامسة :محاية الدين.
املفردة الرابعة :اإلخالص
ما معنى اإلخالص؟
املفردة اخلامسة :معرفة اإلمام
كيف نعرف إمام زمامنا؟

3
5
7
9
9
10
10
11
13
13

15

17
19
23
25
28
29
31
31
32
39
39
45
47
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منشأ لزوم اإلتباع:
خالصة اجلانب األول:

اجلانب الثاين :اجلانب الأُ�سري

املفردة األوىل :العالقة مع األبوين
حق األب.
أما ما هي تلك اآلداب؟
حق األم أعظم.
مفارقة...
حق األب؟
حق األم أعظم بكثري من ّ
ملاذا كان ّ
أولاً  :إن الوعاء الذي محل الولد هي األم.
ثان ًيا :إن األم مظهر من مظاهر الرمحة اإلهلية.
ثال ًثا :إن األم حتتاج إىل ولدها أكثر من احتياج األب لولده.
حقوق الوالدين.
واحلاصل مما تقدم:
املفردة الثانية :العالقة الزوجية
أنامط التعامل مع األرسة:
النمط األول :النمط الرأساميل االقتصادي:
النمط الثاين :النمط االنتقائي:
النمط الثالث :النمط اجلاف (الصحراوي):
النمط الرابع :النمط اإلسالمي الواقعي:
املحور األول :املحور اإلداري:
املحور الثاين :العالقة الشخصية بني الرجل واملرأة:
املفردة الثالثة :العالقة مع األوالد
القسم األول :عالقات ذات حقوق من طرف واحد.
القسم الثاين :عالقات ذات حقوق متبادلة أو منعكسة.
ماهي حقوق األبناء التي يلزم عىل اآلباء مراعاهتا؟
الرتبية املتبادلة:

52
54

57

61
62
64
65
66
66
66
68
69
70
71
73
74
74
76
77
77
79
81
85
85
87
88
90

ايوتحملا
اخلطوة األوىل :أصل وجود أوالدنا يف حياتنا.
اخلطوة الثانية :سلوك األطفال الصغار ،وكيف يربينا.
النقطة األوىل :سالمة القلب وشفافية التعامل.
النقطة الثانية :انعدام أو ندرة ّ
الغل.
النقطة الثالثة :عدم تأثرهم كثري ًا بالفقدان.
النقطة الرابعة :قوة الرتكيز:
النقطة خلامسة :اإلحلاح.
النقطة السادسة :اللجوء إىل القوي.
النقطة السابعة :اإلرصار.
ثامن ًا :النشاط الدائم.
ختام ًا:
املفردة الرابعة :العالقة بني اإلخوة
النقطة األوىل :األخ األكرب بمنزلة األب.
تطبيقات فقهية:
التطبيق األول :احلبوة.
التطبيق الثاين :قضاء الصالة والصوم عن األب.
التطبيق الثالث :استئذان البنت أخاها يف الزواج.
النقطة الثانية :األخت ،األم الثانية.
النقطة الثالثة :املشاكل بني اإلخوة ،حقيقة واقعية.
النقطة الرابعة :جممل احلقوق املتبادلة بني اإلخوة.

اجلانب الثالث :اجلانب االجتماعي

املفردة األوىل :العالقة مع الصاحب والصديق
املحور األول :مميزات عالقة الصداقة.
امليزة األوىلُ :أوىل العالقات.
امليزة الثانية :االنفتاح.
امليزة الثالثة :أنهّ ا عالقة متجددة.
امليزة الرابعة :التأثري املتبادل.
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121
122
122
122
124
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املحور الثاين :العالقة العقائدية.
املحور الثالث :كيف ختتار صديقك؟
املحور الرابع :كيف أخترب الصديق؟
املفردة الثانية :العالقة مع الكبري
العوامل املشرتكة بني احلقوق:
مناشئ االحرتام يف العالقات:
منشأ احرتام الكبري.
الصفة األوىل :توقريه لسنّه.
الصفة الثانية :تقدُّ مه يف اإلسالم.
املفردة الثالثة :العالقة مع الصغري
اخلطاب مع الصغار.
 /1حق الصغري :رمحته يف تعليمه.
/2العفو عنه.
/3السرت عليه.
/4الرفق به.
/5املعونة له:
املفردة الرابعة :العالقة مع صاحب املعروف علينا.
األول :األسلوب األناين:
ِ
اجلاف أو القصايص.
الثاين :األسلوب
ّ
الثالث :األسلوب االستسالمي:
الرابع :أسلوب (أنا وأنت ،كالنا نربح):
الركيزة األوىل :قانون احلقوق والواجبات:
الركيزة الثانية :الشخصية املتزنة:
األول :أن تشكره:
الثاين :تذكر معروفه:
الثالث :تكسبه املقالة احلسنة:
الرابع :أن ختلص له الدعاء فيام بينك وبني اهلل تعاىل:
اخلامس :يؤكد اإلمام (صلوات اهلل عليه) عىل أمر آخر وهو:
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125
128
131
137
137
138
139
139
141
143
146
147
148
148
149
149
151
151
152
153
154
154
155
156
157
157
157
157

ايوتحملا
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ولنا يف أئمتنا أسوة حسنة.

158

اجلانب الرابع :اجلانب االقت�صادي

159

املفردة األوىل :العالقة مع الطبيعة
اخلطوة األوىل :أنواع التعامل مع الطبيعة.
اخلطوة الثانية :تفاعل اإلنسان مع الطبيعة:
اخلطوة الثالثة :تعامل اإلنسان مع املال.
اخلطوة الرابعة :صفات املال النعمة.
املفردة الثانية:الرتبية االقتصادية
اجلانب األول :من جهة الوالدين
األسلوب األول :مهارة اال ّدخار.
ملحوظة مهمة:
األسلوب الثاين :حتديد األهداف.
األسلوب الثالث :التأجيل أوىل من القروض والفوائد.
اجلانب الثاين :من جهة األوالد
النقطة األوىل :تعليمهم احلدود واألطر العامة لالقتصاد.
النقطة الثانية :ممارسة األوالد لعمل جتاري.
اجلهة األوىل :أمهية العمل لألوالد.
اجلهة الثانية :أرضار العمل.
النقطة الثالثة :توصيات:

163
163
165
166
168
171
173
178
180
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183
185
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