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ملخص البحث

كان لإلمام  دور بارز يف النظام الرتبوي اإلسالمي، إذ أسهم إسهامًا فاعاًل 
العلامء  من  عدد  يديه  عىل  تتلمذ  قدير  ُمَربٍّ  فهو  األمام،  إىل  الرتبية  عجلة  دفع  يف 
ينفتح عىل كل  وتراثًا موسوعيًا  وتعاليم  إرشادات  بعده  من  وقد خلَّف  البارزين، 
قضايا اإلنسان يف حياته الفردية واالجتامعية، ولذا أردنا يف بحثنا هذا أن نقف عىل 
املبادئ الرتبوية االجتامعية التي رسمها اإلمام للمجتمع حتى ينعم باألمن واألمان 
إىل هذا  الوصول  املحبة والسالم واملودة، ومن أجل  بينهم  فيام  أفراده، ويزرع  بني 
بعنوان:  جاء  وقد  األول:  املطلب  هي:  مطالب،  أربعة  عىل  البحث  قسم  اهلدف 
))مبدأ التآخي والتعارف((، وقد تضمن هذا املطلب بيان أهم األسس التي دعا إليها 
اإلمام من التزاور والتناصف، والتهادي، والترصيح باحلب واملودة، وترك مايكدر 
وقد تضمن  والتكافل((،  التعاون  ))مبدأ  بعنوان:  وقد جاء  الثاين:  املطلب  املودة. 
هذا املطلب بيان أهم القواعد التي دعا إليها اإلمام  من تأصيل خدمة الناس 
وقضاء حوائجهم، واحلث عىل اإلقراض واإلمهال، والدعوة إىل املواساة. املطلب 
الثالث: وقد جاء بعنوان: ))مبدأ الصدق واألمانة((، وقد تضمن بيان األسس التي 
رسمها اإلمام  يف تطبيق هذا املبدأ من إلزام الناس بأداء األمانات، والتشجيع 
عليها، والتحذير من االئتامن بغري الصالح. املطلب الرابع: وقد جاء بعنوان: ))مبدأ 
اإلصالح االجتامعي((، وقد تناولنا يف هذا املطلب أهم املبادئ التي رسمها اإلمام 
البني، والعفو   يف معاجلة اخلالفات واخلصومات االجتامعية، وإصالح ذات 

ومقابلة اإلساءة باإلحسان.
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ABSTRACT

He was the imam of so prominent a niche in the Islamic educational 
system, as sharing an active contribution to advancing education further. 
He is a meritorious teacher from his hands a number of leading scientists 
come into light and leaves after him guidance ,teachings and encyclopedic 
heritage open to all human issues .So the current research paper focuses 
on the social educational principles of the imam of the community, 
security, safety in the land ,love ,peace and intimacy.The paper takes four 
sections:

The first, principle of fraternity and  introduction is to ensure the most 
important foundations called for by the Imam : visiting ,equality, pacifism, 
declaring love and intimacy and eschewing whatsoever defaces sociality. 
The second, the principle of cooperation and solidarity, is to ensure the 
most important rules called for by the Imam of people: planting the seeds 
of people, serving and  achieving their needs ,encouraging people to lend, 
give time to repay and to console .The third, the principle of honesty and  
integrity, is to keep the principle of integrity intact ,to stimulate people 
into its acts and to warn the acts of creditation without good intention. 
The fourth, the principle of social reform, is to deal with the most 
important principles drawn by the Imam in addressing social differences 
and discounts and mending the schisms ,amnesty and doing good to bad.



23

... املقدمة ...

األولني  سيد  عىل  التسليم  وأتم  الصالة  وأرشف  العاملني،  ربِّ  هلل  احلمد 
الطاهرين،  الطيبني  آله  وعىل  األمني  املصطفى  حممد  وموالنا  سيدنا  واآلخرين، 
وصحبه الغر امليامني، ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين رضوان اهلل تعاىل عليهم 

أمجعني.

للحياة  السبل  أفضل  عن  يبحثون  والفالسفة  التاريخ  ُعِرَف  فمنذ  بعد:  ا  أمَّ
اإلنسانية اجليدة عىل هذه األرض، ومن ثم هيدفون إىل حتقيق بقائهم وبقاء نظمهم 
عقوهلم،  ومنتجات  أفكارهم  واستمرار  ورشائعهم  وقوانينهم  ومبادئهم  وقيمهم 
عقول  يف  وزرعها  واألفكار  واملعتقدات  املبادئ  هذه  كل  غرس  يف  سبيلهم  وكان 
إىل  واألفكار  املبادئ  هذه  تنقل  التي  الرتبوية  العملية  هو  واستمراريتها،  األجيال 
األجيال، ومل يكن هذا النقل عشوائيًا يف أيِّ يوم من األيام بل كان ومايزال وسيبقى 
منظاًم مرسومًا مقننًا ينقل لألجيال الالحقة بنظام وبخطط تابعة يرىض عنها هؤالء 
كام يرىض عنها املجتمع بام فيه من نظم وقيم وأنظمة حكم، ومل تكن هذه العملية 
فئة  تقترص عىل  متدرجة، وهي عملية عاملية ال  متغرية،  متطورة،  بل كانت  جامدة 
دون أخرى أو نوع من البرش دون آخر. وهي عملية تعد اإلنسان بام يناسبه يف حياته 
ليسكن غدًا  اليوم  يبني  الذي  املفكر  اإلنسان  تعد  ا  فإهنَّ احلياتية،  اليومية وممارساته 
القابل  ا تعد اإلنسان  إهنَّ السنني،  تراثًا قيام لألجيال عىل مرِّ  وينمو بعد غد وخيلف 
ليست  عملية  وهي  البرش  بناء  عملية  ا  إهنَّ واالزدهار،  للتطور  املتفتح  للتكيف 
صناعات  مصانع  أو  شاخمة  عامرة  املهندس  يبني  كام  هبا  التحكم  يمكن  وال  سهلة 
البرش،  لبني  الرتبوية عملية مهمة  إنسانية تعنى باإلنسان. فالعملية  اعملية  قوية إهنَّ
وأمهيتها تكمن يف كوهنا الطريق املنظم لنقل الرتاث واستمرار بقائه لكل األمم. وإنَّ 
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جذور الرتبية قديمة وفروعها مستحدثة وثامرها تقدمية مستمرة من ثم فهي شجرة 
باسقة الطول جذورها يف أعامق األرض وفروعها يف أعايل السامء. وقد ُعِرَف عن 
 اّطالعه الواسع وعلمه الغزير، إذ شهد له بذلك األكابر من  اإلمام الصادق 
العلامء، منهم تلميذه اإلمام أبو حنيفة حني نّوه بعلم أستاذه اإلمام جعفر الصادق 
ومقدار فضله حينام ُسئل: من أفقه من رأيت؟ فأجاب قائاًل: جعفر بن حممد. وقد 
علومه  جانب  فإىل  عرصه،  يف  العلامء  أبرز  أحد    الصادق  جعفر  اإلمام  كان 
الرياضيَّات، والفلسفة،  فّذًا يف ميادين علوم دنيويَّة كثرية، مثل:  الدينيَّة، كان عاملًا 
وعلم الفلك، والكيمياء، وغريها. وقد حرض جمالسه الكثري من أبرز علامء عرصه 
بن  جابر  أبو موسى  املسلمني  عند  كيميائي  أشهر  ومن هؤالء  يده،  عىل  وتتلمذوا 
 ، الصادق  اإلمام  أقالم كثرية يف علم  الكيمياء. وقد كتبت  بأيب  امُللقب  حيَّان 
وخّصصت كتبًا وفصواًل يف ذلك، منها كتاب ))اإلمام الصادق(( للشيخ حممد أيب 
زهرة الذي يقول فيه: إنَّ لإلمام الصادق فضل السبق، وله عىل األكابر فضل خاص، 
فقد كان أبو حنيفة يروي عنه، ويراه أعلم الناس باختالف الناس، وأوسع الفقهاء 
إحاطة، وكان اإلمام مالك خيتلف إليه دارسًا راويًا، وكان له فضل األستاذية عىل 
أيب حنيفة فحسبه ذلك فضاًل. وهو فوق هذا حفيد عيل زين العابدين  الذي 
كان سّيد أهل املدينة يف عرصه فضاًل ورشفًا ودينًا وعلاًم، وقد تتلمذ له ابن شهاب 
الزهري، وكثري من التابعني، وهو ابن حممد الباقر  الذي بقر العلم ووصل إىل 
لبابه، فهو مِمَّن جعل اهلل له الرشف الذايت والرشف اإلضايف بكريم النسب، والقرابة 

اهلاشمية، والعرتة املحمدية.

قيادات  إعداد  عىل  وعمل  بعلمه،  الدنيا   الصادق جعفر  اإلمام  مأل  فقد 
خمتلف  يف  العلمية  جهوده  وتركزت  اإلسالم،  نرش  عىل  عاملني  ومعلمني  واعية، 
الكالم والطب والرياضيات والكيمياء، فضال  الفلسفة وعلم  االختصاصات من 
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عن القواعد واألصول االجتامعية والفقهية كركيزة متينة للترشيع اإلسالمي تضمن 
بقاءه واستمراره، وواجه أخطار الزنادقة واملالحدة بأسلوب مرن وهدوء ورصانة 
ناقدًا وداحضًا آراءهم وحججهم. وقد كان لإلمام دور بارز يف النظام الرتبوي 
اإلسالمي، إذ أسهم إسهامًا فاعاًل يف دفع عجلة الرتبية إىل األمام، فهو ُمَربٍّ قدير 
تتلمذ عىل يديه عدد من العلامء البارزين، وقد خلَّف من بعده من إرشادات وتعاليم 
وتراث موسوعي ينفتح عىل كل قضايا اإلنسان يف حياته الفردية واالجتامعية، ولذا 
  أردنا يف بحثنا هذا أن نقف عىل املبادئ الرتبوية االجتامعية التي رسمها اإلمام
بينهم املحبة والسالم  أفراده، ويرزع فيام  ينعم باألمن واألمان بني  للمجتمع حتى 

واملودة، ومن أجل الوصول إىل هذا اهلدف قسم البحث عىل أربعة مطالب، هي:

تضمن  وقد  والتعارف((،  التآخي  ))مبدأ  بعنوان:  جاء  وقد  األول:  املطلب 
التناصف  و  التزاور  من   اإلمام إليها  دعا  التي  األسس  أهم  بيان  املطلب  هذا 
والتهادي، والترصيح باحلب واملودة، وترك مايكدر املودة. املطلب الثاين: وقد جاء 
القواعد  أهم  بيان  املطلب  هذا  تضمن  وقد  والتكافل((،  التعاون  ))مبدأ  بعنوان: 
التي دعا إليها اإلمام  من تأصيل خدمة الناس وقضاء حوائجهم، واحلث عىل 
اإلقراض واإلمهال، والدعوة إىل املواساة. املطلب الثالث: وقد جاء بعنوان: ))مبدأ 
تطبيق  يف    اإلمام  رسمها  التي  األسس  بيان  تضمن  وقد  واألمانة((،  الصدق 
هذا املبدأ من إلزام الناس بأداء األمانات، والتشجيع عليها، والتحذير من االئتامن 
بغري الصالح. املطلب الرابع: وقد جاء بعنوان: ))مبدأ اإلصالح االجتامعي((، وقد 
اخلالفات  معاجلة  يف    اإلمام  رسمها  التي  املبادئ  أهم  املطلب  هذا  يف  تناولنا 
واخلصومات االجتامعية، وإصالح ذات البني، والعفو ومقابلة اإلساءة باإلحسان. 
منها  يفيد  وأن  حقه،  املوضوع  أعطت  قد  الدراسة  هذه  تكون  أن  نرجو  وختامًا: 

الباحثون، مثلام أفاد البحث من غريه.
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املطلب األول

مبدأ التآخي والتعاطف

القيم اإلسالمية االجتامعية،  التآخي والتعاطف أساسًا مهاًم يف  قاعدة  تشكل 
أو  نفع  ابتغاء  دون  اهلل،  لوجه  غريه  اإلنسان  حيب  بأن  تكون  القاعدة  ))وهذه 
ة وسط اجلامعة، وتشجع األفراد  مصلحة(()1(، وهي تقود إىل سيادة األخالق اخلريِّ

عىل التضحية وتقديم كل مساعدة ممكنة لآلخرين، وفعل كل بر يمكنهم القيام به.

بني  املتقابلة  الصلة  عمق  يرسم  باألخوة  املؤمنني  بني  العاطفة  عن  والتعبري   
اهتم  وقد  املتنوعة،  االجتامعية  العالقات  شبكات  يف  فريدة  تكون  والتي  الناس، 
منهجه  طريق  من  تالميذه  بني  الوثيقة  الصلة  هذه  برتسيخ   الصادق اإلمام 
))تواصلوا وتباروا وكونوا إخوة بررة كام أمركم اهلل عزَّ  التعليمي الرتبوي بقوله: 
يف  اهلل  ))فاتقوا  بقوله:  واإلخاء  واملودة  احلب  برباط  املجتمع  وربط   .)2()) وجلَّ

إخوانكم املسلمني فإنَّ هلم عليكم حقًا أن حتبوهم....(()3(. 

التي توطن روح األخوة   يسعى دومًا إىل إجياد املواقف  وقد كان اإلمام 
واملحبة بني تالميذه، فكان يرشدهم إىل مايعزز بقاء املودة بينهم، وذلك عرب أمور 

كثرية، منها:

))تزاوروا وتالقوا   لتالميذه:  أواًل: التزاور: يقول اإلمام جعفر الصادق 
وتذاكروا أمرنا وأحيوه(()4(؛ ألنَّ اختالط املؤمنني ببعضهم يولد احلب فيام بينهم، 

ويقوي عزائمهم عىل فعل اخلري، وجتعل كال منهم يذكر من نيس ذكر اهلل.
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فقال:  األخوة،  مستلزمات  إىل  تالميذه    اإلمام  ه  وجَّ التناصف:  ثانيًا: 
))حيتاج االخوة فيام بينهم إىل ثالثة أشياء، فإن استعملوها وإالَّ تباينوا وتباغضوا، 
وهي: التناصف، والرتاحم، ونفي احلسد(()5(، فمفهوم اإلنصاف أن اليرىض املرء 

لنفسه بيشء إالَّ ريض ألخيه مثله.

))هتادوا  قائاًل:  اهلدايا  يتبادلوا  أن  تالميذه    اإلمام  التهادي: أوىص  ثالثًا: 
الظاهرة اجلميلة تعميق  حتابوا فإنَّ اهلدية تذهب الضغائن(()6(؛ ألنَّ من شأن هذه 

جذور املحبة واملودة بني أفراد املسلمني.

رابعًا: الترصيح باحلب واملودة: قال اإلمام الصادق  ألحد تالميذه: ))إذا 
أحببت رجاًل فأخربه بذلك، فإنَّه أثبت للمودة بينكام(()7(، الشكَّ أنَّ تدريب النفس 
ال يف حتقيق التكيف مع اآلخرين،  عىل ممارسة هذا السلوك اللفظي ليسهم بنحو فعَّ
فإذا أعرب املرء عن حمبته ألخيه فإنَّه يوثق بينهام وشائج االخوة اإليامنية ويرعى كل 

منهام حقوق هذه األخوة القائمة عىل احلب يف اهلل. 

تالميذه:  ألحد   الصادق جعفر  اإلمام  قال  املودة:  مايكدر  ترك  خامسًا: 
))إن أردت أن يصفو لك ود أخيك فال متازحنه، والمتارينه، والتباهينه(()8(.

قبيل  من  ليس  املسلمني  بني  التآخي  مفهوم  أنَّ  كذلك    اإلمام  وبني 
العواطف والتمنيات فقط، وإنَّام هو عبارة عن حقوق ومسؤوليات ثقيلة تلقى عىل 
أجاب:  املسلم  عىل  املسلم  حق  عن    اإلمام  سئل  حني  ولذا  مجيعًا،  عواتقهم 
منها  إن ضيع  إالَّ وهو عليه واجب،  منهنَّ حق  وما  ))له سبعة حقوق وواجبات، 
))أيرس  قال:  ثم  نصيب((،  فيه  هلل  له  يكن  ومل  طاعته  يف  اهلل  والية  عن  خرج  شيئًا 
أن  الثاين:  احلق  لنفسك،  تكره  ما  له  لنفسك، وتكره  له ماحتب  أن حتب  منهنَّ  حق 
جتتنب سخطه، وتتبع مرضاته، وتطيع أمره، احلق الثالث: أن تعينه بنفسك، ومالك 
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ولسانك ويدك ورجلك، احلق الرابع: أن تكون عينه ودليله ومرآته، احلق اخلامس: 
أن التشبع وجيوع، والتروي ويظمأ، والتلبس ويعرى، احلق السادس: أن يكون لك 
خادم وليس ألخيك خادم، فواجب أن تبعثه فيغسل ثيابه، ويصنع طعامه، ويمهد 
فراشه، احلق السابع: أن تربَّ قسمه، وجتيب دعوته، وتعود مريضه، وتشهد جنازته، 
تبادره  ولكن  يسألكها،  أن  تلجئه  وال  قضائها  إىل  تبادره  حاجة  له  أنَّ  علمت  وإذا 

مبادرة فإذا فعلت ذلك وصلت واليتك بواليته وواليته بواليتك(()9(.

وهكذا كان اإلمام الصادق  جيتهد يف غرس تلك املفاهيم والقيم النبيلة يف 
نفوس تالميذه ليجعلهم مجاعة مثالية يف مودهتم وأخوهتم وتعاطفهم. 
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املطلب الثاين

مبدأ التعاون والتكافل

  تكتمل صورة االهتامم باملسؤولية االجتامعية يف مدرسة اإلمام الصادق
بني  الصادقة  األخوة  عىل  يقوم  األساس  وهذا  والتكافل.  التعاون  مبدأ  بتأكيده 
املؤمنني، ومفهومه »التنارص بني أفراد املجتمع ليسد بعضهم حاجات بعض، ويسند 
العمل الصالح، فيقوي  بأعباء  القيام  بينهم يف  التنارص  الضعفاَء األقوياُء، وكذلك 

القادرون منهم عىل ذلك الضعفاء فيه بمختلف معاين القوة والضعف«)10(.

 ، وهذا ما عرب عنه اإلمام الصادق بقوله مستشهدًا بكالم جده رسول اهلل
فقال: ))وليعن بعضكم بعضًا فإنَّ أبانا رسول اهلل ، كان يقول: إنَّ معاونة املسلم 
  خري، وأعظم أجرًا من صيام شهر واعتكافه يف املسجد احلرام(()11(. فاإلمام 
))املؤمن  قال:  ماديًا ومعنويًا، ولذلك  بينهم  التكافل  بناء مجاعة مؤمنة يكون  يريد 

خدم بعضهم بعضًا، وعندما سئل كيف؟ قال: يفيد بعضهم بعضًا(()12(.

فقد بينت مدرسة اإلمام الصادق  الصورة التي يريدها اإلسالم للعالقة 
بني أفراد جمتمعه بكل جوانبها، وقامت بتوطيد روح التكافل والتعاون اجلامعي يف 

نفوس تالميذها، عرب مشاريع اجتامعية متعددة، يمكن تلخيصها يف ما يأيت: 
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أواًل: تأصيل خدمة الناس وقضاء حوائجهم

املساعدة  أساس  عىل  تقوم  التي  االجتامعي،  التكافل  صور  أروع  من  وهي 
الطوعية النابعة من نفس اإلنسان وقناعته التامة بتلبية حاجات اآلخرين.

أنَّ فوائد مساعدة اآلخرين وخدمتهم التعود عىل   إىل  وقد أشار اإلمام 
أيضًا،  املجتمع  يعم  كام  نفسه  احلوائج  قايض  نفعها  يعم  بل  فقط،  احلاجة  صاحب 
إليه وسببها  اهلل ساقها  من  ذلك رمحة  فإنَّام  أخاه يف حاجة،  أتى  مؤمن  ))أيَّام  فقال: 
ه عن حاجته وهو يقدر عىل  له، فإن قىض حاجته كان قد قبل الرمحة بقبوهلا، وإن ردَّ

قضائها فإنَّام ردَّ عن نفسه رمحة من اهلل جلَّ وعزَّ ساقها إليه وسببها له...(()13(.

واضح  بلسان  والتكافل  التعاون  عىل  تالميذه    اإلمام  حثَّ  وهكذا 
الذين يقضون  ))إنَّ اهلل خلق خلقًا من رمحته برمحته لرمحته، وهم  ورصيح، فقال: 

احلوائج للناس، فمن استطاع منكم أن يكون منهم فليكن(()14(.

لفت  بل  فقط،  اخلاصة  احلاجات  تليية  عىل  دعوته  يف    اإلمام  يقترص  ومل 
))إسامع  فقال:  عادة،  عليها  ينتبه  ال  قد  أخرى  إنسانية  حاجات  إىل  تالميذه  أنظار 
األصم من غري تضجر صدقة هنيئة(()15(. فإسامع األصم من األمور املستحلية، إالَّ 
به  الشخص  يستطيع  الذي  املناسب  األسلوب  اتباع  إىل  إشارة  الدعوة  هذه  يف  أن 

إيصال ما أمكنه من أنواع املساعدة إىل الشخص املحتاج. 

يف  والسعي  اجلهد  أقىص  بذل  تأكيده  الرتبية  يف    اإلمام  جهود  يف  ونرى 
قضاء حوائج اآلخرين، واعتبار عدم تأديتها خيانة، فقال: ))أيَّام رجل من أصحابنا 
استعان به رجل من إخوانه يف حاجة فلم يبالغ فيها بكل جهده فقد خان اهلل ورسوله 

واملؤمنني(()16(.
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قد اليتمكن من قضاء  الذي  اإلنسان  دعا  بل  بذلك،    اإلمام  يكتف  ومل 
حوائج غريه بنفسه أو بامله أن يسعى يف قضائها عند من يستطيع، وهذا ما ورد يف 
وصيته بقوله: ))املايش يف حاجة أخيه كالساعي بني الصفا واملروة، وقايض حاجته 

كاملتشحط بدمه يف سبيل اهلل...(()17(. 

ثانيًا: احلث عىل القرض واإلمهال

مارس اإلمام الصادق  هذا األمر قواًل وفعاًل ليجسد للمسلمني األسس 
املتينة لبناء املجتمع التعاوين الذي ينشط مع اجلهد اجلامعي، فهو جيعل املؤمن يرى 
والتنارص،  التكافل  إىل  الحمالة  فيدفع  نفسه،  يف  اآلخرين  ويرى  اآلخرين  يف  نفسه 
التكافل  إىل  الدعوة  نالت  وقد  ألنفسكم(()18(.  حتبون  ما  للناس  ))أحبوا  فقال: 
عىل  فعمل  طالبه،  إىل  املوجهة    اإلمام  تعاليم  من  كبريًا  حيزًا  االقتصادي 
تشجيعهم لنرصة املحتاجني يف مرافق احلياة، وتوفري حاجاهتم وذلك عرب إقراض 
التي  األمور  أرفع  من  وهو  وجوههم،  ماء  حتفظ  بطريقة  حاجاهتم  وسد  املؤمنني 
يتقرب هبا املسلم إىل اهلل، وقد ورد عن اإلمام الصادق يف احلث عىل هذا املعروف 
بقوله: ))لئن أقرض قرضًا أحبُّ إيلَّ من أن أتصدق بمثله(()19(. فالقرض من وجهة 
نظر اإلمام  بمنزلة الصدقة بل ربام هو أفضل إذ إنَّه حيفظ املال لصاحبه، ويصون 

كرامة املقرتض، فال حيوجه إىل ذل السؤال.

إىل  املعرس  ُينِظَر  أن  وآدابه  املقرض  أخالقيات  من  أنَّ  إىل    اإلمام  ولفت 
وقت اإليسار، والجيوز هلم مضايقته أو التشديد عليه، فقال يف وصية طويلة كتبها 
إىل أصحابه: ))إيَّاكم وإعسار أحد من إخوانكم املسلمني أن تعرسوه بيشء يكون 
لكم ِقَبله وهو معرس، فإنَّ أبانا رسول اهلل  كان يقول: ليس ملسلم أن يعرس مسلاًم 
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ومن أنظر معرسًا أظله اهلل يوم القيامة بظله يوم الظل إالَّ ظله(()20(. وليس مثل هذا 
يف تعاليم اإلمام  نظرية فحسب، بل هو يراقب تالميذه بأن يطبقوها وجيسدوها 
يف واقعهم العميل مثلام قال أحد تالميذه، قلت أليب عبداهلل: إنَّ يل عىل رجل دينًا 
ظل  من  خترجه  أن  باهلل  ))أعيذك  الصادق:  فقال  فيعطيني،  داره  يبيع  أن  أراد  وقد 

رأسه، أعيذك باهلل أن خترجه من ظل رأسه(()21(. 

ثالثًا: الدعوة إىل املواساة واإلغاثة

فقال  اهلل،  إىل  القرب  مقاييس  من  املواساة  بأنَّ    الصادق  اإلمام  يرى 
لتالميذه: ))تقربوا إىل اهلل بمواساة إخوانكم(()22(، وهو يعدها من أشد ما افرتض 
اهلل عىل خلقه، مثلام عدها من عالمات الصدق يف األخوة، فقال: ))اإلخوان ثالثة: 
منك  يأخذك  وآخر  اإلخاء،  يف  الصادقان  ومها  بامله،  مواٍس  وآخر  بنفسه،  مواٍس 

البلغة ويريدك لبعض اللذة، فال تعده من أهل الثقة(()23(.

وإدخال  امللهوف،  وإغاثة  املكروبني  عن  الكرب  بتفريج  املواساة  وتتحقق 
وقد  مناسبة،  طريق  أي  أو  الكلمة  أو  املوقف  عرب  سواء  املؤمن  قلب  يف  الرسور 
انطلق اإلمام من تعاليم جده رسول اهلل  يف التنارص املعنوي النفيس بني املؤمنني، 
س كربته وأعانه عىل نجاح  فقال: ))من أغاث أخاه املؤمن اللهفان عند جهده، فنفَّ
حاجته، كتب اهلل عزَّ وجلَّ له بذلك عند اهلل اثنتني وسبعني رمحة من اهلل، ويعجل 
له منها واحدة يصلح هبا معيشته ويدخر له إحدى وسبعني رمحة ألفزاع يوم القيامة 

وأهواله(()24(.

وهكذا دعا اإلمام الصادق  املجتمع اإلسالمي بأفراده مجيعًا إىل التكافل 
املادي واملعنوي، إالَّ أنَّه عدَّ دور األغنياء يف هذا املعروف دورًا خاصًا ومميزًا، فحني 



33

دخل إليه رجل، سأله اإلمام: كيف خلَّفت إخوانك؟ فأحسن الثناء عليهم، فقال: 
))كيف عيادة أغنيائهم عىل فقرائهم؟ قال الرجل: قليلة، قال اإلمام: كيف مساعدة 
م أتباعنا(()25(  أغنيائهم لفقرائهم؟ قال: قليلة، قال اإلمام: فكيف يزعم هؤالء أنَّ
للفقراء ومساعدهتم رشطًا إلغناء عنه   يرى يف مواساة األغنياء  وكأنَّ اإلمام 

للتلميذ يف مدرسته.

ولكي يرفع اإلمام وترية السعي واجلد يف خدمة اآلخرين، قام بتذكري املتعلمني 
الدائمة إىل توفيق اهلل تعاىل وتسديده، حتى  لديه هبذا اجلانب املهم وهي حاجتهم 
يلزمهم بالدعاء والطلب، فقال: ))وليس كل من حيب أن يصنع املعروف إىل الناس 
يصنعه وليس كل من يرغب فيه يقدر عليه، وال كل من يقدر عليه يؤذن له فيه فإذا 
اجتمعت الرغبة والقدرة واإلذن فهنالك متت السعادة للطالب واملطلوب إليه(()26(.

فهذه املواقف تعطينا صورة واضحة بمدى إيالء اإلمام هذا املبدأ أمهية كبرية، 
وتركيزه يف ذهن األمة. 
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املطلب الثالث

مبدأ الصدق واألمانة

أساس احلياة االجتامعية لإلنسان هو العمل عىل املستوى اجلامعي، واليتسنَّى 
ذلك إالَّ بأن يتعامل أفراد املجتمع فيام بينهم من موقع الثقة املتبادلة واعتامد بعضهم 

عىل اآلخر، وهذا املعنى اليتحصل إالَّ بتوافر عنرصي الصدق واألمانة بينهم.

ولذلك عدَّ اإلمام الصادق  مبدأ الصدق واألمانة من املبادئ املهمة التي 
مع  الكالم  تطابق  »هو  فالصدق  االجتامعية،  العالقات  دائرة  يف  هبا  االلتزام  جيب 
الواقع سواء كان الواقع اخلارجي أم الباطني«)27(، فهو يرمز إىل الطهارة يف الذات 
الرذيلة، وله تأثري يف مجيع أعامل اإلنسان وسلوكياته، مثلام قال اإلمام  والبعد عن 

الصادق : ))من صدق لسانه زكى عمله(()28(.

وكذلك »األمانة هي التزام الواجبات االجتامعية وأداؤها خري أداء«)29(، وهي 
مايودع  بحفظ  اإلنسان  قيام  إطار  يف  أي:  حدودها،  و  معانيها  أضيق  يف  الحترص 
االجتامعية  االلتزامات  و  التكاليف  بجميع  للقيام  شاملة  تكون  بل  مال،  من  لديه 
واألخالقية، مثلام أشار إىل ذلك اإلمام الصادق ، فقال: ))اليكون األمني أمينًا 
اثنني  حفظ  وإن  والفروج،  واألرسار  األموال  عىل  فيؤدهيا:  ثالثة  عىل  يؤمتن  حتى 

وضيع واحدًا فليس بأمني(()30(.

يدعو  احلديث  صدق  أنَّ  كام  احلديث  صدق  إىل  اإلنسان  تدعو  »األمانة  إنَّ 
اإلنسان إىل األمانة يف اجلهة املقابلة؛ ألنَّ صدق احلديث نوع من األمانة يف القول 
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واألمانة نوع من الصدق يف العمل، عىل هذا األساس فإنَّ هاتني الصفتني ترتبطان 
بجذر مشرتك وتعربان عن وجهني لعملة واحدة«)31(.

فاملؤمن احلقيقي هو الذي يتحرك يف سلوكه من موقع الصدق ومراعاة األمانة 
هلذا  الوظيفة،  وأداء  املسؤولية  موقع  من  عليها  باحلفاظ  وهيتم  املختلفة،  بصورها 
تكررت يف كثري من وصايا اإلمام  هذه العبارة: ))عليكم بصدق احلديث وأداء 

األمانة(()32(، مثلام كان يويص هبامكل من دخل عليه من أصحابه ومن فارقه.

بعناية خاصة من  انتهاج هذا اخلط حظي  تربية األفراد عىل  أنَّ  ومن هنا نرى 
اإلمام  وذلك يف توجيهاته لألمة، نذكر أمهها يف ما يأيت:

أواًل: إلزام الناس بأداء األمانة إىل صاحبها

يرى اإلمام الصادق  أنَّ األمانة خلق كريم يدل عىل يقظة ضمري اإلنسان 
وإحساسه باملسؤولية املنوطة به، فيتوالها ويوجه تالميذه إىل أدائها للمسلم وغري 
املسلم؛ ألنَّ اختالف الدين اليمنع الشخصية املسلمة من أداء احلقوق إىل صاحبها، 
وا األمانات إىل أهلها وإن كانوا جموسًا(()33(، حتى وصل إىل أبعد من  فقال: ))أدُّ
ذلك فأكد هذه املسؤولية عرب شخصه هو بأن يؤدي األمانة ولو كان لقاتل جده عيل 
بن أيب طالب، فقال: ))اتقوا اهلل، عليكم بأداء األمانة إىل من ائتمنكم، فلو أنَّ 
قاتل عيل ائتمنني عىل أمانة ألديتها إليه(()34(، وهذا الشكَّ أنَّه لتعظيم ألمهية األمانة 

وأدائها ورفع شأهنا.



36

ثانيًا: التشجيع عىل هذا املبدأ من خالل عرض القدوة

هذه  جتسيده  خالل  من  واألمانة  الصدق  عىل    اإلمام  من  احلث  جاء 
 الفضيلة عمليًا يف واقع األمة، فهو يذكر املكانة الرفيعة لإلمام عيل بن أيب طالب
عند رسول اهلل  ثم يشري إىل سبب نيله هذه املكانة، ليمكن تالميذه من االقتداء 
بأنموذج حي يف حياهتم، فقال ألحد تالميذه: ))انظر مابلغ بسببه عيل بن أيب طالب 
  إنَّام بلغ ما بلغ به عند رسول اهلل  فالزمه، فإنَّ عليًا  عند رسول اهلل 

بصدق احلديث وأداء األمانة(()35(.

ثالثًا: وضع هذا املبدأ معيارًا ملعرفة األشخاص

يعد اإلمام الصادق  األمانة والصدق عالمتني بارزتني يف سلوك املؤمن، 
فقال: ))التنظروا إىل طول ركوع الرجل وسجوده فإنَّ ذلك يشء اعتاده، ولو تركه 
لطول  قيمة  فال  وأمانته(()36(.  حديثه  صدق  إىل  انظروا  ولكن  لذلك،  استوحش 
الركوع والسجود وال اعتبار بكثرة الصيام والقيام، بل امليزان الذي يقيَّم عىل أساسه 

إيامن الرجل، هو صدق حديثه ومدى التزامه باألمانة.

رابعًا: الرتكيز عىل النتائج اإلجيابية هلذا املبدأ يف التعامل االجتامعي

مل يرتك اإلمام  تأكيد معطيات الصدق واألمانة يف احلياة االجتامعية، وهي 
تقوم عىل املحبة يف النفوس، وكثرة التعامل وثقة الناس يف ما بينهم، فقال يف وصيته 
أمواهلم  يف  الناس  تشارك  األمانة،  وأداء  احلديث  بصدق  ))عليك  تالميذه:  ألحد 

هكذا و شبك بني أصابعه(()37(.
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أفراد  بني  والروحي  العلمي  االندماج  عملية  إىل  إشارة  األصابع  بني  فاجلمع 
املجتمع من طريق تعاملهم مع بعضهم وتشاركهم يف معظم أمور حياهتم. 

خامسًا: التحذير من االئتامن بالفاسق

اختيار  يف  ذكيًا  يكون  ألن  املال  وصاحب  لألمانة  املودع    اإلمام  وجه 
ن، وأالَّ يكون ساذجًا بحيث يودع أمانته لدى أي شخص كان، فقد  الشخص املؤمَّ
جاء رجل إىل اإلمام  فقال له: إينِّ ائتمنت رجاًل عىل مال وأودعتهعنده فخانني 

وأنكر مايل، فأجاب اإلمام :))مل خينك األمني ولكن أئتمنت اخلائن(()38(.

فاإلمام ينطلق يف كالمه من نظرة واقعية هلا وجهان: األول: أنَّ األمني الخيون، 
ولو كان يف أمسِّ احلاجة إىل ما حتت يده، أو إىل ما أودع لديه، فإنه يعف وحيافظ 
عىل حقوق اآلخرين ويؤدهيا إليهم. الثاين: أنَّ اإلمام  الينفي وجود من خيون 

األمانة ويرتك الوفاء، فهذه حقيقة واقعية هلا مصاديق بني الناس.

إذن فهذه احلادثة ينبغي أن تضيف إىل املرء خربة جديدة جتعل عقله أكثر تفتحًا 
ويقظة، حتى اليعود مرة أخرى الئتامن اخلائن، والينساق إىل اهتام من جرب أمانته 
ووفاه، مثلام قال اإلمام  يف موطن آخر: ))ليس لك أن تأمن اخلائن وقد جربته، 

وليس لك أن تتهم من ائتمنته(()39(. 
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املطلب الرابع

مبدأ اإلصالح االجتامعي

يف  فعال  ودور  قصوى  أمهية  من  االجتامعي  لإلصالح  ما  أحد  عىل  الخيفى   
توفري السالم واستتباب األمن والشعور بالطمأنينة وسيادة العدل بني أفراد املجتمع 
التغيريات  من  فهو  االجتامعية،  الرتبية  يف  خاصًا  موقعًا  له  أنَّ  جرم  وال  الواحد. 
اإلجيابية يف املجتمع التي تساعد عىل حتوله نحو األفضل وتوجهه نحو األصوب، 
املبدأ  هذا  ألمهية  ونظرًا  األسلم.  والنهج  األقوم  الطريق  عىل  أفراده  خطى  وتثبت 
والسعي إىل ترمجته عمليًا، فإنَّ اإلمام الصادق  كان ينمي لدى تالميذه الشعور 
فهو  املجتمع،  يف  واإلصالح  التغيري  وحماولة  اآلخرين،  سلوك  جتاه  باملسؤولية 
الفرد من عضو عادي إىل فرد رسايل يتحمل مهمة توجيه اآلخرين  ي  يريد أن يرقِّ
وتقويم انحرافاهتم. وقد أوجب اإلمام  عىل اإلنسان املؤمن الوقوف يف وجه 
االنحراف والعصيان، وحماولة تغيري ما جيري حوله من خالف، فإن مل يستطع هذا 
الكف  رضورة  احلال  هذا  يف  اإلمام  فريى  تأثري،  أو  تغيري  بأدنى  يقوم  أن  اإلنسان 
االستمرار  عىل  تشجيعهم  يف  سببًا  اليكون  حتى  معهم،  والتواصل  جمالستهم  عن 
يف ارتكاب املعايص واملحرمات، فيقول: ))الينبغي للمؤمن أن جيلس جملسًا يعيص 
يعتمد  بالتغيري،  للقيام  التخطيط  مستوى  وعىل  تغيريه(()40(.  عىل  واليقدر  فيه  اهلل 
اإلمام  فكرة التدرج يف العمل االجتامعي والتغيري اإلصالحي فيه، تبعًا لقوة 
اإليامن عند الناس، فيقول: ))إنَّ اإليامن عرش درجات بمنزلة السلم يصعد منه مرقاة 
ينتهي  الواحدة لست عىل يشء حتى  االثنتني لصاحب  يقولنَّ صاحب  فال  مرقاة، 
العارشة، فال تسقط من هو دونك فيسقطك من هو فوقك وإذا رأيت من هو  إىل 
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أسفل منك بدرجة، فأرفعه إليك برفق، والحتملنَّ عليه ما اليطيق فتكرسه، فإنَّ من 
كرس مؤمنًا فعليه جربه(()41(. يستفاد من هذا النص أنَّ التدرج أمر أساس يدخل 
ما  تغيري  فكرة  تقبل  شخص  ألي  اليمكن  ألنَّه  لإلمام؛  الرتبوي  النظام  صلب  يف 
اعتاد عليه من ترصفات وأعامل أو اعتقادات دفعة واحدة، بل يتحقق ذلك تدرجييًا 
اجلامعات  هتدد  قد  التي  املشكالت  أهم  ومن  التعامل.  يف  واللني  الرفق  من  بكثري 
الطريق احلتمي  التنازع، وهو  إىل  املؤدية  الفرقة  البرشية، نشوء اخلالفات وأسباب 
﴿َوال  وجلَّ  عزَّ  فقال  املؤمنني،  بني  فيام  التنازع  عن  اهلل  هنى  وقد  والوهن،  للفشل 
َتناَزُعوا َفَتْفَشُلوا َوَتْذَهَب ِرحُيُكْم﴾)األنفال: 46(. فالتنازع واخلالف واخلصومة من 
ا تؤدي إىل هدر الطاقات  أهم أسباب الفساد واالنحراف بني أفراد املجتمع، كام أهنَّ
قة يف غري أماكنها، وهدم بنيان اجلامعات، وقلع  البرشية، واستنزاف القدرات اخلالَّ
 خطورة هذا األمر، فشدد فيه  أسس املودات والصداقات. وقد أدرك اإلمام 
ا تبعدك من اهلل(()42(، وحذر  ر من عواقبه، فقال: ))إيَّاك وكثرة اخلصومات فإنَّ وحذَّ
واخلصومة  واملراء  ))إياكم  بقوله:  واالجتامعية  النفسية  األجواء  عىل  خماطرها  من 
العداوة  زرع  ومن  النفاق...  عليهام  وينبت  اإلخوان،  عىل  القلوب  يمرضان  ام  فإنَّ
إىل  املؤدية  املجتمع  إصالح  مظاهر  أبرز  من  فإنَّ  هذا  وعىل  بذر(()43(.  ما  حصد 
صحته وسالمته، العمل عىل فض النزاعات وإزالة اخلصومات ومعاجلة اخلالفات، 

التي تسمح للفرد أن يعيش يف كنف جمتمع ينعم بالسالم واألمن واالستقرار.

واملصلح االجتامعي الذي يرتبى يف مدرسة اإلمام الصادق  اليتوانى عن 
أفراد  تقريب  املسارع دومًا نحو  املجتمع فهو  تربية  بذور االختالف من  استئصال 
مواجهة  يف  متحدين  أيدهيم  ويشبكون  واإلخاء،  باملحبة  ابناؤه  فيتحىل  املجتمع، 
هذه  تعكس  مرآة    اإلمام  سلوك  كان  ولطاملا  أصدقائهم.  ومؤازرة  أعدائهم 
املثل واإلرشادات الرتبوية اإلصالحية يف كل مناسبة، فقد روي أنَّ اإلمام الصادق 
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اتقوا اهلل،  ))اتقوا اهلل،  إذا مرَّ بجامعة خيتصمون الجيوزهم حتى يقول ثالثًا:   
م لنا طرقًا الناجعة  ويرفع هبا صوته(()44(. واإلمام الصادق  مصلح تربوي قدَّ
وأسلوب  والعالج.  الوقاية  أسلوبني:  باعتامد  وواجهها  املشاكالت،  هذه  حل  إىل 
الوقاية يتمثل يف السعي إىل حل املشكالت قبل حدوثها، أي: أن يتم الرتكيز عىل 
ا كفيلة بتمتني العالقات  زرع األصول واملبادئ األخالقية يف نفوس املؤمنني؛ ألهنَّ
ا  أمَّ األفراد.  بني  والعصبيات  احلساسيات  يثري  عامَّ  واالبتعاد  وحتصينها  السلمية 
يتم  أن  أي:  حدوثها،  بعد  املشكالت  حل  إىل  السعي  يف  فيتمثل  العالج  اسلوب 
عىل  وتربيتها  النفوس  وتعويد  القلوب،  من  والبغض  احلقد  آثار  إزالة  إىل  السعي 

ردات الفعل الصحيحة والسليمة، ومن أبرز هذه األساليب:

أواًل: جتنب جذور اخلالفات واخلصومات

إىل  يوصلنا  مهاًم  مدخاًل  تعد  وجتنبها  النزاع  إىل  املؤدية  األسباب  معرفة  إنَّ 
الوقائية  اإلجراءات  أساس  وتدخل يف  النزاعات،  مثل هذه  تقليل فرص حصول 
ر  ا تدخل يف صميم منهجه الرتبوي الذي حذَّ ، ال بل إهنَّ عند اإلمام الصادق 
لتحصني  وكذلك  شملهم،  وتشتت  كلمتهم  واختالف  املسلمني  تباعد  من  بشدة 
هذا املجتمع وصيانته من التفتت واالهنيار. وألنَّ املجال اليسمح لإلحاطة بكل ما 
يمكن اعتامده من األساليب اإلصالحية، لذا سنختار منها نامذج من جذور اخلالف 

التي عرفها اإلمام وحذر األمة منها، وهي: 

يف . 1 وعيوب  ضعف  نقاط  من  إنسان  اليسلم  قد  والعيوب:  العثرات  تتبع 
واحلديث  الرتكيز  من  حذر    اإلمام  أنَّ  إالَّ  وأخالقه،  وسلوكه  شخصيته 
يف  أثر  من  هلا  ملا  اهلل  عن  ابتعادًا  عدها  كام  وإثارهتا،  النقاط  هذه  عن  الدائم 
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الرجل  يكون  أن  اهلل  من  العبد  مايكون  ))أبعد  فقال:  الكراهية،  حالة  تعميق 
  وشدد  ما(()45(.  يومًا  هبا  ليعريه  زالته  عليه  حيفظ  وهو  الرجل،  يؤاخي 
عىل عدم اعتبار نقاط الضعف والعيوب التي حتدثنا عنها هدفًا دائاًم، نصوب 
ألسنتنا نحوه، فنصيبه بام يؤدي إىل أذيته ال إىل تصويبه وتقويمه، فقال: ))إياكم 
والتعرض لعيوب الناس، فمنزلة املتعرض لعيوب الناس كمنزلة اهلدف(()46(.

هتديدًا . 2 تشكل  وحتقريهم،  اآلخرين  من  السخرية  إنَّ  واالحتقار:  االستهزاء 
يسخر  ملن  وكراهيتهم  الناس  نفور  يف  تتمثل  أرضاره  وأقل  املجتمع،  لوجود 
من  أفضل  بكونه  املستهزئ  واعتقاد  بالنفس  الغرور  ذلك  مبعث  ألنَّ  منهم؛ 
كل من هم حوله، وهذا سيؤدي حتاًم إىل زوال التعاطف بني أفراد املجتمع، 
وقد أشار اإلمام  إىل هذا فقال: ))ال يطمعنَّ املستهزئ بالناس يف صدق 

املودة(()47(. 

يفرق . 3 الذي  بالساحر  النامم    الصادق  اإلمام  شبه  والسعاية:  النميمة 
النميمة  دور  عن  املغزى  خمترصعميق  حديث  يف  فتكلم  بسحره،  األحبة  بني 
هبا  يفرق  النميمة  السحر  أكرب  من  ))إنَّ  قائاًل:  املجتمع  يف  اهلدام  التخريبي 
الدماء وهيدم الدور  العداوة عىل املتصافني، ويسفك هبا  املتحابني وجيلب  بني 

وتكشف هبا الستور، والنامم أرش من وطأ عىل األرض بقدم(()48(.

به وجه اهلل . 4 الذي اليراد  املذموم   عن اجلدال  اجلدال واملراء: هنى اإلمام 
ام يمثالن آفة من أشد اآلفات التي تسبب اخلصومة  كام هنى عن املراء، وبام أهنَّ
وتفرق صفوف األمة، فقال: ))إيَّاك واملراء فإنَّه حيبط عملك، وإياك واجلدال 

فإنَّه يوبقك(()49(.
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الغيبة: الينظر اإلمام  إىل الغيبة رذيلة أخالقية فحسب، بل هو يراها من . 5
يف  يسقطون  جتعلهم  والتي  املجتمع،  يف  األفراد  لشخصيات  اهلدامة  العوامل 
أوحال احلقد والبغضاء والعداوة، فنجد اإلمام يتمثل شدة قبح عمل املغتاب 
قبول واليته،  يتربأ من رفقته وصحبته ويستقبح  نفسه  الشيطان  أنَّ  إىل درجة 
فقال: ))من روى عىل مؤمن رواية يريد هبا شينه وهدم مروءته ليسقط من أعني 

الناس أخرجه اهلل من واليته إىل والية الشيطان فال يقبله الشيطان(()51(.

فال . 6 دينه  يف  أخاه  اهتم  ))من  الصدد:  هبذا    الصادق  اإلمام  يقول  التهمة: 
الهتام  السلبي  لألثر  إظهارًا  هنا    اإلمام  كالم  يف  إنَّ  بينهام(()52(،  حرمة 
املؤمن أخاه، والتشكيك يف نزاهته وصدق نواياه وغريها؛ ألنَّ يف ذلك إسقاطًا 
للحرمات وتعديًا عىل الكرامات وعدم الشعور باألمان والطمأنينة بني األفراد.

طريق . 7 من  وإهانتهم  لآلخرين  الشتائم  توجيه  أنَّ  املؤكد  من  واللعن:  السب 
السب أو اللعن أو غريه، سيتسبب بمزيد من الشحناء والبغضاء، وسيبقى أثره 
يف النفوس، وإن توصل املتنازعون إىل صلح بينهم فيام بعد، وقد نقل اإلمام 
 إلينا كالمًا يف ذلك ورد عىل لسان جده رسول اهلل ، فقال: ))سباب 
املؤمن كاملرشف عىل اهللكة(()53(، وكذلك حذر من التالعن بني أفراد األمة 
اإلسالمية بقوله: ))إنَّ اللعنة إذا خرجت من صاحبها ترددت بينه وبني الذي 

يلعن... فاحذروا أن تلعنوا مؤمنًا فيحل بكم(()54(.

ثانيًا: التغافل وحسن الظن

منع  هبدف  خاصًا،  اهتامما    الصادق  اإلمام  أوالها  وقائية  تدابري  ثمة 
حدوث اخلالفات واخلصومات يف املجتمع، وهذه التدابري تتمثل يف اعتامد التغافل 
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وحسن الظن، ))والتغافل يعني أن يكون املرء عاملًا باليشء ومطلعًا عليه ثم يتعمد 
بإرادته أن يظهر نفسه وكأنَّه اليعرف شيئًا عنه(()55(. وإذا كان هذا التغافل هبدف 
فهو  إظهارها،  التي الينبغي  والتغايض عن زالهتم  اخلفية لآلخرين،  العيوب  سرت 
من صفات املؤمنني احلميدة، ودليل عىل عظمة الفرد وكرامته، كام يعد من العوامل 
الرتبوي هذا   يف هنجه  الصادق  تناول اإلمام  املجتمع. وقد  الرئيسة إلصالح 
املوضوع قائاًل: ))صالح التعايش التعارش ملء مكيال ثلثاه فطنة وثلثه تغافل(()56(. 
فاإلمام الصادق  حيرص كل احلرص عىل أن يعيش الناس مع بعضهم يف أمن 
ووئام، ويف جو من الثقة املتبادلة وعدم اإلرساع إىل تصديق ما يسمعه عن أصدقاء 
ما  إخواين  من  الرجل  عن  يبلغني  له:  قال  تالميذه  أحد  أنَّ  فروي  هلم،  إخوان  أو 
أكرهه، فأسأله فينكر ذلك وقد أخربين عنه الثقات، فأجاب اإلمام  يف ذلك: 
م سمعوه منه، فقال: مل أقل، فاقبل  ))إذا بلغك عن أخيك يشء وشهد أربعون أنَّ
احلياة  الثقة يف  أمهية  تشديد واضح عىل    الصادق  اإلمام  منه(()57(. ويف كالم 
ا تشكل أساسًا متينًا للتعامل املشرتك بني أفراده، فهو يشجع املسلم  االجتامعية؛ ألهنَّ
عىل أن يمر عىل زالت اآلخرين مرور الكرام من موقع سعة الصدر، وحفظًا ملاء 

وجههم، واتقاء من انتشار احلقد والبغضاء فيام بينهم.

ثالثًا: إصالح ذات البني

النزاعات  عالج  يف  الصادق  اإلمام  اعتمدها  التي  الوسائل  أهم  من  إنَّ 
اإلمام  بذل  فقد  ولذا  البني.  ذات  إصالح  هي  املجتمع  أفراد  بني  واخلصومات 
حتى  البني  ذات  بإصالح  وترغيبهم  املؤمنني  حث  يف  جهده  أقىص    الصادق 
تفاسدوا  إذا  الناس  بني  إصالح  اهلل:  حيبها  ))صدقة  فقال:  الصدقة،  أفضل  اعتربه 
وتقارب بينهم إذا تباعدوا(()58(. ويف املقابل عدَّ اإلمام  أقبح األعامل عنده هو 
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أن يبادر أحد الطرفني املتنازعني إىل الصلح مع اآلخر، فيمد يده إليه فيقبض اآلخر 
))ملعون رجل يبدؤه أخوه بالصلح  عنه يده واليستجيب ملباردته، فقال يف ذلك: 

فلم يصاحله(()59(.

رابعًا: العفو ومقابلة اإلساءة باإلحسان

املشاكل االجتامعية بني األفراد إنَّام تبدأ بخطأ من طرف أو شخص، فإذا قوبل 
نجد  لذلك  وتعقدت،  املشكلة  ترسخت  عليه،  فعل  رّد  جنسه  من  بترصف  اخلطأ 
ويعد  املسيئني،  عن  والصفح  العفو  إىل  االجتامعية  تربيته  يف  يدعو    اإلمام  أنَّ 
مقابلة اإلساءة باإلحسان من أهم األساليب املتبعة لعالج اخلصومات وإطفاء ثورة 
النزاعات. وعىل هذا األساس يستنكر اإلمام الصادق وجود احلقد يف قلب املؤمن، 
بقوله: ))حقد املؤمن مقامه، ثم يفارق أخاه فال جيد عليه شيئًا(()60(. وتبلورت هذه 
))يا   لعبداهلل بن جندب بن جنادة، إذ قال له:  املسألة كذلك يف وصية اإلمام 
إليك وسلم  إىل من أساء  ابن جندب صل من قطعك وأعط من حرمك وأحسن 
عىل من سبَّك وأعف عمن ظلمك كام أنَّك حتب أن يعفى عنك أال ترى أنَّ شمسه 
أرشقت عىل األبرار والفجار وأنَّ مطره ينزل عىل الصاحلني واخلاطئني(()61(. وهكذا 
يظهر لنا أنَّ اإلمام  عمل يف رسالته الرتبوية عىل مستويني يف وقت واحد، فهو 
حينام عمل عىل إزالة التناقضات االجتامعية من الساحة، فقد عمل يف الوقت نفسه 
اهلوى  يتقاسمها  التي  اإلنسانية  النفس  التناقضات من  تلك  منبع  القضاء عىل  عىل 
واإليامن. وهذه املشاريع التي تقدمت هي كلها نامذج من الوعي االجتامعي الذي 
الفرد وتعده روحيًا  تريب  والتي  املجتمع  تروجيه يف  إىل    الصادق  اإلمام  سعى 

وأخالقيًا وثقافيًا ليبني جمتمعًا صاحلًا يسوده اخلري واحلب والوئام)62(. 
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... النتائج ...

أّما النتائج التي توصل إليها البحث فيمكن ذكرها عىل النحو اآليت:

كان لإلمام  دور بارز يف النظام الرتبوي اإلسالمي، إذ أسهم إسهامًا فاعاًل . 1
يف دفع عجلة الرتبية إىل األمام ، فهو ُمَربٍّ قدير تتلمذ عىل يديه عدد من 
العلامء البارزين، وقد خلَّف من بعده إرشادات وتعاليم وتراثًا موسوعيًا ينفتح 

عىل كل قضايا اإلنسان يف حياته الفردية واالجتامعية.

القيم اإلسالمية االجتامعية، . 2 التأخي والتعاطف أساسًا مهاًم يف  قاعدة  تشكل 
من  تالميذه  بني  الوثيقة  الصلة  هذه  برتسيخ    الصادق  اإلمام  اهتم  وقد 

خالل منهجه التعليمي الرتبوي.

 الصورة التي يريدها اإلسالم للعالقة بني . 3 بينت مدرسة اإلمام الصادق 
أفراد جمتمعه بكل جوانبها، وقامت بتوطيد روح التكافل والتعاون اجلامعي يف 

نفوس تالميذها، عرب مشاريع اجتامعية متعددة.

أساس احلياة االجتامعية لإلنسان هو العمل عىل املستوى اجلامعي، واليتسنَّى . 4
املتبادلة واعتامد  الثقة  بينهم من موقع  فيام  املجتمع  أفراد  يتعامل  بأن  إالَّ  ذلك 
بعضهم عىل اآلخر، وهذا املعنى اليتحصل إالَّ بتوافر عنرصي الصدق واألمانة 
بينهم. ولذلك عدَّ اإلمام الصادق  مبدأ الصدق واألمانة من املبادئ املهمة 

التي جيب االلتزام هبا يف دائرة العالقات االجتامعية.
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باملسؤولية جتاه سلوك . 5 الشعور  تالميذه  لدى  ينمي    الصادق  اإلمام  كان 
ي الفرد من  اآلخرين، وحماولة التغيري واإلصالح يف املجتمع، فهو يريد أن يرقِّ

عضو عادي إىل فرد رسايل يتحمل مهمة توجيه اآلخرين وتقويم انحرافاهتم.

 عمل يف رسالته الرتبوية عىل مستويني يف . 6 ظهر لنا من البحث أنَّ اإلمام 
الساحة،  من  االجتامعية  التناقضات  إزالة  عىل  يعمل  حينام  فهو  واحد،  وقت 
النفس  التناقضات من  تلك  منبع  القضاء عىل  نفسه عىل  الوقت  فقد عمل يف 

اإلنسانية التي يتقاسمها اهلوى واإليامن.

األخالق يف اإلسالم والفلسفة القديمة: 107.. 1
أصول الكايف، ج2، باب الرتاحم والتعاطف، ح2.. 2
حتف العقول: 315.. 3
تنبيه اخلواطر ونزهة النواظر:179/2.. 4
حتف العقول: 323.. 5
اخلصال: 27.. 6
أصول الكايف، ج2، باب إخبار الرجل بحبه، ح2.. 7
بحار األنوار: 291/75.. 8
أصول الكايف: ج2، باب حق املؤمن، ح2.. 9

اإليامن باهلل وأثره يف احلياة: 207.. 10
بحار األنوار: 217/75. 11
أصول الكايف، ج2، باب أخوة املؤمنني، ح9.. 12
أصول الكايف، ج2، باب قضاء حوائج املؤمنني، ح5.. 13
العقد الفريد: 235/1.. 14
وسائل الشيعة: 134/12.. 15
املحاسن: 98/1.. 16
حتف العقول: 303.. 17
مشكاة األنوار: 333.. 18
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وسائل الشيعة: 87/13.. 19
فروع الكليني:9/8.. 20
االستبصار:6/3.. 21
اخلصال: 8.. 22
حتف العقول:324.. 23
أصول الكايف: ج2، باب تفريج كرب املؤمن، ح1.. 24
 بحار األنوار: 168/65.. 25
الفصول املهمة من معرفة األئمة: 216.. 26
األخالق يف القرآن: 186/3.. 27
األمايل: 245.. 28
أخالقنا االجتامعية: 76.. 29
حتف العقول: 316.. 30
األخالق يف القرآن: 162/3.. 31
وسائل الشيعة: ج8، باب أحكام العرشة، ح2، 7، 8.. 32
اإلمام الصادق واملذاهب األربعة: 333/4.. 33
هتذيب األحكام: 6/ 351.. 34
أصول الكايف:ج2، باب الصدق، ح5.. 35
بحار األنوار: 68/ 8.. 36
فروع الكليني: ج5، باب أداء األمانة، ح9.. 37
من الحيرضه الفقيه: 305/3.. 38
الفصول املهمة يف معرفة أصول األئمة: 293/2.. 39
وسائل الشيعة: 503/11.. 40
أصول الكايف: ج2، باب درجات اإليامن، ح2.. 41
حتف العقول: 309.. 42
أصول الكايف: ج2، باب املراء واخلصومة، ح1.. 43
هتذيب األحكام: 180/6.. 44
منية املريد: 331.. 45
سري أعالم النبالء: 263.. 46
بحار األنوار: 144/72.. 47
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املصدر نفسه: 21/60.. 48
حتف العقول: 309.. 49
االختصاص: 32.. 50
أصول الكايف: ج2، باب التهمة وسوء الظن، ح2.. 51
أصول الكايف: ج2، باب السباب، ح1.. 52
وسائل الشيعة: 613/8.. 53
األخالق من منظور التعايش والقيم اإلنسانية: 275.. 54
حتف العقول: 359.. 55
موسوعة اإلمام الصادق:230/15.. 56
مشكاة األنوار: 309.. 57
بحار األنوار: 236/71.. 58
املصدر نفسه: 211/72.. 59
موسوعة اإلمام الصادق: 252/2.. 60
ينظر: الفكر الرتبوي اإلسالمي عند اإلمام جعفر الصادق: 331.. 61
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