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مقدمة

يواجه المس�لمون اليوم تحديات خطيرة على أكثر
من صعيد ،مما يس�تدعي م�ن المفكرين والمصلحين
س�ع ًيا ج�ا ًدا لمعالجة ه�ذه التحدي�ات ،بإنت�اج فكري
ثقافي يتناسب مع متطلبات المرحلة.
الجان�ب اﻷخالق�ي أح�د أه�م ه�ذه التحدي�ات
وأخطره�ا ،فالدراس�ات واﻹحص�اءات تش�ير إل�ى
تنام�ي الجريم�ة في المجتمع�ات المحافظة ،وتس�لل
اﻻنحراف�ات اﻷخالقية حتى إلى بع�ض أفراد العوائل
المتدينة.
ويكف�ي أن يق�رأ اإلنس�ان عناوي�ن م�ن الصحاف�ة
المحلي�ة ف�ي ي�وم واح�د ،ليش�عر بحج�م المش�كلة

األخالقية التي أخذت في االزدياد بشكل مخيف.
وننق�ل هنا ـ كنموذج ـ بع�ض ما جاء في الصحافة
السعودية ليوم اإلثنين2014 /7/14م:
 عصابات منظمة تقود 20ألف متسول.
 تضاعف قضايا السرقة في  6أشهر.

 سرقة 100مليون سنو ًيا من أموال الصرافات.
  199دعوى عقوق من اآلباء ضد أبنائهم.

فجرا بـ  6طلقات كالشنكوف.
 مواطن يقتل والدته ً

 إيقاف أحد الشابين المعتديين على والدهما.

ه�ذه األخب�ار المؤس�فة نقلته�ا الصحاف�ة في يوم
واحد!!
ماذا لو جمعت أخبار األسبوع أو الشهر!!
إن�ه مؤش�ر خطي�ر ي�دل عل�ى ت�ردي األوض�اع
االجتماعية واألخالقية ،وهو ما يحتم على المؤسسات
الحكومي�ة واألهلي�ة وض�ع الخط�ط االس�تراتيجية
لمواجه�ة هذه الظواهر الخطي�رة والتي بدأت تعصف
بالمجتمع بشكل مخيف.
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ونح�ن في لجنة أنوار القرآن ،نس�عى لنش�ر الثقافة
القرآني�ة ،الت�ي تدع�و للخي�ر والفضيل�ة ،بمختل�ف
الوسائل المتاحة ،ومنها إقامة الندوات والمحاضرات
والبرامج التربوية.
وقد استضفنا سماحة العالمة الشيخ حسن الصفار،
ليتحدث عن اﻷخالق في القرآن الكريم ،فقدم بأسلوبه
الرائع الجمي�ل معالجة جديدة له�ذا الموضوع الهام،
حي�ث تحدث عن صنع البيئة اﻷخالقية ،وهي معالجة
متقدمة في بابها ،تتعدى التوجيهات الفردية ،إلى البيئة
واﻷجواء اﻻجتماعية والعائلية.
نأم�ل أن تتح�ول هذه اﻷف�كار والمعالج�ات إلى
برامج عملية تطبيقية تسهم في تطور المجتمع وبنائه.
مهدي صليل
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كلمة األستاذ علي جاسم سواد

بسم الله الرحمن الرحيم

الحم�د لل�ه رب العالمين والصالة والسلام على
أش�رف األنبي�اء والمرس�لين نبين�ا محم�د وعل�ى آل�ه
الطاهرين.
ِ
َ�اب َأ َنز ْلنَا ُه
قال الل�ه العظيم في كتابه الكريم{ :كت ٌ
إِ َل ْي َك ُم َب َار ٌك لِ َيدَّ َّب ُروا آ َياتِ ِه َولِ َيت ََذك ََّر ُأ ْو ُلوا األَ ْل َب ِ
اب}

[سورة ص ،اآلية.]29 :

وق�ال تعالى{ :إِ َّن َه َذا ا ْل ُق ْر َ
آن َي ْه ِدي لِ َّلتِي ِه َي َأ ْق َو ُم
�ون الصالِح ِ
ِ
ِِ
�ات َأ َّن َل ُه ْم
َو ُي َب ِّش ُ�ر ا ْل ُم ْؤمني� َن ا َّلذي َن َي ْع َم ُل َ َّ َ
َأ ْجر ًا كَبِير ًا}[سورة اإلسراء ،اآلية.]9:

رس�الة الق�رآن الكري�م ه�ي الهداي�ة والتوجي�ه
واإلرشاد ،والدعوة إلى مكارم األخالق ،وإقامة الحق
والعدل كي يسعد أهل األرض جميعا.
كيف نقتبس هذا النور والضياء ،ونجعلها واق ًعا في
حياتنا؟
م�ا هي المب�ادئ األخالقي�ة التي يدعو له�ا القرآن
الكريم؟
وما هي الموانع التي تمنع الناس من االستفادة من
هذه النعمة اإللهية؟
لإلجابة على هذه األسئلة وغيرها ،نستضيف الليلة
علما من أعالم الفكر والتغيير االجتماعي وهو سماحة
ً
العالمة الش�يخ حسن موس�ى الصفار ،وهو الخطيب
والمؤل�ف والمفك�ر ال�ذي اس�تقى م�ن آي�ات القرآن
الكريم منهجه لإلصلاح والتغيير االجتماعي ،فأثرى
المكتبة اإلسالمية بمؤلفاته ومحاضراته.
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نص المحاضرة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحم�د لل�ه رب العالمين والصالة والسلام على
أش�رف األنبي�اء والمرس�لين نبين�ا محم�د وعل�ى آل�ه
الطاهرين.
في البداية أش�كر لجنة أنوار القرآن بس�يهات على
إقامة ه�ذا اللقاء المبارك ،وأش�كرهم عل�ى جهودهم
ومبادراتهم لنشر ثقافة القرآن الكريم ،ولتعزيز االهتمام
بهذا الكتاب المقدس في المجتمع ،وأسأل الله تعالى
له�م التوفيق لمزيد من العطاء والخدمة للقرآن الكريم
وللمجتمع.

تمهيد

الحديث عن األخلاق في القرآن الكريم ،حديث
واس�ع ش�امل ،ألن الرس�الة األساس�ية للقرآن الكريم
كما تحدث رسول الله Aهي إتمام مكارم األخالق،
حي�ث ورد عن�ه Aأنه قال« :إنما بعث�ت ألتمم مكارم
األخالق»(((.
فالق�رآن برنامج إلصالح وتقويم أخالق اإلنس�ان
في تعامله مع نفس�ه ،وفي تعامله م�ع ربه ،وفي تعامله
مع مجتمعه ،وفي تعامله م�ع البيئة الكونية التي تحيط
به.
ف�ي القرآن الكري�م حديث مفصل ح�ول مختلف
((( كنز العامل .حديث رقم.5217

جوان�ب األخالق ،لكننا ف�ي هذا البحث نتن�اول بعدً ا
واحدً ا ،نحاول التركيز عليه وهو صنع البيئة األخالقية.
ألن التوجي�ه األخالق�ي ت�ارة يتوج�ه الحديث فيه
إلى الفرد :أن يلتزم بمكارم األخالق،ونجد في القرآن
الكريم آيات كثيرة ضمن هذا السياق.
وتارة أخرى يكون االهتمام بصنع البيئة األخالقية،
ألن الف�رد هو جزء من مجتمع�ه ،يتأثر به وهو نتاج له،
فحينما يعي�ش الفرد ضمن بيئة من االلتزام األخالقي،
ف�إن هذا يكون أدعى ألن يلتزم باألخالقيات الفاضلة،
ويسير على منهج األخالق.
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أهمية األخالق في عصرنا الراهن

األخالق تعني تطلع اإلنسان إلى الكمال ،والتقدم
ف�ي طري�ق الس�مو المعن�وي والروح�ي ،وه�ي الت�ي
ترتقي بالعالقات في المجتمع اإلنساني ،فكلما كانت
األخلاق أرقى وأجمل ،كان�ت العالقات االجتماعية
أوثق ،وكان وضع المجتمع أفضل.
وهو ما عبر عنه الشاعر أحمد شوقي بقوله:
وإنما األمم األخالق ما بقيت

فإن همو ذهبت أخالقهم ذهبوا

وقد ورد عن رس�ول الله« :Aحسن الخلق ذهب
(((
بخير الدنيا واآلخرة»
((( بحار األنوار .ج ،68ص.384

واألخالق هي التجلي األمثل إلنس�انية اإلنس�ان،
فم�ن دون األخلاق ال يك�ون اإلنس�ان إنس�انًا ،فه�ي
الكاشفة عن حقيقة الذات.
وإذا كان�ت األخلاق مهم�ة ف�ي كل عص�ر ولكل
مجتمع بشري ،فإنها في عصرنا الحاضر ولمجتمعاتنا
إلحاحا ،وذلك لألسباب التالية:
أشد
ً

اً
أول :قوة الحالة الذاتية األنانية عند اإلنسان.

ش�عور اإلنس�ان بذات�ه واهتمامه بنفس�ه وتمحوره
ح�ول مصالح�ه الش�خصية ،ف�ي كثي�ر م�ن األحي�ان
والح�االت يك�ون على حس�اب االلت�زام األخالقي،
وهي في هذا العصر أقوى من أي عصر مضى.
ثان ًيا :قوه النـزعة المادية في حياة اإلنسان.

نزوع اإلنسان إلى المادة وحب الخير حالة طبيعية
ِ
ب ا ْل َخ ْي ِر
{وإِ َّن ُه ل ُح ِّ
ف�ي كل عصر ومصر ،يقول تعالىَ :
ِ
َل َشديدٌ } [سورة العاديات ،اآلية.]8:
لكننا في هذا العصر نجد أن هذه النزعة أكثر عم ًقا
وتمكنًا في ش�خصية اإلنسان ونفس�ه ،وذلك ألسباب
مختلف�ة ،وه�ذه النزع�ة المادي�ة غال ًب�ا ما تك�ون على
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حساب االلتزام األخالقي.

ثال ًثا :تغول التوجهات المناوئة للفضائل األخالقية.

ل�م يع�د االنح�راف والفس�اد األخالق�ي مج�رد
ممارس�ة فردي�ة ،ول�م يعد مج�رد توجه عصاب�ة أو فئة
أو تي�ار م�ن الن�اس ،ب�ل أصبح�ت هن�اك مؤسس�ات
ضخمة وشركات دولية عالمية ،ومصالح مرتبطة بهذه
الجهات تربح وتس�تثمر وتثري م�ن خالل الدعوة الى
الفس�اد األخالقي ،وه�ذا ما نلحظه من خالل انتش�ار
كثير من الظواهر:
1 .1المواقع االلكترونية اإلباحية واإلجرامية

تذكر إحدى اإلحصائي�ات أن هناك أكثر من 140
أل�ف موقع إباح�ي باللغة العربي�ة ،ومع ازدي�اد أعداد
مرت�ادي المواقع االلكترونية بش�كل عام ،ي�زداد عدد
المتأثرين بهذه المواقع.
كما تنتش�ر ف�ي االنترنت المواقع الت�ي تعلم طرق
االنتحار والسرقة والغش ،وسائر الجرائم.
2 .2القنوات والمحطات الفضائية.

وما تحوي�ه من برامج وأفالم ،تش�جع على العدوان
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والخيان�ة الزوجي�ة ،وأل�وان االنحراف�ات األخالقي�ة
والسلوكية.
3 .3مافيا المخدرات.

فهذه القوى المناوئة للفضائل األخالقية تعمل بكل
جهد وبكل قوة ،وقد تغولت في حياة البش�ر ،ودخلت
بوس�ائلها المتعددة إل�ى المجتمع�ات المحافظة ،مما
يستدعي ضرورة التحرك الجاد لمواجهتها.
ويكف�ي أن نش�ير إلى ما أعلنت�ه وزارة الداخلية في
المملكة يوم األحد 14جمادى األولى 1435هـ ،فقد
ص�رح المتحدث األمني لل�وزارة :إن الجهات األمنية
تمكنت خالل األشهر الثالثة الماضية من القبض على
متهم�ا منه�م ( )278س�عود ًيا ،باإلضاف�ة إلى
(ً )849
متهما من ( )31جنس�ية مختلفة ،لتورطهم في
(ً )571
جرائم تهريب ونقل واستقبال وترويج مخدرات ،تقدر
قيمتها السوقية بـ( )2مليار و( )93مليونًا و( )874أل ًفا
و( )231ريال(((.
((( صحيفة عكاظ ،العدد 4656 :اإلثنني 1435/05/16ﻫ
 17مارس  2014م.
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ما هو المطلوب من الجهات الدينية؟
يتس�اءل البع�ض قائًل�اً  :م�ع كل ه�ذه الجهود من
العلم�اء والمصلحي�ن والخطب�اء ال ت�زال المفاس�د
واالنحرافات موجودة!!
فما هو الحل؟ وما هو المطلوب؟

نقول :إن ما نراه من تعدد مظاهر الفساد واستشرائها
مع س�عي المصلحين وتحركهم هو أمر طبيعي ،فحتى
ف�ي مجال الط�ب والصح�ة الجس�دية ،هن�اك كليات
ط�ب ،ومصانع أدوي�ة ،ومستش�فيات ومراكز صحية،
وهناك أبحاث ودراس�ات طبية ،وفحوص ومختبرات
وأجهزة متط�ورة ،ومع كل ذلك لم تنت�ه األمراض في
حياة البشر!
ب�ل ف�ي كل مدة زمني�ة نس�مع عن م�رض جديد،
ل�م يك�ن معرو ًف�ا م�ن قب�ل ،كم�ا نس�مع الي�وم ع�ن
مرض(كورون�ا) ،فهل يمكن القول :إن المستش�فيات
ليس لها فائدة؟! أو كليات الطب ليس لها داعٍ؟!
فلا نس�تطيع أن نتح�دث عن إنه�اء ه�ذه الحالة،
وإنم�ا ينبغ�ي أن يكون الحديث ع�ن مواجهتها والحد
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من تأثيرها ،فهو صراع بين الخير والشر ..بين الفضيلة
والرذيلة ،وهي معادلة الحياة من بدايتها إلى نهايتها.
لي�س المطل�وب م�ن الحال�ة الديني�ة أن تنه�ي
وتستأصل حالة الفساد واالنحراف ،فهذا ليس متوق ًعا،
ب�ل المطل�وب أن ال تُترك س�احة الحياة فارغ�ة خالية
لدعاة الفس�اد واالنحراف ،يجب عل�ى دعاة الخير أن
تأثيرا
يتحرك�وا ويواجهوا ،ويحاول�وا أن يكونوا أكث�ر ً
وأكث�ر نف�و ًذا ،فجهات الش�ر موجودة ما دام الش�يطان
موجو ًدا.

إن وج�ود الش�يطان رم�ز الس�تمرار الص�راع بين
الخير والش�ر في حياة البشرية ،لكن في بعض العصور
واألوقات ،وفي بع�ض المناطق والمجتمعات ترجح
كفة الش�ر على كفة الخير ،فنحن نعيش اليوم في عصر
تمتلك فيه كفة االنحراف والفس�اد إمكانات وقدرات
كبيرة جدً ا ،وهذا م�ا ينبغي أن يحفز ويدفع دعاة الخير
والفضيل�ة إل�ى أن يزيدوا م�ن جهدهم ،وم�ن دورهم
ونش�اطهم ،فكما هو الحال في مختلف الجوانب ،في
أيضا تكون المعادلة قائمة على الصراع.
هذا الجانب ً
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ِ
َّاس َب ْع َض ُه ْم
يقول تعال�ىَ ...{ :و َل ْوال َد ْف ُع ال َّل�ه الن َ
ِ
ات َومس ِ
بِ َب ْع ٍ
اجدُ ُي ْذك َُر
ض َل ُهدِّ َم ْت َص َوام ُع َوبِ َي ٌع َو َص َل َو ٌ َ َ
فِيها اس�م ال َّل ِ
�ه كَثِير ًا َو َل َين ُْص َ�ر َّن ال َّل ُه َم ْن َين ُْص ُ�ر ُه إِ َّن ال َّل َه
َ ْ ُ
يز}[سورة الحج ،اآلية.]40 :
َل َق ِو ٌّي َع ِز ٌ
مجتمعاتن�ا الت�ي كان�ت ف�ي الس�ابق مجتمع�ات
محافظة ،لها هويتها ولها اهتماماتها الدينية التي تجعلها
أق�رب إل�ى االلت�زام األخالق�ي ف�ي مج�االت كثيرة،
نجدها اليوم في حالة تراجع ،فااللتزام األخالقي اآلن
وقياسا إلى ما هو
قياسا إلى ما مضى،
ً
في حالة تصدعً ،
متوق�ع من مجتمع�ات تنتمي إلى هوي�ة دينية محورها
األخلاق والقي�م ،وهذا أمر طبيع�ي ،فنحن نعيش في
عص�ر العولمة ،حيث ما عادت هناك حواجز وحدود،
فم�ا يجري في أنح�اء العالم ينعكس عل�ى مجتمعاتنا
ويؤث�ر فيه�ا ،لذلك نلح�ظ مظاهر التص�دع األخالقي
آخذة في االتساع.
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مظاهر التصدع األخالقي

نلح�ظ ف�ي مجتمعاتن�ا الكثي�ر م�ن التصدع�ات
األخالقية ،ومن مظاهرها:
1 .1استشراء حالة الفساد في إدارة الشأن العام.
األجهزة الحكومية ومختلف إدارات الش�أن العام
في عالمنا اإلسالمي ،تعاني من استشراء حالة الفساد،
وهناك كتابات كثيرة في الصحف المحلية في المملكه
تتحدث عن الفس�اد في الوزارات والمؤسسات ،حتى
في بعض المؤسسات الدينية!!
كأئمة المساجد أو المؤذنين مثلاً الذين ال يلتزمون
بعمله�م ،ويتفق�ون م�ع عمال م�ن جنس�يات مختلفة
(اتف�اق بالباطن) ليؤدوا عنه�م عملهم ،في مقابل جزء

من الراتب المخصص لهم من الوزارة.
كم�ا تناول�ت الصحف بعض المش�اكل في مجال
القض�اء ،ومحاكمة بعض (كتاب العدل) واتهام بعض
القضاة.
فقد تحدثت صحيفة الوطن عن تزوير صك قطعة
أرض من قبل كاتب عدل:
علم�ت «الوط�ن» من مص�ادر قضائي�ة مطلعة ،أن
أب�رز المالحظ�ات هي زي�ادة مس�احة األرض من 38
ملي�ون مت�ر مرب�ع إل�ى  85مليون مت�ر مرب�ع ،بطريقة
مخالف�ة للمس�احة الحقيقية لألرض ،وذل�ك باعتماد
كاتب العدل «منظم الصك» ـ س�بق أن س�جلت ضده
س�ابقة ـ إضافة مس�احة مغايرة للحقيقة حس�ب طلب
تاجر عقارات.
وذك�رت أن الدائ�رة الحقوقي�ة الس�ابعة بمحكمة
االس�تئناف أص�درت ق�رارا يقض�ي بش�طب الصك،
وإحال�ة القضية إلى الجه�ات المختص�ة للتحقيق مع
كاتب العدل وتاجر العقارات(((.
((( الوطن أون الين بتاريخ 2014/5/19م.
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كما ج�اء في صحيف�ة عكاظ :تحق�ق جهات عليا
م�ع ثالثة قض�اة بثالث مناط�ق في تج�اوزات بحجج
اس�تحكام وصك�وك أراض لمخطط�ات وهمي�ة غير
معتم�دة ،إضاف�ة إل�ى تورطهم على خلفية ع�دم تنفيذ
األوامر السامية بمراعاة مصالح المواطنين(((.
2 .2ضعف القيم العائلية
هن�اك ضعف واض�ح في حض�ور القي�م العائلية،
وم�ا يتبعه من تفكك العائلة ،يعجب اإلنس�ان من هذه
األرقام الهائلة التي تتحدث عن نسبة الطالق المرتفعة
ف�ي المملك�ة ،وكذل�ك ف�ي مج�ال عق�وق الوالدي�ن
وانتشار هذه الحاالت في مناطق كثيرة.
ونذك�ر هن�ا بعض م�ا ورد ف�ي الصح�ف المحلية
كنماذج لجرائم ارتكبها أبناء في آبائهم:
 كش�ف الناط�ق اإلعالم�ي بش�رطة منطق�ة مك�ة
موزعة
المكرمة عن تسجيل ( )1000حالة عقوق َّ

((( عكاظ العدد  4719الصادر يوم اإلثنني 1435/07/20ﻫ
املوافق 2014/5/19م.
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على كافة محافظات منطقة مكة المكرمة(((.

 أق�دم عاق على قت�ل والده ثم أحراق�ه في منطقة
الرياض(((.

 و في قرية اليتم�ة ( 75كيلو عن المدينة المنورة)
أقدم شاب عاق يبلغ من العمر  16عا ًما على قتل
والده الخمسيني أثناء نومه بسالح ناري(((.
أيضا ح�االت الخيانات
وم�ن المظاهر المؤس�فة ً
الزوجية ،والعالقات المحرمة!!
في كل زمن كانت تحدث مثل هذه األمور ،وكانت
في الماضي تحدث كحاالت فردية ش�اذة نادرة ،لكنها
الي�وم تح�دث بش�كل متك�رر ،واألده�ى واألم�ر أن
تحدث عالقات محرم�ة بين المحارم ،وهي ما عادت
أمورا يستتر عليها ،والصحف اليومية تتحدث عن هذه
ً
المش�اكل بصورة متك�ررة ،وبعض المش�اكل بصورة
يومية!!
((( صحيفة الرياض  26رجب 1435ﻫ.
((( صحيفة الرشق 2014/1/24م.
((( صحيفة الرياض 1435/12/13ﻫ.
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3 .3ضعف االلتزام باآلداب العامة
في الماضي كن�ا نلحظ حالة من االحترام واألدب
واضح�ا عل�ى هذا
الع�ام ،لكنن�ا الي�وم نج�د تراج ًع�ا
ً
خصوص�ا عن�د أبن�اء الجي�ل الجدي�د ،فقد
الصعي�د،
ً
أضح�ت حال�ة ضع�ف االحت�رام وااللتزام ب�اآلداب
ظاه�رة عام�ة ،ويتمثل ذلك ف�ي عدم االلت�زام بقوانين
الم�رور ،ونظافة المرافق العامة ،وبعض الممارس�ات
الطائشة كالتفحيط.

الموقف المطلوب
ه�ذه حاالت متوقعة الحص�ول ،وال ينبغي أن تثير
في نفوسنا االنهزام أو االستسالم ،أوالقلق المبالغ فيه،
أو تجاه�ل الحاالت اإليجابية ،وإنم�ا ينبغي أن تكون
داف ًع�ا لنا لكي ن�ؤدي واجبنا تجاه نش�ر األخالق وبث
القيم األخالقية.
في كثير من اللقاءات والجلسات والكتابات يبدي
المصلحون األخالقيون الدينيون حسرتهم وألمهم:
لم�اذا أصبحت مجتمعاتنا تعيش مث�ل هذه الحالة
ومثل هذه التصدعات؟!!
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لك�ن اجت�رار الحس�رة والحدي�ث بأل�م ال يح�ل
المشكلة ،فهذه هي طبيعة الحياة ،صراع ومواجهة بين
الخير والش�ر ،اآلخ�رون يعملون ويتحرك�ون ،ودعاة
الخير ينبغي أن يزيدوا من تحركهم وعملهم ،هذه هي
السنة الطبيعية في مختلف المجاالت.

الخطابة والوعظ والتوجيه
كثيرا ما يتأثر المتفاعلون مع الشأن العام مما يرون
ً
ويس�معون ع�ن المظاهر الس�يئة ،ويطالب�ون الخطباء
بالحدي�ث في محاضراتهم عن هذه المظاهر وضرورة
إدانته�ا واس�تنكارها ،ويظن�ون أن مج�رد الحدي�ث
عل�ى المنبر ع�ن الموض�وع كاف لمعالجة المش�كلة
ومواجهتها!!
إن الوع�ظ واإلرش�اد والخط�ب أدوات مهمة في
المعالج�ة ،لكن ذل�ك ينبغي أن يك�ون ضمن منظومة
متكاملة من الخطوات العملية للحل ،وهو ما نستش�فه
ونق�رأه من خالل توجيهات القرآن الكريم ،في س�ياق
صنع البيئة األخالقية.
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االتجاهات القرآنية لصنع البيئة األخالقية

يمكننا أن نستشف التوجه القرآني في هذا المضمار
من خالل المحاور التالية:

المحور الأول:الت�أكي��د عل��ى دور العائل��ة ف��ي تنمي��ة
الأخالق.
م�ن المش�اكل الكبي�رة الت�ي ب�دأت تنتش�ر ف�ي
مجتمعاتن�ا أن العائلة ما عادت تول�ي االهتمام الكافي
بمس�ؤولية التربية ..ماع�ادت العائلة تقوم بمهمة تنمية
القيم واألخالق وغرسها في نفوس األبناء!
أصب�ح الوال�دان منش�غلين باهتمام�ات كثي�رة
ومتش�عبة ،وواض�ح ج�دً ا كي�ف أن تربي�ة األطف�ال
واالهتم�ام به�م أصب�ح قس�م كبي�ر من�ه عل�ى كاه�ل

الخادمات ،وقد تحدث الباحثون في دراسات متعددة
عن اآلثار النفسية واالجتماعية لتخلي العائلة عن دور
الحضانة والتربية.
العائل�ة ه�ي المح�ور األس�اس ف�ي صن�ع البيئ�ة
األخالقي�ة ،وحينم�ا ن�رى ه�ذه المظاهر من التس�يب
األخالق�ي في س�لوك األبناء والش�باب فعلينا أن نعلم
بأن ذلك ناتج عن خلل في اهتمام العائلة بهؤالء األبناء
واحتضانهم.
ل�م تعد نس�بة االهتم�ام التربوي تتناس�ب وحجم
التحديات الراهنة ،فال بد من مضاعفه مستوى االهتمام
باألبناء من قبل العوائل.
برنامجا لنش�ئة أبنائها
مطل�وب من العائلة أن تضع
ً
عل�ى األخالق والقيم ،وذلك بأن يكون الوالدان قدوة
صالحة ،وأن يش�ركوا األبناء معهم ف�ي أعمال الخير،
وإظه�ار األخلاق الفاضل�ة الكريم�ة ،وإقن�اع األبناء
عب�ر الوس�ائل المؤثرة في نفوس�هم بالقي�م والفضائل
والمسالك األخالقية.
القرآن الكريم يشير إلى مسؤولية العائلة في التنشئة
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األخالقية ،كما في قوله تعالىَ { :يا َأ ُّي َها ا َّل ِذي َن آ َمنُوا ُقوا
ِ
َّاس َوا ْل ِح َج َارةُ}
َأ ْن ُف َسك ُْم َو َأ ْهليك ُْم ن ًَارا َو ُقو ُد َها الن ُ

[سورة التحريم ،اآلية.]6:

أنت مس�ؤول أن تحمي نفسك من االنحراف وأن
تق�ي أهلك ،وه�ذا خطاب موج�ه لكل أف�راد العائلة،
لي�س للرجل فقط ،وإنما للرجل والمرأة ،ولكل عضو
مؤهل الس�تقبال هذا الخطاب من القرآن الكريم ،فهو
مطالب بهذا األمر.
وفي آية أخرى يقول تعالى{ :و ْأمر َأه َل َك بِالص ِ
الة
َ ُْ ْ
َّ
اص َطبِ ْر َع َل ْي َها}[سورة طـه ،اآلية.]132:
َو ْ
التنش�ئة األخالقية تحت�اج إلى صب�ر ..تحتاج إلى
نف�س طويل ،كما تحت�اج إلى خطة ،فلا يكفي مجرد
الحديث العابر.

الق�رآن الكري�م يحدثن�ا ع�ن مث�ال ،وع�ن نموذج
للأب الذي يتحاور م�ع ابنه ،ويتخاط�ب معه إلقناعه
بمنه�ج األخلاق وااللت�زام بالقي�م ،حينم�ا يتح�دث
الق�رآن الكريم ع�ن وصايا لقمان البنه ،فإنه يش�ير إلى
منهج سلكه وطريقة اتبعها ،حتى يقنعه ويزرع في نفسه
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اإليم�ان بالل�ه وتوحيده ،ولي�س مجرد كلم�ات قالها
ذات مرة واكتفى بها ،فاآليات الش�ريفة خالصة لفكرة
ومنهج كان يمارسه لقمان مع ابنه ،وهي قصه من أجل
االقتداء والتأسي ،فهي آيات تدعو كل أب أن يتحدث
مع أبنائه باألس�لوب المؤثر المناس�ب لهم ،وفي ذلك
وردت آيات مفصلة:

ان ِال ْبن ِ ِه َو ُه َو َي ِع ُظ ُه
{وإِ ْذ َق َال ُل ْق َم ُ
1 .1يقول تعال�ىَ :
ِ
ِ
َيا ُبن ََّي ال ت ُْش ِ
�ر ْك بِال َّله إِ َّن ِّ
يم}
الش ْ�ر َك َل ُظ ْل ٌم َعظ ٌ
[سورة لقمان ،اآلية.]13:

إن الحدي�ث م�ع األبن�اء ينبغ�ي أن يك�ون حدي ًث�ا
وجدان ًي�ا م�ن القل�ب إل�ى القل�ب ،يفي�ض بالش�فقة
والحن�ان ،وليس بلغ�ة األوامر الصارمة ،لذلك يش�ير
القرآن الكريم إلى اس�تخدام لقمان أس�لوب الموعظة
ف�ي حديث�ه مع ابنه ،بم�ا يعنيه هذا األس�لوب من إثارة
الضمير والوجدان والعواطف النبيلة.
َ {2 .2يا ُبن ََّي إِن ََّها إِ ْن ت ُ
َك ِم ْث َق َال َح َّب ٍة ِم ْن َخ ْر َد ٍل َف َتك ُْن فِي
ض ي ْأ ِ
ِ ِ
ٍ ِ
ت بِ َها
�م َاوات َأ ْو ف�ي الأْ َ ْر ِ َ
الس َ
َصخْ َرة َأ ْو في َّ
ال َّل ُه إِ َّن ال َّل َه َلطِ ٌ
يف َخبِ ٌير}[سورة لقمان ،اآلية.]16 :
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إن مس�اعدة االب�ن عل�ى تش�كيل رؤيت�ه للحي�اة
والوجود على أس�اس اإليمان بالل�ه تعالى وأنه وحده
المؤثر في الكون والحياة ،ال ش�ريك له ،وأن المصدر
والمرج�ع إلي�ه ،ه�ذه الرؤي�ة ه�ي التي تك�ون مصدر
الشعور بالمسؤولية ،واعتماد السلوك القويم.
هكذا يتحدث لقمان البنه عن تأثير كل عمل يقوم
به ،وأنه محاسب على كل عمل مهما صغر:
{3 .3ي�ا بنَي َأ ِق ِم الصال َة و ْأم�ر بِا ْلمعر ِ
وف َوا ْن َه َع ِن
َّ
َ ُ ْ َ ُْ
َ ُ َّ
ِ
ِ
اصبِ ْر َع َلى َما َأ َصا َب َك إِ َّن َذل َك م ْن َع ْز ِم
ا ْل ُمنْك َِر َو ْ
الأْ ُ ُم ِ
ور}[سورة لقمان ،اآلية.]17 :

ش فِي الأْ َ ْر ِ
َّاس َوال ت َْم ِ
{وال ت َُص ِّع ْر َخدَّ َك لِلن ِ
ض
َ 4 .4
ِ
ب ك َُّل مخْ ت ٍ
َال َفخُ ٍ
ور}
َم َر ًحا إِ َّن ال َّل َه ال ُيح ُّ
ُ
[سورة لقمان ،اآلية.]18:
{وا ْق ِصدْ فِي َم ْشيِ َك َوا ْغ ُض ْض ِم ْن َص ْوتِ َك إِ َّن
َ 5 .5
َأ ْنكَر الأْ َصو ِ
ات َل َص ْو ُت ا ْل َح ِم ِير}
َ ْ َ

[سورة لقمان ،اآلية.]19 :

ه�ذه الوصايا تمثل عناوين ومح�اور للقضايا التي
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ينبغي لألب وللعائلة أن تهتم بتنشئة األبناء عليها ،بد ًءا
م�ن منهج التواصل م�ع الله تعالى عبر الصالة وس�ائر
مرورا بتحمل المس�ؤولية االجتماعية تجاه
العبادات،
ً
القي�م واألخالق ،حيث األمر بالمع�روف والنهي عن
المنكر ،والتوفر على نفسية الصمود وروح الثبات أمام
تحدي�ات الحياة ،وانتها ًء بحس�ن المعاش�رة مع الناس
والتزام السلوكيات الفاضلة.
إن وصاي�ا لقمان يقدمه�ا القرآن الكري�م كعناوين
للبرنامج التربوي الذي يجب أن تضعه العائلة لتنش�ئة
أبنائها على أساس مبادئ األخالق والقيم.
ونح�ن بحاج�ة إل�ى وج�ود برام�ج ومش�اريع
ومؤسسات للتأهيل التربوي.

المحور الثاني:وج��ود فئ��ات تتبن��ى الدع��وة �إلى قيم
الأخالق.
ف�ي كل المج�االت هن�اك حاج�ة لمؤسس�ات
اجتماعية ،مؤسسات تدعو لالهتمام بالبيئة ،وأخرى تهتم
بالفق�راء والمحتاجي�ن ،وثالثة للعناي�ة بالمعوقين وذوي
االحتياجات الخاصة في المجتمع والجوانب الصحية.
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كذل�ك نحن بحاج�ة ماس�ة إلى مؤسس�ات تدعو
إل�ى الفضيلةِّ ،
وتبش�ر بالقي�م األخالقي�ة ،في مختلف
المجاالت وعلى مختلف الصعد.
وه�ذا يتطلب وج�ود فئات تفك�ر وتخطط ،وتنتج
برام�ج تدعو لاللتزام بالقي�م األخالقية المختلفة ،ولو
أخذنا االلت�زام بقواعد المرور مث�الاً  ،نجد أن الحاجة
ماس�ة على هذا الصعيد ،فهناك حالة من الضعف على
مستوى االلتزام بقواعد المرور ،وفي كل سنة ـ وخاصة
بمناسبة أسبوع المرور ـ تنشر إحصائيات مرعبة ،حتى
أن إحدى اإلحصائيات تقول :إن عدد ضحايا حوادث
الم�رور في المملك�ة يزيد على ع�دد القتلى في بعض
الحروب األهلية التي تجري في بعض البلدان!!
والسؤال :كيف يمكن مواجهة هذه الحالة؟
نح�ن بحاج�ة إل�ى مؤسس�ات تتبن�ى الدع�وة إلى
االلتزام بقيم السلامة المرورية ،ومراعاة كل ما يرتبط
بهذا الجانب.
فنح�ن نتوفر على ثقافة ثرية على هذا الصعيد ،فقد
أ َّل�ف المرجع الراحل الس�يد محم�د الش�يرازي كتا ًبا
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حول فقه المرور ،كما أن لدينا تجارب على المستوى
اإلنس�اني ،ون�رى عل�ى أرض الواق�ع أحدا ًث�ا ووقائع
نعايش�ها ف�ي وطننا ،كله�ا تعتبر روافد لم�ن يهتم بهذا
الموضوع.
وكذل�ك على صعيد البيئ�ة والنظافة العامة ،يمكن
لإلنس�ان أن يلحظ بسهولة مس�توى االهتمام المتدني
بنظاف�ة األماك�ن العام�ة ،كالحدائ�ق والمتنزه�ات
والش�واطئ ،فترى الكثير من العوائل تقضي وقتًا على
الشاطئ وتتناول فيه األطعمة ،لكنها ال تعتني بالنظافة،
فتترك بقايا الطعام واألوس�اخ على األرض ،مع وجود
صناديق مخصصة للقمامة بالقرب منها!!
فنح�ن بحاجة إلى من يذكر بقي�م االلتزام بالنظافة
في األماكن العامة.
وم�ا أحوجن�ا إل�ى مؤسس�ات وجماع�ات تتبن�ى
نش�ر ثقاف�ة العف�اف ،وتحصين أبن�اء المجتم�ع وبناته
م�ن طوف�ان اإلعلام الهابط ،ال�ذي يح�رض األهواء
والشهوات ،ويدفع نحون الرذائل وانتهاك األعراض.
إن بعض من يسقطون في فخ الشهوات من الشباب
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والش�ابات ينقصه�م الوع�ي والنض�ج ،ويتعرض�ون
لح�االت من الخ�داع والتغرير واالبت�زاز ،بينما يمكن
حمايتهم بشيء من التوعية والتثقيف وعرض التجارب
المؤلمة التي وقع فيها أندادهم.
صحيح أن عامة الن�اس يعرفون هذه القيم ،لكنهم
يحتاج�ون إلى التذكير ،فمش�كلة البش�ر التنحصر في
ع�دم المعرفة ،بل ما يعرض لهم من الغفلة والنس�يان،
ِّ�ر َف�إِ َّن ِّ
ْ�رى َتنْ َف ُع
لذل�ك يق�ول الله تعال�ىَ :
الذك َ
{و َذك ْ
ا ْل ُم ْؤ ِمنِي َن}[س�ورة الذاري�ات ،اآلي�ة ،]55:ال بد من التذكير
وإثارة االهتمام.
من هنا يتحدث الق�رآن الكريم عن ضرورة وجود
فئات تحمل هم التبشير بالقيم األخالقية.

{و ْل َت ُك ْن ِمنْك ُْم ُأ َّم ٌة َيدْ ُع َ
ون إِ َلى ا ْل َخ ْي ِر
يق�ول تعالىَ :
ون بِا ْلمعر ِ
وف َو َين َْه ْو َن َع ِ
�ن ا ْل ُمنْك َِر َو ُأو َل ِئ َك ُه ُم
َو َي ْأ ُم ُ�ر َ َ ْ ُ
ا ْل ُم ْف ِل ُح َ
ون}[س�ورة آل عم�ران ،اآلي�ة ]104:واألم�ة ه�ي
الجماعة ،والخير عنوان عام.
والمع�روف ه�و كل م�ا ينف�ع الن�اس ويفيده�م،
والمنكر ما يضر الناس وما يخالف الشرع.
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ينبغي أن تتشكل لجان متخصصة في الدعوة للخير
والمعروف ،وأن تلقى الدعم الكافي من المجتمع.
وينقل لنا القرآن الكريم تجربة فئة من قوم نبي الله
موسى ،Eكانت تدعو إلى الخير والفضيلة ،وموقف
فئة أخرى س�عت للتثبيط،والتقليل من ش�أن الموعظة
{وإِ ْذ َقا َل ْت ُأ َّم ٌة ِمن ُْه ْم لِ َم ت َِع ُظ َ
ون َق ْوم ًا ال َّل ُه
يق�ول تعالىَ :
ُم ْه ِلك ُُه ْم َأ ْو ُم َع ِّذ ُب ُه ْم َع َذاب ًا َش ِديد ًا َقا ُلوا َم ْع ِذ َر ًة إِ َلى َر ِّبك ُْم
َو َل َع َّل ُه ْم َي َّت ُق َ
ون}[سورة األعراف ،اآلية.]164:
وذل�ك يعني أن�ه حتى لو ل�م تجد الفئ�ات العاملة
االس�تجابة بالمس�توى المطلوب والمتوق�ع فإن ذلك
ال ينبغ�ي أن يثب�ط عزيمته�ا ،ب�ل عل�ى العاملي�ن أن
ينطلق�وا بكل قوة ،رغ�م كل الصعوبات التي يمكن أن
يواجهوها ،فذلك من طبيعة الحياة وطبيعة الصراع بين
الخير والشر.

ويش�ير الق�رآن الكريم إلى فئة تتحمل المس�ؤولية
أكثر من بقية الفئات والش�رائح ،وإن كانت المسؤولية
اه ُم
عام�ة ،وهم العلماء بالدين يقول تعالىَ { :ل ْوال َين َْه ُ
ِ
ِ
ِ
الر َّبانِ ُّي َ
�ح َت
الس ْ
�ون َوالأْ َ ْح َب ُار َع ْن َق ْول ِه ُم الأْ ْث َم َو َأكْل ِه ُم ُّ
َّ
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َلبِ ْئ َس َما كَانُوا َي ْصنَ ُع َ
ون}[سورة المائدة ،اآلية.]63:

إن مس�ؤولية األم�ر المعروف والنه�ي عن المنكر
مس�ؤولية عام�ة ،عل�ى كل مكلف حس�ب اس�تطاعته
وإمكاناته ،لكن العلماء يتحملون المس�ؤولية الكبرى
على هذا الصعيد.

المحور الثالث :الر�أي العام االجتماعي
ينبغ�ي أن يك�ون هن�اك رأي ع�ام باتج�اه الخي�ر
واالس�تقامة ،بحيث يش�جع الجميع للس�ير في طريق
األخلاق والقي�م ،ويزجره�م ويبعده�م ع�ن طري�ق
االنح�راف والفس�اد ،وه�ذا م�ا نلحظ�ه ف�ي بع�ض
المج�االت من الع�ادات والتقاليد التي يتأثر اإلنس�ان
بال�رأي الع�ام الضاغ�ط نحوها بص�ورة س�لبية ،فنجد
البعض يبالغ في مراسيم الزواج ،رغم عدم اقتناعه بها،
وذلك استجابة للرأي العام الضاغط.

كذل�ك يج�ب أن نصنع رأ ًي�ا عا ًما ضاغ ًط�ا باتجاه
القيم واألخالق ،وهذا ما يؤكد عليه القرآن الكريم ،أن
البيئ�ة األخالقية ينبغي أن تصنع م�ن خالل وجود هذا
اص ْوا
الرأي العام الضاغط ،يقول الله تعالىَ ...{ :وت ََو َ
الص ْب ِر} [سورة العصر ،من اآلية.]3:
اص ْوا بِ َّ
بِا ْل َح ِّق َوت ََو َ
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ونحن نرى أن الذي يقود س�يارته عكس السير فإن
جميع الس�ائرين ينبهونه إلى خطئ�ه ،وهذا ما ينبغي أن
يكون في مختلف المج�االت ،فكل من يخالف القيم
واألخلاق ينبغي أن يجد من ينبه�ه ويردعه ،بالطريقة
المناسبة المؤثرة.
َاه ْو َن َع� ْن ُمنْك ٍَر َف َع ُلو ُه
يق�ول تعالى{ :كَانُ�وا ال َي َتن َ
َلبِ ْئ َس َما كَانُوا َي ْف َع ُل َ
ون} [سورة المائدة ،اآلية.]79:

فالنه�ي ع�ن المنكر وه�و االعتراض وال�ردع عن
العم�ل الس�يئ القبي�ح يج�ب أن يكون ممارس�ة عامة
ألبن�اء المجتمع ،ب�أن يتص�دى كل واح�د منهم لنهي
اآلخر عن ارتكاب الخط�أ ،فهو َينهى كما قد ُينهى من
قبل اآلخرين.
يقول العالمة ابن عاش�ور« :وأطلق التناهي بصيغة
بعض�ا ،باعتب�ار مجموع
المفاعل�ة على نه�ي بعضهم ً
األم�ة ،وأن ناه�ي فاع�ل المنك�ر منهم ه�و بص�دد أن
ينه�اه المنهي عندما يرتكب هو منك�را فيحصل بذلك
التناهي»(((.
((( تفسري التنوير والتحرير ،ج ،5ص.181
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وإذا لم يتوفر في المجتمع رأي عام يستنكر ويدين
االنح�راف والفس�اد ،فإن المجتمع يس�ير نحو البؤس
األخالقي.
وكذلك نجد في اآليات التي تدعو إلى إصالح ذات
البي�ن{ ،إِن ََّم�ا ا ْل ُم ْؤ ِمن َ
�و ٌة َف َأ ْص ِل ُحوا َب ْي� َن َأ َخ َو ْيك ُْم
ُون إِ ْخ َ
َوا َّت ُقوا ال َّل َه َل َع َّلك ُْم ت ُْر َح ُم َ
ون}[سورة الحجرات ،اآلية.]10:
يج�ب أن يك�ون هن�اك رأي ع�ام ضاغ�ط باتج�اه
إصالح ذات البين ،ومبادرات عملية لتحقيق اإلصالح
ومعالجة أي سوء تفاهم بين أفراد المجتمع ،أو فئاته أو
تكتالته.

المحور الرابع� :إجراءات رادعة للف�ساد واالنحراف
فلا يص�ح أن يت�رك المج�ال ل�ذوي النزع�ات
الش�ريرة أن يعبثوا بأمن المجتمع واس�تقراره دون ردع
ومواجه�ة ،بل ال بد من وج�ود قوانين وأنظمة للعقوبة
والردع ،ولهذا تناول القرآن الكريم عد ًدا من العقوبات
التي ش�رعها الل�ه تعالى لردع الفاس�دين والمجرمين،
الس ِار ُق
كعقوبة العدوان على الممتلكات (السرقة) َ
{و َّ
الس ِار َق ُة َفا ْق َط ُعوا َأ ْي ِد َي ُه َما َج َزا ًء بِ َما ك ََس َبا َنكَاالً ِم َن ال َّل ِه
َو َّ
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ِ

يم}[سورة المائدة ،اآلية.]38 :
َوال َّل ُه َع ِز ٌيز َحك ٌ

الزانِي
{الزانِ َي� ُة َو َّ
وعقوب�ة انته�اك األعراض(الزن�ا) َّ
َفاج ِلدُ وا ك َُّل و ِ
اح ٍد ِمن ُْه َما ِما َئ َة َج ْلدَ ٍة َوال ت َْأ ُخ ْذك ُْم بِ ِه َما َر ْأ َف ٌة
َ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
فِ�ي د ِ
ين ال َّله إِ ْن ُكنْت ُْم ت ُْؤمن َ
�هدْ
ُون بِال َّله َوا ْل َي ْو ِم الآْ خ ِر َو ْل َي ْش َ
ِِ
ِ ِ
ن}[سورة النور ،اآلية.]2:
َع َذا َب ُه َما َطائ َف ٌة م َن ا ْل ُم ْؤمني َ

وعقوب�ة البهت�ان واته�ام الن�اس ف�ي أعراضه�م
ون ا ْلمحصن ِ
ِ
َ�ات ُث َّم َل ْم َي ْأتُوا
{وا َّلذي َن َي ْر ُم َ ُ ْ َ
وأخالقه�مَ :
ِ
ِ
وه ْم َث َماني َن َج ْلدَ ًة َوال َت ْق َب ُلوا َل ُه ْم
اج ِلدُ ُ
�هدَ ا َء َف ْ
بِ َأ ْر َب َعة ُش َ
َشهاد ًة َأبد ًا و ُأو َل ِئ َك هم ا ْل َف ِ
اس ُق َ
ون}[سورة النور ،اآلية.]4:
َ َ َ َ
ُ ُ
فم�ع التأكي�د عل�ى األم�ر بالمع�روف والنهي عن
المنك�ر ،والدعوة إلى الخير والصالح ،إال أنه البد من
وجود العقوب�ات الرادعة ،حتى تتكامل وس�ائل صنع
البيئة األخالقية في المجتمع.

ونرى المجتمعات المتقدمة كيف حولت جوانب
مهم�ة من الس�لوك األخالقي في التعام�ل االجتماعي
حولته�ا إلى قوانين وأنظم�ة صارمة ناف�ذة ،كالقوانين
الرادع�ة للعنف األس�ري ،وتجريم التميي�ز العنصري
والتحريض عل�ى الكراهية،واالعت�داء على الحريات
وخصوصيات األفراد.
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خالصة وتوصيات

خطيرا
 االلت�زام بالقي�م واألخلاق يمثل تحد ًي�ا
ً
أم�ام مجتمعن�ا ف�ي عص�ر العولم�ة والتحوالت
االجتماعية.

 االلت�زام األخالق�ي ليس حالة كمالي�ة ثانوية ،بل
هو ضرورة ألمن المجتمع وتماسكه وتقدمه.
 لك�ي تأخذ األخالق مداها في المجتمع البد من
إرساء بيئة أخالقية.
 العائل�ة ه�ي التي تضع حج�ر األس�اس لاللتزام
األخالق�ي في نف�وس األبن�اء ،فالبد م�ن توجيه
االهتمام بالتربية العائلية.

 وجود المؤسس�ات والجمعيات التي تتبنى نش�ر
القي�م والدع�وة إلى مكارم واألخلاق ومواجهة
أساس�ا في صنع
الرذائل والمفاس�د يش�كل ركنًا ً
البيئة األخالقية.
 يج�ب أن يتحول االلتزام األخالقي إلى رأي عام
في المجتمع ،في مقاب�ل حالة الالمباالة وانعدام
الشعور بالمسؤولية.
وأخي�را ال بد من قوانين وأنظمة صارمة تردع من

ً
يعبث بأمن المجتمع األخالقي.
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