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إ�سالمي المقدّ�س باالنت�شار ،واعتمد في ب�سط نفوذه عامل الدعوة
بد�أ الدِّ ين ال
ّ
ا ّل���ذي م ّكن���ه من االمت���داد �إلى �أق�صى مناط���ق العالم ،فح�صل���ت الكلمة الإلهية
الط ّيبة وال�شريعة المح ّمدية الخالدة على م�ؤمنين وم�سلمين من �شرق العالم �إلى
غربه ومن جميع الأعراق والألوان والأقوام ،ح ّتى �أورقت �شجرة الدِّ ين المبين
إ�سالمي ه���و دين التبليغ.و�أمّا الجهاد فل���ه فل�سفة �أخرى ،الجهاد
� ّإن الدِّ ي���ن ال
ّ
لمواجهة الطغاة والظ َلمة و�إزالة موانع التبليغ وانت�شار نور الإ�سالم .ومتى ما غاب
المانع� ،أو وُجد ولم يمكن الجهاد ،ف� ّإن ال�سبيل الأ�سا�س للإ�سالم هو التبليغ.
و� ّإن ارتق���اء المنب���ر والتح���دّث في �أم���ر الدِّ ين م���ن �أ�شرف الأعم���ال .ويجب
عل���ى �أ�شرف النا����س و�أعلمه���م و�أوعاهم بالق�ضاي���ا الإ�سالم ّي���ة و �أكثرهم عم ًال
بالأح���كام ال�شرعي���ة �أن ي�سي���روا في هذا الطري���ق ويعتبروه فخ���ر ًا لهم ،كما كان
الأم���ر ف���ي ال�ساب���ق ح ّتى الما�ض���ي القري���ب .حيث كان���ت ال�شخ�ص ّي���ات العلمية
والوجوه المعروفة بالتقوى والتديّن م ّت�صفة بهذه ال�صفة ومفتخرة بهذا الفنّ (((.
التبليغي هو الم�س�ؤولية الدائمة عل���ى العلماء والحوزات الدِّ ين ّية.
و� ّإن الجه���اد
ّ
ويج���ب على العلم���اء ب�صفتهم رافعي راي���ة التديّن �أن يحملوا عل���ى عاتقهم راية
الدع���وة �إل���ى الدِّ ي���ن ،و�أن يبذلوا ق�ص���ارى جهدهم في التبليغ للدي���ن عبر تبيين
المب���ادئ والقيم الإ�سالم ّية وتثبيته���ا والدفاع عنها .وهذا تكلي���ف م�ستم ّر يت�أ ّكد
((( م���ن خط���اب ل�سماح���ة ال�سي���د القائ���د الخامنئ���ي} خ�ل�ال لقائ���ه علم���اء الدِّ ي���ن والمب ِّلغي���ن ع�شي���ة �شه���ر مح���رم,
1370/40/20هـ�.ش.
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المقدمة
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في الظ���روف الراهنة ،فقد ا ّت�سعت دائرة االحتياجات والت�سا�ؤالت والإ�شكاليات،
وا�شت��� ّد الظم�أ �إلى منه���ل الإ�سالم الع���ذب وازدادت الآذان �شوق ًا ل�سماع تعاليمه.
ر�سخ���ت م�س�ؤولية الدع���اة والمب ِّلغين ف���ي الوقت
فا ّت�س���اع م�ساح���ة المخاطبي���ن ّ
ّ
المتعط�شين للمعارف الدِّ ين ّية.
الحا�ضر ،وجعلتهم م�س�ؤولين حيال النا�س
ف�إ ّننا نعي�ش في زمن تزداد فيه الحاجة �إلى التبليغ ،ل ّأن الإعالم الم�ضاد للدين
والإ�س�ل�ام  -والذي تتح ّكم في���ه القدرات العالم ّية ّ
وتوظف في���ه �أحدث الأ�ساليب
إ�سالمي مع ّر�ض
الثقافي ال
خا�ص���ة و� ّأن الكيان
والط���رق  -قد بلغ �أق�صى مداهّ (((،
ّ
ّ
لمخاط���ر مع ّق���دة وجدّية .وف���ي المواجهة الراهنة �سيتح���دّد �إمّا البق���اء بع ّز� ،أو
العي����ش على هام�ش الثقافات العالمية المن�سوخة .وفي هذا ال�سجال �س ُتقرِّر رفعة
الإ�سالم والم�سلمين �أو ديمومة ّ
الذل واالنحطاط.
الثقافي يهدف �إلى ا�ستالب الجي���ل الجديد عقائدي ًا� .إ ّنه يرمي �إلى
� ّإن الغ���زو
ّ
�إق�ص���اء العقي���دة الدِّ ين ّية وتغيي���ب الأ�صول الثوري���ة والفكر الف ّع���ال ا ّلذي يخ�شاه
اال�ستكبار حالي ًا ،والذي بات يُع ّر�ض نفوذ القوى اال�ستكبارية للخطر(((.
د�س �شيء من ثقافته لهذا ال�شعب ،ليث ّقفه
وي�سعى العدو في غزوه
الثقافي �إلى ّ
ّ
على ما يريده ،ومعلوم ما يريده العدو(((.
ت�سع���ى الثقافة الغازية في دفع المجتمع �إلى الرذيلة ،و�إلهائه بالأمور التافهة،
وت�صنع عوالم وهم ّية لتغرق �أفراد المجتمع في مظاهرها الخادعة ،وتغ ّذي نزعة
الإخ�ل�اد �إلى الراحة واالفتتان بالج�سد ،وتفتح �أبواب الف�ساد �أمام الجيل الجديد
مت�ست ّرة ب�آالف الأقنعة والحيل ل ُتوقع ال�شباب في �شباكها:
ي�سعى العد ّو من خالل ن�شر الثقافة الخاطئة ،ثقافة الف�ساد والفح�شاء� ،إلى �أن
((( من خطاب ل�سماحته خالل لقائه علماء �أهل ال�سنة في بندر تركمان1363/2/18 ,هـ�.ش.
((( م���ن خط���اب ل�سماحت���ه خ�ل�ال لقائ���ه العاملي���ن ف���ي الحق���ل الإعالم���ي ور�ؤ�س���اء المناط���ق ف���ي وزارة التعلي���م والتربية,
1370/10/25هـ�.ش.
((( م���ن خط���اب ل�سماحت���ه خ�ل�ال لقائ���ه العاملي���ن ف���ي الحق���ل الإعالم���ي ور�ؤ�س���اء المناط���ق ف���ي وزارة التعلي���م والتربية,
1370/10/25هـ�.ش.

((( من خطاب ل�سماحته خالل لقائه بقادة ال�سرايا في قوات التعبئة1371/4/22 ،هـ�.ش.
((( من خطاب ل�سماحته خالل لقائه جمع ًا من المعلمين والم�س�ؤولين الثقافيّين1369/2/12 ,هـ�.ش.
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الثقافي هجوم ًا ثقافي ًا،
ي�سلب �شبابنا م ّنا .ولي�س ما يفعله مع �شبابنا على ال�صعيد
ّ
�إ ّنما هو غارة ونهب وقتل
ثقافي .هذا ما يفعله العد ّو معنا اليوم(((.
جماعي ّ
ّ
الغ���ارة الثقاف ّي���ة تح���دث ب�ل�ا �ضجي���ج ،وال تب���د�أ بق���رع الطب���ول ،وال تك�شف
إجرامي� ،إ ّنما تتق���دّم بظاهر وديع و�سلوك م�ؤدّب
الق���وى المهاجمة عن وجهها ال
ّ
وخطوات مت�أن ّية لتفتح جبهة الطرف الآخر بالكلمة واالبت�سامة ،ولي�س بال�صخب
والعنف...
في مواجهة الغ���ارة الثقاف ّية ،البد من اعتماد �سالح مماثل ،فالثقافة الأ�صيلة
تف�ض���ح م�س���اوئ الثقاف���ة المزيّفة ،كما � ّأن الأم���وال المزوّرة يُكت�ش���ف زيفها لدى
مقارنته���ا بالأموال الخال�صة ،وتظهر ال�سجون الذهبي���ة الدنيوية على حقيقتها،
وتنك�شف �ضعتها ودناءتها في النظرة ال�سماوية الجميلة:
يمكن مواجهة الحرب الثقاف ّية بالمعاملة بالمثل .والر ّد على الن�شاط والهجوم
الثقافي ال يتح ّقق بالبندقية ،فالقلم هو البندقية  -هنا .(((-
ّ
� ّإن هذه الر�ؤية تك�شف بو�ضوح الخلفيات المنطقية والتاريخية للهجمة الغربية
عل���ى الثقافة الإ�سالم ّية .فقد انطلقت القوى الغربي���ة من المبادئ المذكورة في
هجومه���ا ال�شامل وم���ن ك ّل ا ّتجاه .وب�إزاء ه���ذا الهجوم ينبغي لمب ِّلغ���ي الدِّ ين �أن
يه ّيئوا طرق الدفاع ويحر�سوا المجتمع ويحفظوا ثقافتنا:
ّ
الخا�صة للغارة الثقاف ّية للأعداء نفير ًا عا ّم ًا وجا ّد ًا من جانب
تتطلب الظروف
ّ
الم�ؤ�س�سة التبليغ ّية للحوزة ،لتكون كالجبل الرا�سخ �أمام ال�سيل العارم في دفاعها
عن كيان ديانة ال�شعب و�إيمانه.
هذا الأمر يم ِّثل جانب ًا من م�س�ؤولية مب ّلغي الدين .وهناك مو�ضوع �آخر ي�ضاف
�إلى الحقيقة ال�سابقة ،وهو الفر�صة التبليغ ّية المتوافرة لعلماء الدين.
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فم ّما ال ريب فيه � ّأن علماء الدِّ ين لم تتوافر لهم -على مدى تاريخهم -ظروف
الديني كما هي الآن ،كما لم تته ّي�أ له���م �أبد ًا الإمكان ّيات والدعم
منا�سب���ة للتبليغ
ّ
والو�سائل والآذان ال�صاغية والقلوب الم�شتاقة كما هو الو�ضع حالي ًا.(((...
�إ ّنها فر�صة عظيمة وعزيزة ،ويجب علينا اليوم  -باعتبارنا مب ِّلغين للدين � -أن
ن����ؤدّي دور ًا فاع ًال وخالد ًا ،و�سيحا�سبنا اهلل تعالى على ذلك� ،إ ّنها وظيفتنا وعلينا
�أن نع ّد �أنف�سنا(((.
فالفر�ص���ة الموج���ودة للتبلي���غ ،تم ِّثل امتحان��� ًا �إلهي��� ًا للعلماء ،ف���� ّإن جدارتهم
ّ
المحك في هذه المرحلة من التاريخ ,و�سينظر الجيل القادم
وكفاءتهم باتت على
�إل���ى ه���ذه ال�صفحة من التاري���خ و�سي�صدر حكم���ه ب�ش�أن هذه الفر�ص���ة الذهبية
المتاحة للحوزة والعلماء .واهلل تعالى يرى اليوم عمل العلماء ،ف�إذا ا�ستفادوا من
الفر�صة الموجودة ف�سيُعينهم بفر�ص م�ضاعفة ،و�إذا ف ّرطوا  -ال �سمح اهلل  -بها
ف�إ ّنه تعالى �سيحرمهم الفر�صة الموجودة والفر�ص المقبلة:
�أ ّيه���ا ال�س���ادة العلماء �ش���يعة و�س��� ّنة !.يجب علين���ا  -نحن العلم���اء  -اليوم �أن
نبره���ن عل���ى قدرتنا على ن�ش���ر الدي���ن .فالتبيلغ لي�س ق�ض���ية �ص���غيرة وال هي
باله���زل لي ّدع���ي �أيٌّ كان �أ ّن���ه دا ٍع للدين ومب ِّلغ وحامل ومف�سِّ ���ر ل���ه ،فهذا الأمر
ي�سير في الكالم لك ّنه �صعب ع�سير في العمل(((.
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((( من خطاب ل�سماحته خالل لقائه علماء الدِّ ين في دامغان1367/4/15 ,هـ�.ش.
((( م .ن.
((( من خطاب ل�سماحة القائد خالل لقائه م�س�ؤولي منظمة الإعالم الإ�سالمي 1370/12/5 ،هـ� .ش.

مفهوم التبليغ
وفضله وأهدافه

������������������������������������������������������������������������������������������

الدرس األ ّول

أهداف الدرس

واال�صطالحي
�1 .1أن يتع��� ّرف الطالب �إلى المعنى اللغ���ويّ
ّ
للتبليغ.
�2 .2أن يتع ّرف �إلى �أهم ّية التبليغ وف�ضله و�أهدافه.
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حي���ث � ّإن ال�ش��� ّر والف�س���اد واالنحراف ا ّل���ذي يه���دِّ د الإن�سان موج���ود على م ِّر
منذري���ن» كانوا دائم ًا موجودين ،و�إلى ذل���ك يُ�شير قو ُله تعالى:
الع�ص���ور ،ف� ّإن «ا ُل ِ
الخلق �آدم  ،Qكان «مب ِّلغ ًا»،
}ﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄ{((( .و�أوّل ّ
حجة على ِ
وكذلك �آخ ُر الحجج |.
ال�سور القر�آن ّية نزو ًال تدعو الر�سول � Pإلى الإنذار} :ﮯ ﮰ{(((.
و�أوائل ُّ

������������������������������������������������������������������������������������������

تمهيد

 -1التبليغ في اللغة واالصطالح

لغة :التبليغ لغ ًة بمعنى الإي�صال ،واال�سم منه البلوغ� ،إذ يُقال :بلغ ال�صبي �أي و�صل
�إلى ّ
�سن الر�شد .وهو ي�شمل ك ّل ر�سالة �سماوية �أو �أيّ نداء من اهلل تعالى �إلى النا�س.
والبل���وغ ،والإبالغ ،والتبليغ بمعنى :االنته���اء ،والو�صول ،والإي�صال ،والتو�صيل
�إلى غاية مق�صودة �أو حدٍّ مراد� ،سواء كان هذا الح ُّد �أو تلك الغاية مكان ًا �أو زمان ًا
�أو �أمر ًا من الأمور المقدّرة معنو ّي ًا((( .
وم���ن هذا المعنى �أُخذ معنى المبالغة في البيان ا ّلتي هي الو�صول باللفظ �إلى
الواقعي.
�أبعد من الح ّد للمعنى
ّ
((( �سورة فاطر ،الآية.24 :
((( �سورة المدثر ،الآية.2 :
(((	انظر :مفردات الراغب الأ�صفهاني ,مادة بلغ.
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وم���ا ورد ف���ي الق���ر�آن الكريم من لف���ظ «بل���غ» وم�شتقاته يعود ف���ي �أ�صله لهذا
المعن���ى .نحو قوله تعالى} :ﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥ{ (((� .أي ح ّتى ي�صل
مكاني.
المخ�ص�ص له ،والغاية �أو الهدف هنا
الهدي المكان
َّ
ّ
أس��ال��ي��ب التبليغ (م��ف��ه��وم��ه ،م��ض��م��ون��ه ،أس��ال��ي��ب��ه)

ونح���و قول���ه تعال���ى} :ﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬ
ﭭ{(((.

ً
متكام�ل�ا عق ًال وج�س���د ًا ،وهو
ح ّت���ى �إذا و�ص���ل �إل���ى الزمن ا ّلذي يك���ون فيه
الزم���ن ا ّلذي يكون فيه قد م�ض���ى من عمره �أربعون �سنة .والغاية كما هو وا�ضح
زمان ّي���ة.

ونح���و قول���ه تعال���ى} :ﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨ
ﭩ{ (((� ،أي �إ ّنن���ي ق���د و�صلت �إلى الح��� ّد ا ّلذي ال يُقبل عنده ع���ذري .وهو �أمر

معنويّ .
ومن ثمّ ف� ّإن معنى التبليغ المراد بيانه هو �إي�صال �شيء �إلى �شيء �آخر ،وغالب ًا
م���ا يُ�ستعمل معن���ى التبليغ في الأم���ور المعنويّة ويق ّل في الأم���ور المح�سو�سة نحو
قولنا� :أب َلغت �أو ب ّلغت زيد ًا ر�سالة� ،أو فالن ًا �إنذار ًا.
قال تبارك وتعالى} :ﮏﮐﮑﮒﮓ{ ((( ،بمعنى �أ ّنني مك ّلف
ب�أنْ �أو�صل لكم ر�ساالت اهلل وهي تعاليمه و�إر�شاداته .
المعنى اال�صطالحي للتبليغ:
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ويُمك���ن �أن ن�ستوح���ي م���ن المعنى اللغ���وي واال�ستعمال القر�آن���ي � ّأن التبليغ في
الإ�س�ل�ام هو عر����ض و�إي�صال التعالي���م والإر�ش���ادات ال�سماويّ���ة الإ�سالم ّية �إلى
((( �سورة البقرة ،الآية.196 :
((( �سورة الأحقاف ،الآية.15 :
((( �سورة الكهف ،الآية.76 :
((( �سورة الأعراف ،الآية.62 :

النا����س ،ق���ال اهلل تعال���ى} :ﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆ
ﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍ{ (((.

 -الإر�شاد ،مثل قوله تعالى } :ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ{(((. -التبلي���غ ،مثل قوله تعال���ى} :ﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢ{ (((.

 -التب�شير ،مثل قوله تعالى} :ﭖﭗﭘﭙﭚ{(((.���ي� ،أي �إي�صال الحقيقة �إلى �أذهان
فالتبلي���غ في ا�صطالحنا هو التبليغ القر�آن ّ
النا�س ،و�إخراجهم من ظلمات الجهل ،فنحن لدينا حقيقة ّ
و�ضاءة ا�سمها التوحيد
والإ�سالم ،وقد حجبتها �سحب الجهل والعداء ،والتبليغ يعني �إي�صال تلك الحقيقة
�إلى �أذهان النا�س وعقولهم(((.
إ�سالمي
ويُمك���ن الق���ول �أي�ض��� ًاّ � :إن التبليغ ه���و تعليم النا����س �أحكام الدِّ ي���ن ال
ّ
والمع���ارف الإله ّية ،وتب�شير النا�س بالجن���ان و ِنعَم اهلل �سبحانه وترغيبهم بالعمل
((( �سورة المائدة ،الآية.67 :
((( �سورة نوح ،الآية.5 :
((( �سورة الجن ،الآية.2 :
((( �سورة الأحزاب ،الآية.39 :
((( �سورة الإ�سراء ،الآية.105 :
(((	الإمام الخامنئي ،من خطاب له في قم،بت�صرف.
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وعلي���ه ف� ّإن �إطالع النا�س على الأحكام الإ�سالم ّي���ة والمعارف الإلهية وتب�شير
إلهي و�إنذار المخالفين بالعذاب وتحذيرهم من مغ ّبة
الم�ؤمنين بالج ّنة والنعيم ال ّ
االنحراف وراء ال�شهوات ومل ّذات الدنيا ون�سيان الآخرة هو المق�صود من التبليغ
���ي .وق���د ا�ستخدم الق���ر�آن الكريم م�صطلح���ات مختلف���ة � اّإل �أ ّنها جميع ًا
الإ�سالم ّ
ت�صب في معنى واحد من قبيل:
ّ
- -الدعوة ،مثل قوله تعالى} :ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ{ (((.

19

للح�ص���ول على ر�ضا اهلل تعالى ،وتحذيرهم من مخالفة �أوامر الخالق ج ّل وعال،
ودعوتهم �إلى االعتقاد ب�أ�صول الدِّ ين ،والعمل بالفروع...
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20

 - 2أهم ّية التبليغ وفضله

لقد كثرت الآيات والروايات ا ّلتي تتحدّث عن مكانة التبليغ والدعوة و�أه ّميتهما
ف���ي حياة الأم���م وال�شعوب على ط���ول التاريخ ،وذلك نظ���ر ًا الرتباطهما بمختلف
مفا�ص���ل المجتمع الب�شريّ وم�ستويات���ه ومتط ّلباته الأخروي���ة والدنيوية ،وكونهما
يُم ّث�ل�ان الوا�سط���ة المبا�شرة بين ال�سم���اء والأر�ض ،والو�سيل���ة ا ّلتي اختارها اهلل
المف�ص���ل ا ّلذي ورد في
تعال���ى لهداية خلق���ه وتعليمهم وتزكيتهم .وم���ا الحديث
ّ
الدعوة والتبليغ والإر�شاد والهداية والأمر بالمعروف ونحوها من الم�صطلحات-
إلهي على �إي�صال
في موارد عدّة في الكتاب وال�س ّنة � -إال خير دليل على الحر�ص ال ّ
ال�شرائع ال�سماوية ،وال �س ّيما ال�شريعة الإ�سالم ّية ،وتعليم �أحكامها للنا�س ،وهو ما
نطلق عليه «عملية التبليغ والدعوة �إلى اهلل تعالى».
ّ
ي�ستحق �أن يكون من خلفاء ر�سول
وتبلغ قيمة عمل المب ِّلغ درجة عالية ،بحيث
اهلل ا ّلذي���ن ي�ستح ّقون الرحمة ،وقد ب ّين ذل���ك ر�سول اهلل  Pبقوله« :رحم اهلل
خلفائ����ي فقي����ل يا ر�س����ول اهلل ،من خلف����ا�ؤك؟ ق����ال  :Pالذين يُحيو َن �س���� ّنتي
ويُع ّلمونه����ا عب����اد اهلل»((( .ويغبط���ه �أ�صحاب الدرجات الرفيع���ة عند اهلل تعالى
كالأنبي���اء  Rوال�شه���داء ،روي ع���ن ر�س���ول اهلل �أ ّنه ق���ال �« :Pأال �أحدّثكم
عن �أقوام لي�س����وا ب�أنبياء وال �ش����هداء يغبطهم يوم القيامة الأنبياء وال�ش����هداء
بمنازله����م م����ن اهلل عل����ى مناب����ر م����ن ن����ور؟ فقيل «من ه����م يا ر�س����ول اهلل P؟
إلي ،ف�إذا
ق����ال « :Pه����م الذين يُحبّبون عباد اهلل �إلى اهلل ،ويُحبّبون عباد اهلل � َّ
�أطاعوهم �أحبّهم اهلل»(((.
((( بحار الأنوار ،العلاّ مة المجل�سي ،ج� ،2ص.25
((( م .ن ،ج � ،2ص .24

((( �صحيفة النور ،ج� ،14ص41و .44
((( م .ن ،ج� ،7ص.157
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«وله���ذا ف���� ّإن م�س����ألة التبلي���غ ق�ض���يّة هامّ ة ،ويُمك���ن القول  -ف���ي دنيا اليوم
 �إ ّنه���ا تق���ع على ر�أ����س ك ّل الأم���ور ،ل ّأن العالم اليوم ي ّتكىء على م�س���ند التبليغوالإع�ل�ام ،ولذا ف���� ّإن التبليغ والإعالم هما �أرقى �ش���يء يُمكنه تثمير الثورة في
الداخل وت�صديرها للخارج»(((.
وال يخف���ى � ّأن التبليغ والإعالم �أحد �أهمّ الو�سائل ا ّلتي ي�ستعملها �أعداء الدِّ ين،
الممكن ممكن ًا ،ويُ�سقطون الحكومات ،ويُحاربون
وب�أ�ساليب حديثة ،فيحوِّلون غير
ٍ
الث���ورات فيُغيِّ���رون م�ساره���ا ،ويُ�سمِّ م���ون الأف���كار بالثقافة المنحرف���ة ،والأفكار
فيد�سونها في روح َّيات النا�س وب�شكل وا�سع ج ّد ًا .فيلزم علينا والحال
المغلوط���ةُّ ،
خا�ص ًا ،فنف���وِّت على الأعداء
ه���ذه �أن نهت���مّ بالتبليغ ،بل علين���ا �أن نوليَه اهتمام ًا ّ
ّ
ومخططاتهم الخبيثة.
فر�صة الو�صول �إلى �أهدافهم الم�ش�ؤومة
و�إلى مثل هذا �أ�شار الإمام الخميني { بقولهّ �«:إن التبليغ والإعالم م�س�ألة
ها ّمة ج ّداً وح�سَّ ا�سة للغاية .والدنيا ُتدير �أمورها اليوم بو�سيلة التبليغ والإعالم،
وي�س���تفيد �أعدا�ؤنا �ض���دّنا من حرية التبليغ والإعالم ب�ش���كل ال ي�ستفيدونه من
خا�صاً ونتوجّ ه �إليها
نولي تلك الم�س�ألة الهامّة اهتماماً ّ
غيرها ،فينبغي لنا �أن َ
�أكثر من توجّ هنا �إلى م�س�ألة �أخرى»(((.
وال بُ��� ّد من االلتفات �إلى � ّأن عدم االهتمام ب�أمر التبليغ ،يعني عدم االهتمام
بالأم���ر بالمع���روف والنه���ي ع���ن المنك���ر ،م���ا يعن���ي في �أح���د نتائج���ه تدمير
المجتم���ع ،فالنا����س الذين يفعل���ون المنك���ر ،وال يردعهم العلماء ع���ن فعلهم،
فيب ِّين���ون له���م المع���روف ويدْ عونهم �إلى العمل ب���ه ،لن يك���ون م�صيرهم �سوى
الدم���ارواله�ل�اك!!
النبي  Pو�آله الأطه���ار  Rا ّلتي ّ
تحث على
وق���د ت�ضافرت الروايات ع���ن ّ
تبلي���غ الدِّ ي���ن وتعليم �أحكامه ،و�إي�ص���ال تعاليمه وقيمه �إلى عم���وم النا�س ،وب ّينت
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الخا�ص ل ّلذين يت�صدّون لهذا الواجب ،واعتبرت � ّأن هذه
المنزلة الرفيعة والمقام
ّ
الوظيفة هي وظيفة الأنبياء عبر التاريخ.
ورد ع���ن الإمام ال�ص���ادق� Qأ ّنه قال :قال ر�سول اهلل « :Pيجيء الرجل
يوم القيامة وله من الح�س���نات كال�سحاب الركام �أو كالجبال الروا�سي فيقول:
ي���ا ربّ �أ ّن���ى لي ه���ذا ولم �أعملها؟ فيقول :هذا علمك ا ّل���ذي ع ّلمته النا�س يُعمل
به من بعدك»(((.
وقال ر�سول اهلل« :Pما ت�صدّق النا�س ب�صدقة مثل علم يُن�شر»(((.
���ي� Qأ ّنه قال« :لمّ����ا ك ّلم اهلل ع���� َّز ّ
وجل مو�س����ى بن
وورد ع���ن الإم���ام عل ّ
عمران  ،Qقال مو�سى� :إلهي ما جزاء من دعا نف�ساً كافرة �إلى الإ�سالم؟
قال :يا مو�سى �آذن له في ال�شفاعة يوم القيامة لمن يُريد»(((.
وورد عن الإمام الر�ضا� Qأ ّنه قال�« :أف�ضل ما يقدّمه العا ِلم من محبّينا
وموالينا �أمامه ليوم فقره وفاقته وذ ّله وم�س���كنته �أن يُغيث في الدنيا م�س���كيناً
نا�صب عد ٍّو هلل ولر�سوله ،يقوم من قبره والمالئكة �صفوف
من محبّينا من يد
ٍ
م���ن �ش���فير قبره �إلى مو�ض���ع مح ّل���ه من جن���ان اهلل فيحملونه عل���ى �أجنحتهم
المتع�ص���ب
ويقول���ون :طوب���اك طوب���اك يا داف���ع الكالب ع���ن الأبرار ،وي���ا �أيُّها
ِّ
للأئمّة الأخيار»(((.
وورد ع���ن الإمام الح�سن الع�سكريّ � Qأ ّنه قال�« :أال فمن كان من �ش���يعتنا
عا ِلماً بعلومنا وهذا الجاهل ب�شريعتنا المنقطع عن م�شاهدتنا يتيم في حجره،
�أال فمن هداه و�أر�شده وع ّلمه �شريعتنا كان معنا في الرفيق الأعلى»(((.
((( بحار الأنوار ،العلاّ مة المجل�سي ،ج � ،2ص .18
((( م .ن ،ج � ،2ص .25
(((	الأمالي ،ال�شيخ ال�صدوق� ،ص .277
(((	االحتجاج ،ال�شيخ الطبر�سي ،ج � ،1ص .12
((( م .ن.
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((( بحار الأنوار ،العلاّ مة المجل�سي ،ج � ،2ص .3
((( م .ن ،ج � ،2ص .5
((( م .ن.
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لق���د بلغت الن�صو�ص ال�شريفة في ف�ضل العل���م والعالم ح ّد ًا لم يبق خف ّي ًا على
�أحد ،وج���رت عادة طلاّ ب ال ِعلم عل���ى اال�ست�شهاد بتلك الن�صو����ص لبيان ف�ضيلة
و�صح���ة منهجهم .وربما ا ّتخذ بع�ضهم من تل���ك الن�صو�ص ذريعة لترك
عمله���مّ ،
التبليغي عاكف ًا على طلب ال ِعلم دونما تفكير بالهدف المطلوب وراء ذلك.
العم���ل
ّ
� اّإل � ّأن درا�سة ب�سيطة للن�صو�ص ال�شريفة كافية للداللة على � ّأن ف�ضل ال ِعلم والعا ِلم
وث���واب طل���ب ال ِعلم م�شروط با�ستخدام���ه في هداية النا�س ،ون�ش���ره لهم ،وبدون
ذلك يفقد قيمته وف�ضله وثوابه.
فقد ورد عن ال�سيدة الزهراء Oعن ر�سول اهلل :P
�سمع���ت �أب���ي يق���ولّ �« :إن علم���اء �ش���يعتنا يُح�ش���رون فيُخل���ع عليهم م���ن خلع
الكرام���ات عل���ى قدر كثرة علومهم وجدّهم في �إر�ش���اد عب���اد اهلل»(((ّ � .إن الفقرة
الأخيرة في هذا الن� ّ���ص وا�ضحة الداللة على اعتبار عملية الهداية والإر�شاد هي
المقيا�س في ف�ضل العِلم والعالِم.
وع���ن الإمام الباقر� Qأ ّنه قال« :العا ِلم كمن معه �ش���معة ُت�ض���يء للنا�س،
فك ّل من �أب�صر �شمعته دعا له بخير.(((»...
ف�أنت ترى � ّأن ق�ضية الإ�ضاءة للآخرين وتنوير طريقهم هي �ش�أن العالم ومه ّمته
وق�ض ّيته ،ف�إذا ابتعد عنها كان مثل ال�شمعة بال نور وال نار.
ومث���ل ذل���ك م���ا ورد ع���ن الإم���ام ال�صادقQحيث ق���ال« :علماء �ش���يعتنا
مرابط���ون بالثغ���ر ا ّل���ذي يل���ي �إبلي����س وعفاريت���ه يمنعونه���م عن الخ���روج على
�ضعفاء �شيعتنا»(((.
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ومعنى ذل���ك � ّأن المرابطة في الثغور والموا�ض���ع الثقاف ّية والعقائدية ،ثمّ منع
النا�س عن ال�ضالل والوقوع في �شباك االنحراف ،هي مه ّمة العا ِلم ،ومن�ش�أ ف�ضله
وكرامته وثوابه.
الن�ص ال�شري���ف الوارد عن الإمام الكاظم  ،Qحيث يقول فيه عن
وهكذا ّ
ف�ضل الفقيه على العابد« :العابد همّه ذات نف�سه فقط ،وهذا (�أي الفقيه) همّه
مع ذات نف�سه ذات عباد اهلل و�إمائه لينقذهم من يد �إبلي�س ومردته ،فذلك هو
�أف�ضل عند اهلل من �ألف �ألف عابد و�ألف �ألف عابدة»(((.
الن�ص وا�ضح في � ّأن �أف�ضل ّية العا ِلم على العابد نا�شئة من حركته في
ف� َّإن هذا ّ
هداي���ة النا�س ونفعهم وتبليغهم �أمور دينهم� ،أمّا �إذا عكف على ذات نف�سه و�صار
ه ّمه علمه فقط ف�سوف ال يف�ضل العابد.
وقد ورد عن الإمام الر�ضا Qقوله�« :أال � ّإن الفقيه من �أفا�ض على النا�س
وح�صل لهم ر�ضوان
خيره ،و�أنقذهم من �أعدائهم ،وو ّفر عليهم نعم جنان اهللّ ،
اهلل تعالى»(((.
فق���د ح�ص���ر الإمام  Qالفقي���ه بالعا ِلم الناف���ع للنا�س بعلم���ه ال�ساعي في
�إنقاذهم من ال�ضالل.
كم���ا جاء عن الإمام ال�صادق ،Qقوله�« :إذا كان يوم القيامة بعث اهلل ع ّز
وج��� ّل العا ِل���م والعابد ف�إذا وقفا بين يدي اهلل ع��� ّز وج ّل قيل للعابد :انطلق �إلى
الج ّنة ،وقيل للعا ِلم :قف ا�شفع للنا�س بح�سن ت�أديبك لهم»(((.
� ّإن ه���ذه الفقرة الأخيرة تو ّكد � ّأن ف�ضل العا ِلم وثوابه منوط وم�شروط بحركته
التبليغ ّية و�سعيه في هداية النا�س وت�أديبهم.
((( بحار الأنوار ،العلاّ مة المجل�سي ،ج � ،2ص .6
((( م .ن.
((( م .ن ،ج � ،2ص .16
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وقد ورد ّ
الحث على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر -وهو نوع من التبليغ  -في
الكت����اب وال�س ّنة ،قال تعالى} :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

ال�صالة ،و�آتوا الزكاة ،و�أمروا بالمعروف ،وانهوا عن المنكر� .أال و� ّإن ر�أ�س الأمر
بالمع���روف والنه���ي ع���ن المنكر �أن تنته���وا �إلى قولي ،و ُتب ّلغوه من لم يح�ض���ر،
وت�أمروه بقبوله ،وتنهوه عن مخالفته ،ف�إ ّنه �أم ٌر من اهلل ع ّز وجل وم ّني»(((.
علي� Qأ ّنه قال« :لمّا وجّ هني ر�سول اهلل � Pإلى اليمن
وروي عن الإمام ّ
ق���ال :ي���ا عل ّ���ي ،ال ُتقاتل �أح���داً ح ّتى تدعوه �إلى الإ�س�ل�ام؛ و�أي��� ُم اهلل ،لأن يهدي
اهلل على يديك رج ً
ال خي ٌر لك مما طلعت عليه ال�شم�س وغربت ،ولك وال�ؤُه يا
علي»(((.
ّ
وق���د ب ّين الفقه���اء � ّأن فري�ضة الأمر بالمعروف والنهي ع���ن المنكر من �أ�سمى
الفرائ�ض و�أ�شرفها ،وبها ُتقام الفرائ�ض ،ووجوبها من �ضروريّات الدِّ ين ،ومنكرها
م���ع االلتفات يع��� ُّد كافر ًا((( .واتفقوا عل���ى � ّأن الأمر والنهي واجب���ان �إجماع ًا على
نحو الوجوب الكفائي ،ف�إذا ت�صدّى للأمر �أو النهي من به الكفاية لإنجاز المه ّمة
وتحقي���ق الواجب �سقط التكليف ع���ن الباقين ،غير � ّأن وجوب���ه م�ستم ّر في عموم
حاالت المنكر ما دام المنكر موجود ًا والمعروف متروك ًا.
((( �سورة التوبة ،الآية.112 :
((( �سورة �آل عمران ،الآية.104 :
(((	االحتجاج ،ال�شيخ الطبر�سي ،ج � ،1ص .157
(((	الكافي ،ال�شيخ الكليني،ج � ،5ص .36
(((	انظر :تحرير الو�سيلة ،الإمام الخميني ،ج � ،1ص .434
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ﭕﭖﭗﭘ ﭙﭚﭛ
ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ{((( .وق����ال تعال����ى} :ﮖ ﮗ ﮘ
ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤ{(((.
وروي ع���ن ر�س���ول اهلل � Pأ ّن���ه ق���ال�« :أال و�إ ّن���ي �أُج���دّد الق���ول� :أال ف�أقيم���وا
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�أ  -معنى المعروف والمنكر :المراد بالمعروف ك ّل فعل ح�سن �أوج َب ْته ال�شريعة
المقدّ�سة �أو ندبت �إليه ،ف�إن كان واجب ًا كان الأمر به واجب ًا ،و�إن كان م�ستح ّب ًا
كان الأم���ر به م�ستح ّب��� ًا .والمراد بالمنكر ك ّل فعل كرهت���ه ال�شريعة فح ّرمت
فعل���ه �أو ح ّثت على التن ّزه عنه وتركه ،ف�إن كان المنكر حرام ًا كان النهي عنه
واجب ًا ،و�إن كان مكروه ًا كان النهي عنه م�ستح ّب ًا وراجح ًا.
والمراد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو قيام المك َّلف بواجب الت�صدّي
لت����ارك المعروف �أو لفاعل المنكر ،لح ّثه على فعل المعروف وترك المنكر ،بواحد
من الأ�ساليب ا ّلتي و�ضعتها ال�شريعة لذلك ،قال اهلل تعالى} :ﭞﭟﭠﭡ
ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ {(((.والظاه����ر
� ّأن الخط����اب للم�سلمين .والم����راد بالنا�س جميع النا�س م����ن الم�سلمين وغيرهم،
فيك����ون الم����راد  -واهلل العال����م ّ � -أن الم�سلمي����ن بما هم م�سلمون خي����ر �أمّة ُخلقت
و�أُخرجت لنفع المجتمعات الب�شرية ،ومالك خيريّتهم ب�سطهم للمعروف وردعهم
عن المنكرات و�إ�صالح المجتمعات((( .فيجب الأمر والنهي على ك ّل من تتو َّفر فيه
الف�ساق ،قال اهلل تعالى:
ال�شرائط من العلماء وغيرهم من الرجال والن�ساء وح ّتى ّ
}ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ
ﮤ{(((.
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ب  -فل�س���فة ت�ش���ريعهما :واع ُتبر الأم ُر والنهي طريق ًا �إلى حفظ النظام ،و�أمان ًا
من الفرقة والنزاع ،فروي عن ر�سول اهلل Pقوله« :ال تزال �أمّتي بخير ما
�أم���روا بالمعروف ونهوا عن المنكر وتعاونوا عل���ى الب ّر ،ف�إذا لم يفعلوا ذلك
و�س ِّلط بع�ضهم على بع�ض ،ول���م يكن لهم نا�صر في
ُنزع���ت منهم الب���ركاتُ ،
الأر�ض وال في ال�سماء»(((.

((( �سورة �آل عمران ،الآية.110 :
((( والية الفقيه وفقه الدولة الإ�سالميّة ،المنتظري ،ج� ،2ص.226
((( �سورة �آل عمران ،الآية.104 :
((( و�سائل ال�شيعة ،الح ّر العاملي ،ج�،16ص،123باب وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتحريم تركهما.

وق���ال اهلل تعال���ى} :ﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮ
ﮯﮰﮱ{.

و}ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ{(((.
وروي ع���ن الإم���ام ال�صادق« :Qيا عم���ر ال تحملوا على �ش���يعتنا وارفقوا
به���م ف���� ّإن النا����س ال يحتملون م���ا تحتمل���ون»((( .وعن الإم���ام الر�ضا« Qال
تبذل لإخوانك من نف�سك ما �ضرّه عليك �أكثر من نفعه لهم»(((.
وه���ذا ال يعني ع���دم �إمكانية االنتقال �إلى مراتب �أخ���رىُ ،ت�ستعمل فيها ال�شدّة
والق�سوة القتالع المنكر ،وفق �شروط و�ضوابط ُف ّ�صلت في الكتب الفقهية.
((( و�سائل ال�شيعة،الح ّر العاملي� ،ص .118
(((	الكافي ،ال�شيخ الكليني ،ج� ،2ص . 87
((( �سورة طه ،الآية.43 :
(((	الكافي ،ال�شيخ الكليني ،ج� ،5ص ،156باب ت�أديب الن�ساء.
((( م.ن .ج� ،4ص ،23باب في �آداب المعروف.
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وروي ع���ن الإمام الر�ضا� Qأ ّن���ه قال« :كان ر�سول اهلل Pيق���ول� :إذا �أمّتي
تواكلت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلي�أذنوا بوقاع من اهلل»(((.
وعندما نت�أمّل في معنى المعروف والمنكر وكيف ّيتهما نجد � ّأن فل�سفة ت�شريعهما
ت���دور بين الحر�ص على هداية الب�شر �إلى طاعة اهلل تعالى ،ودعوتهم �إلى الخير؛
واحت���رام �أف���راد المجتمع وحفظ حقوق���ه ،وردع النا�س عن ارت���كاب المخالفات
والتعدّي على الآخرين مادّي ًا �أو معنو ّي ًا.
ول ّأن الأمر بالمعروف فري�ضة �إ�صالحية تهدف �إلى التربية والإ�صالح فالأ�صل
�أن يك���ون الأمر والنهي برفق ولين وهدوء ،وينبغي عدم الإفراط في الأمر والنهي
م���ا ي�ستلزم الإثقال على الم�أمور وتزهيده ف���ي الدِّ ين وتنفيره منه وانقالب الأمر
علي � ّإن ه���ذا ال ِّدين
���ي  Pقوله لعلي« :Qي���ا ّ
�إل���ى �ضده .فق���د روي عن النب ّ
متين ف�أوغل فيه برفق»(((.
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يمكن للمت�أمّل في ما ورد حول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الكتاب
إ�سالمي وتطبيق
وال�س ّنة� ،أن يدرك ب�سهولة �أ ّنهما نظام لجهة مك ّلفة بتبليغ الدِّ ين ال
ّ
�أحكام���ه ،وحفظ مقدّ�ساته ،وتعزي���ز الإيمان باهلل ،واحت���رام القيم والمقدّ�سات
إ�سالمي من االنحراف���ات الأخالقية ،واالجتماعية،
الدِّ ين ّي���ة ،وحماية المجتمع ال
ّ
ومنع ثقافة االبتذال والخواء واللغو.
إن�ساني يهدف
وله���ذا ف� ّإن الدعوة والأمر بالمعروف والنهي ع���ن المنكر عمل � ّ
�إلى �إ�صالح الآخرين ،فال عجب �أن يختلف باختالف الأ�شخا�ص و�أنواع االنحراف
فيمك���ن للمك ّل���ف مع ت ّوف���ر ال�شرائط ،مهم���ا كان موقعه ف���ي المجتم���ع� ،أن ي�أمر
بالمعروف وينهى عن المنكر ،ويواجه الع�صاة والمنحرفين والمتم ّردين ،ب�أ�ساليب
القلبي عن
ثالث���ة على نحو الترتيب ابتداء ًا م���ن القيام بعمل يظهر منه االنزجار
ّ
المنكر� ،إلى الأمر والنهي بالل�سان ،و�صو ًال �إلى الإنكار باليد ،بمعنى �إعمال القدرة
خا�صة في ك ّل مرتبة((( ،بمعنى �أ ّنه
مراعي ًا للأي�سر فالأي�سر ،وفق �شروط وتراتبية ّ
ال يج���وز التعدّي عن مرتبة �إلى الأخرى مع �إمكان ّية ح�صول المطلوب من المرتبة
الدانية ،عن الإمام الباقر« :Qف�أنكروا بقلوبكم والفظوا ب�أل�س���نتكم و�ص ّكوا
بها جباههم وال تخافوا في اهلل لومة الئم»(((.
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(((	انظر :تحرير الو�سيلة ،كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
((( و�سائل ال�شيعة ،الح ّر العاملي ،ج� ،16ص ،131باب وجوب الأمر والنهي بالقلب.

خال�صة الدر�س

 -الأم���ر بالمعروف والنهي عن المنك���ر من �أ�سمى الفرائ�ض .والأ�صل �أن يكونالأمر والنهي برفق ولين ،وينبغي الحكمة في اختيار الأ�سلوب الأمثل فيهما.
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 -التبلي���غ موجود على م ّر الع�صور ،وهو لغ��� ًة يعني الإي�صال ،وا�صطالح ًا يعني�إي�صال تعاليم الإ�سالم �إلى النا�س .وقد ا�ستخدم القر�آن م�صطلحات مختلفة
ت�صب في معنى التبليغ مثل :الدعوة والإر�شاد والتب�شير.
ّ
 -لق���د ا�ستفا�ضت الآيات والروايات ف���ي �أهم ّية وف�ضل التبليغ والمب ِّلغين ،منهام���ا ورد عن ر�سول اهلل ����ص« :رحم اهلل خلفائ���ي ،فقيل :يا ر�س���ول اهلل ،من
خلفا�ؤك؟ قال  :Pالذين يحيون �س ّنتي ويع ّلمونها عباد اهلل».
ّ �- -إن ف�ضل العلم والعلماء م�شروط بالحركة التبليغ ّية.
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مطالعة
جدوى ّ
كل شيء يجب أن يكون باسم اهلل
أس��ال��ي��ب التبليغ (م��ف��ه��وم��ه ،م��ض��م��ون��ه ،أس��ال��ي��ب��ه)

�أنتم الآن �أيها ال�سّ ادة على ما قالوا عازمون على الذهاب �إلى القرى والمدن لترويج
ِّ
الدين والهداية �إليه .انتبهوا ،فك ّل خطوة تخطونها على خالف الموازين وخالف ر�ضا
اهلل جُ رم ال ت�ستطيعون التخ ّل�ص منه ً
�سريعا .ف�أنتم ا ّلذين تذهبون للنا�س با�سم الهداية
و�ضعكم غير و�ضع عامّة النا�س .ف�أنتم �إذ تذهبون للهداية ر�س ٌل ِمن الإ�سالم� ،أنتم ر�س ُل
ر�س���ول اهلل ،فيجب �أن تفقهوا ما ا ّلذي يج���ب عمله في هذه الر�سالة .هل هذه الأعمال
ا ّلت���ي تمار�سونها با�سم اهلل؟ هل تهدون النا�س وتعرّفونه���م الإ�سالم -ولو على قدر ما
تعلم���ون -م���ن �أوَّله �إلى �آخ���ره با�سم اهلل؟ يب���د�أ با�سم اهلل� ،أو -ال �سم���ح اهلل -للنف�س
فيه دخل؟ «�أعدى عدوِّك نف�سُ ���ك ا ّلتي بين جنبيك»((( .هذه هي �أعدى الأعداء ،وك ّل
ع���داوات العالم ت�أتي منها ،فهي ا ّلتي تقتل الإن�سان ،وتقهره .وتلك ا ّلتي «بين جنبيك»
هي نف�س الإن�سان الأمّارة ،وهي غير هذه ا ّلتي تقتله ،تقتل الإن�سانية .ك ّل العالم يجتمع
ليقت���ل �إن�سانيتك ،فال ي�ستطيع ما لم تتغيّر هذه النف�س ا ّلتي بين جنبيك ،فهي «�أعدى
ع���دوِّك» .فانظ���روا الآن و�أنتم تم�ض���ون وتريدون �أن تهدوا النا�س ه���ل تهدونهم با�سم
اهلل� ،أو با�سم النف�س ا ّلذي هو با�سم ال�شيطان؟
�صحيفة الإمام ،ترجمة عربية ،ج� ،8ص257 :
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((( بحار الأنوار ،العلاّ مة المجل�سي ،ج� ،67ص. 64

ح ِـكم التبليغ وأهدافه
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الدرس الثاني

أهداف الدرس

�1 .1أن يتع��� ّرف الطال���ب �إل���ى ِحك���م التبلي���غ ف���ي ال�شريعة
الإ�سالم ّية.
�2 .2أن يعدّد �أهداف التبليغ في الإ�سالم.
31

أس��ال��ي��ب التبليغ (م��ف��ه��وم��ه ،م��ض��م��ون��ه ،أس��ال��ي��ب��ه)
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قبل الحديث عن ِحك���م التبليغ و�أهدافه ينبغي تقديم بع�ض المقدّمات الهامّة
وهي:
خاصة أو ّ
ّ
عامة؟
الأولى :التبليغ مسؤول ّية

التبلي���غ م�س�ؤول ّية عامّة ،كما � ّأن الأمر بالمع���روف والنهي عن المنكر م�س�ؤول ّية
عامّ���ة �أي�ض ًا ،تجب عل���ى ك ّل م�سلم وال اخت�صا�ص لها بطائف���ة دون �أخرى � ،اّإل � ّأن
هذه الم�س�ؤول ّية العامّة يُمكن �أن يُح ِّققها بع�ض النا�س وبذلك �سوف تنتهي المه ّمة
المطلوبة وت�سقط عن باقي النا�س.
العيني،
الكفائي في مقابل الواجب
وهذا هو ما ي�صطلح عليه الفقهاء بـالواجب
ّ
ّ
ا ّل���ذي يتع ّين على ك ّل فرد الإتيان به مثل ال�ص�ل�اة وال�صوم .ف� ّإن ما هو المطلوب
�إيجاده في مو�ضوع التبليغ هو �إي�صال �صوت ّ
الحق ،و�إي�ضاح معالم الر�سالة ،وبيان
�أحكامه���ا ،ف����إذا تقدّمت فئة من النا�س وح ّققت ذلك تك���ون المه ّمة المطلوبة قد
�أُنجزت و�سقطت عن الباقي.
� اّإل � ّأن هذه العمومية في وجوب التبليغ لم تمنع ال�شريعة الإ�سالم ّية من الدعوة
التخ�ص�ص���ات العلم ّية
التبليغي ،على غ���رار �سائر
«التخ�ص����ص» في العم���ل
�إل���ى
ّ
ّ
ّ
والعمل ّية .ومن هنا فقد كان المطلوب في منهج الدعوة والتبليغ �أن يتف ّرغ مجموعة
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مقدمات ّ
ّ
هامة
-1
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م���ن النا�س لتك���ون هذه هي مه ّمتهم ،في الوقت ا ّل���ذي ال ي�سقط فيه التكليف عن
الباقين � اّإل حين ت�ؤدّى المه ّمة كاملة ودونما نق�ص.
الثانية :موضوع التبليغ
أس��ال��ي��ب التبليغ (م��ف��ه��وم��ه ،م��ض��م��ون��ه ،أس��ال��ي��ب��ه)

من المهمّ �أن نعرف � ّأن المجتمع الإن�ساني ك ّله مو�ضوع في دائرة التبليغ .ذلك
� ّأن الر�سال���ة الإ�سالم ّية عامّة لجميع العباد ،و�سوف ال تنقطع المه ّمة التبليغ ّية وال
تنتهي ما دام هناك �أر�ض و�شعب في العا َلم لم ي�صله �صوت الر�سالة الإلهية .ومن
���ي ،وفي �ضوئها
هن���ا ُن���درك �سعة الدائرة ا ّلتي يج���ب ا�ستيعابها في العمل التبليغ ّ
الكفائي قد �أُنجز كام ًال ح ّتى ي�سقط
يج���ب و�ضع الح�ساب فيما �إذا كان الوج���وب
ّ
عن الباقين �أم ال.
�إ ّنن���ا ن�أ�سف حينما نجد تعام ًال �ض ّيق ًا مع هذه الم�س�ؤول ّية الكبرى ،حينما يُف ِّكر
بع�ضن���ا ب�أ ّنها �ساقطة عنه لمج ّرد ت�صدّي �آخرين ،في الوقت ا ّلذي ال ي�ستطيع فيه
ه�ؤالء المت�صدّون �أن يملأوا ك ّل الفراغات وي�ستوعبوا ك ّل ال�ساحات.
خا�صة بالأهل
ف� َّإن م�س�ؤول ّية التبليغ والدعوة �إلى الإ�سالم وبيان ال�شريعة لي�ست ّ
خا�صة بالأمّة الإ�سالم ّية ،بل هي وا�سعة �سعة
�أو الع�شي���رة �أو �أبناء الوطن ،وال هي ّ
الر�سالة الإلهية ،وممتدّة بامتداد النبوّة المح ّمدية.
ّ
القيادي للمب ِّلغ:
الثالثة :الموقع
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الديني في الثقافة الإ�سالم ّية عن موقع المب ِّلغ في الثقافة
يختلف موقع المب ِّلغ
ّ
الكن�س ّية �أو الثقافة المدر�س ّية .فالمب ِّلغ في الثقافة الكن�س ّية هو مج ّرد واعظ ،وهو
محترف لعمل ّي���ة التعليم� ،أمّا المب ِّلغ في الثقافة الإ�سالم ّية
ف���ي الثقافة المدر�س ّية ِ
فه���و يُمار�س عمل ّي���ة الموعظة والتعليم من موقع الم�س�ؤول ع���ن المجتمع الب�شريّ
في ك ّل جوانبه الثقاف ّية ،وال�سيا�سية ،الفردية واالجتماعية ،فهو في موقع الإمامة
والقيادة كما قال تعالى} :ﭑﭒﭓﭔ{(((.
((( �سورة الأنبياء ،الآية.73 :

قال تعالى} :ﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿ{(((.
وق���ال تعال���ى} :ﯧﯨ ﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰ ﯱﯲ
ﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽ{(((.

و�إذا كان مق���ام النب ّوة ف���ي الثقاف���ة الإ�سالم ّية هو مقام الإمام���ة والقيادة،
على العك�س تمام ًا من منطق الكني�سة القائل «ما هلل هلل وما لقي�ص���ر لقي�ص���ر»،
المهام ا ّلتي يُمار�سها
يني في الثقافة الإ�سالم ّية يجب �أن يُمار�س ذات
ّ
فالمب ِّلغ الدِّ ّ
الأنبياء Rباعتبار �أ ّنه وريثهم وخليفتهم.
فقد جاء في الحديث ال�شريف عن ر�سول اهلل� Pأ ّنه قال« :رحم اهلل خلفائي»،
فقي���ل :يا ر�سول اهلل ومن خلفا�ؤك؟ قال« :الذين يُحيون �س��� ّنتي ويُع ّلمونها عباد
اهلل»(((.
وجاء في الحديث ال�شريف عن ر�سول اهلل� Pأ ّنه قال�« :أال �أُح ِّدثكم عن �أقوا ٍم
لي�س���وا ب�أنبي���اء وال �ش���هداء يغبطهم يوم القيام���ة الأنبياء وال�ش���هداء بمنازلهم
م���ن اهلل عل���ى مناب���ر م���ن نور؟ فقيل :م���ن هم يا ر�س���ول اهلل؟ قال :ه���م ا ّلذين
إلي ،ق���ال :ي�أمرونهم بما يُحبّ
يُح ِّبب���ون عب���اد اهلل �إلى اهلل ،ويُحبِّبون عباد اهلل � ّ
((( �سورة المائدة ،الآية.62 :
((( �سورة يون�س ،الآية.30 :
((( �سورة التوبة ،الآية.122 :
((( بحار الأنوار،العلاّ مة المجل�سي ،ج� ،2ص .25

�������������������������������������������������������������������������������������������������������

الديني �أن يُمار�س التكاليف
وهكذا نجد � ّأن ال�شريعة الإ�سالم ّية تنتظر من المب ِّلغ
ّ
ا ّلت���ي يفر�ضها موقع الإمامة والقيادة ،ومن هنا كان القر�آن الكريم يُ�شدِّ د النكير
عل���ى علماء �أهل الكتاب حين قال تعالى} :ﯔﯕﯖﯗﯘﯙ
ﯚﯛﯜ{(((.
وانطالق��� ًا من هذا الفهم �أي�ض��� ًا �أ َّكد القر�آن الكريم على �ضرورة ا ّتباع العلماء
والطاعة لهم.
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اهلل وينهونهم عمّا يكره اهلل ف�إذا �أطاعوهم �أحبّهم اهلل»(((.
ف�أن���تَ تجد في نهاية ه���ذا الحديث � ّأن مح ّبة اهلل للعب���اد م�شروطة ب�إطاعتهم
للعلماء «ف�إذا �أطاعوهم �أحبّهم اهلل» ،وهذا ي�ؤ ّكد الدور القياديّ للعلماء.
أس��ال��ي��ب التبليغ (م��ف��ه��وم��ه ،م��ض��م��ون��ه ،أس��ال��ي��ب��ه)
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 -2حكم التبليغ

ي�ستن���د الكالم في حكم التبليغ �إلى مجموعة من الأد ّلة الم�ستفادة من الكتاب
وال�س ّن���ة ،وال�سيرة ،بل ا ّدع���ي الت�سالم والإجماع على وج���وب التبليغ ،على �أ�سا�س
� ّأن التبلي���غ في الأ�صل من وظائف الأنبي���اء والر�سل و�أو�صيائهم ،Rوعلى هذا
تواترت كلمة علماء الم�سلمين ,يقول بع�ضهم:
« ث ّم �إ ّنه ال �إ�شكال وال خالف عندنا يعني معا�شر الإمامية ،بل عند الم�سلمين
عا ّم���ة ،ف���ي وج���وب تبليغ ال ِّدي���ن الحنيف� ،أعني دين الإ�س�ل�ام ،وجوب���اً عين ّياً �أو
كفائ ّي���اً عل���ى ك ّل مك ّلف عالم به قادر على �إبالغه متم ّكن من �إعالمه و�إي�ص���اله
مق�صر ،منتحل
�إلى النا�س� ،أي �إلى ك ّل مك ّلف جاهل ب�أ�صوله �أو فروعه ،قا�صر �أو ّ
بدي���ن غير الإ�س�ل�ام ك�أهل الكت���اب� ،أو غير منتحل بدي���ن كالزنادقة المنكرين
للمبد�أ والمعاد ومن �أ�شبههم»(((.
إ�سالمي واجب وجوب ًا م�ؤ ّكد ًا ،وال اختالف
فمن المفروغ منه �شرع ًا � ّأن التبليغ ال
ّ
���ي ،وهما :الكفاءة
ف���ي �أ ّنه يج���ب كفاية على من تو ّفر في���ه �شرطا الواجب الكفائ ّ
والكفاي���ة .وتختل���ف الكفاي���ة ا ّلتي تعن���ي تغطية حاج���ة الم�سلمين ل���ه باختالف
الظروف ،فقد يُكتفى في ظرف ما بالعدد القليل ،وقد ال يُكتفى � اّإل بالعدد الكثير.
وكذلك ال خالف في وجوبه عين ًا على من انح�صر �أمر التبليغ به.
وال خ��ل�اف في �أ ّنه واجب ً
كالنبي  ,Pقال
عينا على من �أُنيط����ت م�س�ؤوليته به
ّ
اهلل تعالى} :ﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬ
((( بحار الأنوار ،العلاّ مة المجل�سي ،ج� ،2ص .37
((( م�صطلحات الفقه ،الم�شكيني� ،ص .124

ﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻ{((( ،و}ﭺﭻﭼﭽ
ﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑ

اال�ستدالل على وجوب التبليغ
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ﮒﮓﮔ{((( ،وكالأئ ّم����ة  Rم����ن بعده ،فعن الإم����ام الر�ضا:Q
«الإم����ام �أمي����ن اهلل في خلق����ه ،وحجّ ته على عب����اده ،وخليفته في ب��ل�اده ،الداعي
�إلى اهلل ،والذابّ عن حرم اهلل ،الإمام يُح ّلل حالل اهلل ،ويُحرِّم حرام اهلل ،ويُقيم
ح����دود اهلل ،وي����ذبّ ع����ن دي����ن اهلل ،ويدع����و �إلى �س����بيل ر ّب����ه بالحكم����ة والموعظة
الح�سنة والحجّ ة البالغة.(((»...
���ي �ش ّرعه اهلل تعالى
والواج���ب ،هنا� ،ش���يء
بديهي ،ذلك � ّأن الإ�سالم مبد�أ �إله ّ
ّ
ليُح ّقق ال�سعادة للإن�سان الم�سلم ،وهكذا مبد�أ يُح ّتم على �أ�صحابه القيام بتبليغه،
والعمل به ،من �أجل تطبيقه ،وهي �س ّنة الحياة وطبيعتها في عالم المبادئ والدعوة
�إليها(((.
هن���اك مجموع���ة من الأد ّل���ة يمكن اال�ستدالل به���ا على وج���وب التبليغ ،نذكر
�أه ّمها:
�أ � -آي���ة النف���ر :قال اهلل تعال���ى} :ﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮ
ﯯﯰ ﯱﯲﯳﯴﯵﯶ ﯷﯸﯹﯺﯻ
ﯼﯽ{(((.

حيث د ّلت على وجوب تع ّلم الأحكام لغاية الإنذار والإر�شاد بالن�سبة �إلى القوم
الذي���ن ال يعلمون ،فيجب �إر�ش���اد الجاهل على العا ِلم بحك���م الآية الكريمة .ومن
((( �سورة الأنعام ،الآية.19 :
((( �سورة المائدة ،الآية.67 :
((( بحار الأنوار ،م� .س ،ج � ،25ص .123
يني على �ضوء الكتاب وال�سنة ،ال�شيخ عبد الهادي الف�ضلي� ،ص.24
(((	التبليغ الدِّ ّ
((( �سورة التوبة ،الآية.122:
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المعل���وم � ّأن الآي���ة تكون في مقام بيان غائ ّية العمل� ،أي الإنذار غاي ًة للتف ّقه فتفيد
الخوئي :M
وجوب الإر�شاد قطع ًا كما قال ال�س ّيد
ّ
«�أ ّما الأحكام الكليّة الإلهيّة فال ريب في وجوب �إعالم الجاهل بها؛ لوجوب
تبليغ الأحكام ال�شرعية على النا�س جي ً
ال بعد جيل �إلى يوم القيامة ،وقد د ّلت
عليه �آية النفر ،والروايات الواردة في بذل العلم وتعليمه وتع ّلمه»(((.
ومعن���ى الآية �أ ّنه ال يجب على الم�ؤمني���ن �أن يخرجوا �إلى الجهاد جميع ًا ،فه ّال
َن َف َر َ
النبي  Pطائفة من ك ّل فرقة من فرق الم�ؤمنين ليتح ّققوا الفقه
وخ َر َج �إلى ّ
والفه���م في الدِّ ين فيعملوا به لأنف�سهم ،ولينذروا قومهم �إذا رجعت هذه الطائفة
�إليهم لع ّلهم يحذرون وي ّتقون.
والم���راد بالتف ُّقه في الآية تفهّم جميع المع���ارف الدِّ ين ّية من �أ�صول وفروع ،ال
خ�صو����ص الأحكام العمل ّية ،وهو الفقه الم�صطل���ح عليه عند المت�ش ّرعة ،والدليل
عليه قوله } ..ﯷﯸ {..ف� ّإن ذلك �أمر �إ ّنما يتمّ بالتف ّقه في جميع الدِّ ين
وه���و ظاهر((( .فالآي���ة دليل وا�ضح على وج���وب تع ّلم وتعليم المع���ارف والأحكام
الإ�سالم ّي���ة وجوب ًا كفائ ّي ًا على الدوام ،فهي �أوجب���ت التعليم والتع ّلم مع ًا ،وهذا ال
يختلف ع���ن عمل ّية التبليغ ا ّلتي تتقوّم بالتعليم والتوجي���ه والإر�شاد ،ا ّلذي ي�ستند
�إلى التع ّلم ب�شكل رئي�س.
وبالنتيج���ة يُمكن القول � ّإن مقت�ض���ى قوله تعال���ى } :ﯭﯮﯯﯰﯱﯲ
ﯳ {...وجوب التبليغ.
ب  -قال تعالى} :ﭺﭻﭼﭽﭾ{(((.
ويدخل في هذا اال ّتجاه الآيات الداعية �إلى الإنذار ،والأمر بالمعروف والنهي عن
((( م�صباح الفقاهة ،ال�سيّد الخوئي ،ج � ،1ص .122
(((	الميزان في تف�سير القر�آن ،ال�سيّد الطباطبائي ،ج � ،9ص  ،404تف�سير �آية  122من �سورة التوبة.
((( �سورة ال�سجدة ،الآية.24 :

 - 3أهداف التبليغ

تبليغ يت�ض ّمن �أهداف ًا َّ
م�شخ�صة ومحدّدة ي�سعى المب ِّلغ �إلى تحقيق تلك
� ّإن ك ّل ٍ
الأه���داف من الناحية العملية .وك َّلما كانت هذه الأهداف ق ّيمة وهامّة ف� ّإن منزلة
التبليغ بها وتبع ًا لها �سوف تكون راقية وهامّة �أي�ض ًا.
عمق هامٍّ وذات ر�سالة عالم ّية �شاملة
وحيث � ّإن �أهداف الدِّ ين ال
ّ
إ�سالمي ذات ٍ
احت ّلت ق�ضية التبليغ في منظومته مكانة عالية وامتاز بقيمة كبيرة.
وفي هذا المجال يقول �سماحة الإمام
الخامنئي }:
ّ
«�إذا �ص��� ّح الق���ول ب� ّأن �ش���رف ك ّل فر ٍد يرتبط ب�ش���رف �أهداف���ه وغاياته فال
ب��� ّد حينئ ٍ���ذ م���ن الق���ول ب���� ّأن �أ�ش���رفها و�أكملها ه���و تبلي���غ ال ِّدي���ن ل ّأن الهدف
م���ن تبليغ���ه ه���و تزكي���ة النا�س ورق ّ���ي �أفكاره���م .وهذا في ح ّد ذات���ه من �أه ّم
الأه���داف»(((.
((( بحار الأنوار ،العلاّ مة المجل�سي ،ج� ،2ص .67
((( م .ن� ،ص .28
قليل من التلخي�ص.
((( فرهنك وتهاجم هرهنكى الثقافة والغزو
ّ
الثقافي� ،ص 282مع ٍ
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المنكر ،ووجوب بيان الأحكام ال�شرعية وحرمة كتمانها ،و�آيات الدعوة �إلى المجادلة،
وغيرها ،كما جاءت في هذا الم�ضمون �أحاديث �شريفة كثيرة ،نذكر منها:
روي ع���ن الإم���ام �أمير الم�ؤمنين � Qأ ّنه قال «:ما �أخذ اهلل ميثاقاً من �أهل
الجهل بطلب تبيان العلم ح ّتى �أخذ ميثاقاً من �أهل العلم ببيان العلم للجهّال،
لأ َّن العلم قبل الجهل»(((.
وورد عن الإمام الباقر� Qأ ّنه قال:
النبي  Pفقال :يا ر�سول اهلل :ما هو ّ
حق العلم؟ قال :الإن�صات له.
جاء رجل �إلى ّ
ق���ال :ثمّ مه؟ قال :اال�ستم���اع له ،قال :ثمّ مه؟ قال :الحف���ظ له ،قال :ثمّ مه؟
قال :ثمّ العمل به ،قال :ثمّ مه؟ قال :ثمّ ن�شره(((.
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قال تعالى} :ﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿ.((({...
ب  -التذكير بالمعاد:

قال تعالى } :ﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖ{(((.
ج � -إحياء القلوب والأراوح:

قال تعالى} :ﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥ.((({...
د  -التب�شير والإنذار:
ق���ال تعال���ى } :ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ
ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ{(((.

وم���ن جمل���ة الأهداف الهامة لتبليغ ال ِّدين �أي�ض���اً :التعلي���م والتزكية ،الأمر
بالمع���روف والنهي ع���ن المنكر� ،إيقاظ و�إث���ارة الفطرة والعق���ل ،تذكير الإن�سان
بمقامه ومنزلته في عالم الوجود وترغيبه في اال�ستفادة من هذه المنازل للو�صول
�إلى الغاية من خلقه .ق���ال اهلل تعالى } :ﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥ
ﭦﭧﭨﭩﭪﭫ ،((({ ..و }ﮖﮗﮘﮙﮚ

ﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡ{..

(((
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((( �سورة النحل ،الآية.36 :
((( �سورة الم�ؤمنون ،الآية.115 :
((( �سورة الأنفال ،الآية.24 :
((( �سورة الأحزاب ،الآيتان.46-45 :
((( �سورة الجمعة ،الآية.2 :
((( �سورة �آل عمران ،الآية.104 :

خال�صة الدر�س

التخ�ص�ص ف���ي العمل
 -التبلي���غ م�س�ؤولي���ة عامّ���ة ولك���ن ه���ذا ال يعن���ي ع���دمُّ
التبليغي.
ّ
إن�ساني ك ّله مو�ضوع في دائرة التبليغ.
 -المجتمع ال ّ �-إن موق���ع المب ِّل���غ ف���ي زماننا خطير فه���و موقع قي���اديّ ي�صل �إلى ح���دود الخالفةللأنبياء .R
كفائي ح�سب الحاجة.
عيني �أو ّ
 -التبليغ واجب ّ -هناك مجموعة من الأد ّلة على وجوب التبليغ ،منها� :آية النفر ،و�آية }ﭺﭻﭼﭽﭾ{((( ،بالإ�ضافة �إلى روايات �شريفة.
 -م���ن �أهداف التبليغ :الدع���وة �إلى التوحيد ،التذكير بالمع���اد� ،إحياء القلوبوالأرواح ،التب�شير والإنذار.
قليل من التلخي�ص.
((( فرهنك وتهاجم فرهنكي (الثقافة والغزو
ّ
الثقافي)� ،ص ،284مع ٍ
((( �سورة ال�سجدة ،الآية.24 :

�������������������������������������������������������������������������������������������������������

وفي هذا المجال يقول الإمام القائد }:
«الوظيف����ة الأ�س����ا�س هي هداي����ة النا�س نحو الأه����داف ا ّلتي ر�س����مها القر�آن
الكريم وك ّل الأنبياء في طول تاريخ النبوّة .لقد و�ضعنا على عاتقنا م�س�ؤوليّة
حف����ظ المي����راث العظي����م ا ّل����ذي حمله علم����اء ال ِّدين من����ذ �أكثر من �ألف �س����نة،
واال�س����تمرار ف����ي هداي����ة النا�����س ،ول����ذا يج����ب ب����ذل الهمّة ف����ي تقلي����ب القلوب
وتنوير الأذهان وت�ص����حيح الم�س����ار عند النا�س و�إر�شادهم �إلى خال�ص الأعمال
و�إيج����اد التح����وُّل فيه����م لإيج����اد م�ؤم ٍ����ن واقع ّ����ي يتح ّل����ى بالأخالق الإ�س��ل�اميّة
الأ�صيلة»(((.
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عليكم �أن تدعوا ال�شباب بكل ما في و�سعكم �إلى الم�ساجد .اعملوا على توعيتهم
إ�سالمي ،و�سنت�صدّى للبهائيين في هذا البلد بالتدريج ،و�سنعمل
بحقائق الدِّ ين ال
ّ
بح���ول اهلل  -تعالى -وقوته للق�ضاء على كافة الأعمال المناه�ضة للقر�آن في هذا
ال�شيعي الجعفريّ  .ينبغي للعلماء في ك ّل مدينة االلتفات �إلى �ضرورة اختيار
البلد
ّ
الأ�سل���وب الأمثل للدعوة كي يك���ون م�ؤ ّثر ًا .عليكم �إطالع النا����س على � ّأن الر�سول
الأك���رم  Pكان يذهب للدعوة والتبليغ م�شي ًا عل���ى القدمين ،ويطلع النا�س على
إ�سالمي
�أح���كام اهلل  -تعال���ى .-علينا �أن نبذل ك ّل ما في و�سعن���ا لخدمة الدِّ ين ال
ّ
المقدّ�س ،فكافة النا�س مكلفون بال�سعي لخدمة �ش�ؤون الدين.
وه����ل تتغ ّي����ر الدع����وة والتبلي����غ؟ مار�سوا الدع����وة بال�ص����ورة ذاتها ا ّلت����ي كنتم
تمار�سونها من قبل .يجب �إطالع النا�س على الحقائق .وينبغي للداعية �أن ال ينتابه
الخوف والوهن ،و�أن ال يخ�شى الإعالم � ً
أي�ضا .فهل كان �أولئك الذين قتلوا يخ�شون
القت����ل؟ وه�ؤالء الذين تم نفيهم �إلى بندر عبا�س كانوا يبت�سمون ويرفعون ر�ؤو�سهم
نحو اهلل حين ُتع�صب عيو ُنهم .ال ب ّد لنا من خو�ض الن�ضال على هذا النحو.
�أف�ضل �سبل الدعوة
� ّإن �أف�ضل �سبل الدعوة هذا ا ّلذي �أ�شرت �إليه ،وهو �إطالع النا�س على الحقائق.
الخميني ال يخ�شى �أحد ًا ،ويقول م���ا يريد قوله ،وهم �أي�ض ًا يعلمون
ي�شه���د اهلل �أن
ّ
� ّأن ّ
الحق مع مراجع التقليد ،و� ّأن جهود علماء الدِّ ين م�ستوحاة من قانون القر�آن،
منطقي .ففي الن�ضال ا ّلذي خ�ضته ،وما زال م�ستم ّر ًا ح ّتى الآن ،لم
و� ّأن كالمه���م
ّ
�أتراج���ع قيد �أنملة ،ولك ّني �أت�أ ّلم من ر�ؤي���ة هذه الأعمال المخالفة للقر�آن في هذا
البلد الجعفريّ .
�صحيفة الإمام ،ترجمة عربية ،ج� ،1ص285-284 :

ِّ
المبلغ
خصائص
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الدرس الثالث

أهداف الدرس

�1 .1أن يتع ّرف الطالب �إلى وظيفة المب ِّلغ.
�2 .2أن يعدِّ د الخ�صائ�ص ا ّلتي يجب �أن يتح ّلى بها المب ِّلغ.
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المب ِّل���غ ه���و الركن المهمّ في عمل ّية التبليغ ،وذل���ك -بالطبع -من حيث نتيجة
التبلي���غ وفر����ص ت�أثيرهّ ،
وبغ�ض النظر عن م�ضمون الفك���رة ومدى ح ّقان ّيتها .وهو
ا ّل���ذي يُدير د ّفة العمل ّية التبليغ ّية ويُحدِّ د المكان والزمان والظرف المنا�سب لها،
كم���ا �أ ّنه ه���و ا ّلذي يختار الو�سيل���ة والأ�سلوب الأكثر مالءمة م���ن غيره .وبقدر ما
َ
تكون اختياراته � ّ
المخاطبين.
أدق يكون التبليغ �أكثر وقع ًا و�أثبت في نفو�س
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تمهيد

أ ّوالً :وظيفة المب ّلغ

إلهي ،ولذا ف� ّإن
يني هي هداية النا�س نحو مقام القرب ال ّ
� ّإن وظيف���ة المب ِّلغ الدِّ ّ
منزلت���ه ومقامه ال بُ��� ّد و�أن يتنا�سبا مع الوظيف���ة الهامّة ،وبالتالي ف���� ّإن له منزلة
هامّة وعظيمة.
وق���د ورد ع���ن الأئ ّم���ة الطاهري���ن Rف���ي تف�سي���ر قوله تعال���ى ...} :ﭦ
ﭧﭨﭩﭪﭫﭬ ((({...رواي���ات متع���دّدة ُت�شي���ر �إل���ى � ّأن

والروحي والفكريّ  ،وهو �أهمّ بمراتب من الإحياء
الإحياء بمعنى الإحياء المعنويّ
ّ
والج�سمي باعتقادهم(((.
الظاهريّ
ّ
((( �سورة المائدة ،الآية.32 :
((( تف�سير نور الثقلين ،الحويزي ،ج� ،2ص.228 -226
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� ّإن �إحي���اء ه���ذه القلوب الم ّيت���ة يقع على عه���دة مب ِّلغي الدِّ ين .وه���ا هو ر�سول
اهلل  Pعندم���ا �أر�س���ل �أمير الم�ؤمنين � Qإلى اليمن م���ن �أجل هداية النا�س
ودعوتهم �إلى الإ�سالم ،قال له:
«و�أيم اهلل لأن يهدي اهلل على يديك رج ً
ال خير لك ممّا طلعت عليه ال�شم�س
وغربت.(((»...
يني �إذا كان نف�سه من �أهل الإيمان والعمل ال�صالح ف� ّإن
ومن ثمّ ف� ّإن المب ِّلغ الدِّ ّ
كالم���ه �أف�ضل الكالم و�أح�سن���ه} :ﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄ
ﮅﮆﮇﮈ{(((.
و�إذا �أردت �أن ت�أخذ على عاتقك م�س�ؤوليّة «تبليغ ال ِّدين» وحمل ر�سالته الهامّة ال ب ّد
لك من البدء بتعليم نف�سك �أ ّو ًال ،وقبل �أن تقوم بتوجيه الآخرين ال ب ّد �أن تلتزم قبلهم
ن�ص����ب نف�س����ه للنا�س
بالقي����م والف�ضائل .وكما ورد عن �أمير الم�ؤمنين« :Qمن ّ
�إمام����اً فليبد�أ بتعليم نف�س����ه قبل تعليم غي����ره ،وليكن ت�أديبُه ب�س����يرته قبل ت�أديبه
نف�سه وم�ؤدِّبها � ّ
أحق بالإجالل من مُع ِّلم النا�س وم�ؤدّبهم»(((.
بل�سانه .ومُع ِّلم ِ
ثانياً :خصائص المب ِّلغ
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للمب ِّلغ موا�صفات عامّة يجب �أن يتح ّلى بها لدى مختلف النظريّات الإعالم ّية،
خا�صة تفر�ضها طبيعة الفكر �أو المبد�أ ا ّلذي يعمل المب ِّلغ في الدعوة لـه.
و�أخ���رى ّ
موقع
كم���ا � ّأن هذه الموا�صفات تتف���اوت في قيمتها و�أولويّتها من فك ٍ���ر لآخر ومن ٍ
لآخ���ر ،فتجد مث ًال � ّأن ال�صدق مطلوب في مجمل النظريّات والمناهج الإعالم ّية،
� اّإل � ّأن التركي���ز على ه���ذه ال�سمة وت�أكيدها يتفاوت من منه���ج لآخر ح�سب طبيعة
وتوجهات الجماعة ا ّلتي ينتمي �إليها المب ِّلغ عقائد ّي ًا �أو فكر ّي ًا.
�أهداف ّ
((( بحار الأنوار ،العلاّ مة المجل�سي ،ج� ،21ص.361
((( �سورة ف�صلت ،الآية.33 :
((( نهج البالغة ،الحكمة.73 ،

وفيما يلي عر�ض مخت�صر لأه ّم الخ�صائ�ص المطلوبة في المب ِّلغ:
 -1الوعي ومعرفة الهدف

التف�صيلي بالمو�ضوع
 -2العلم
ّ

فال ُب ّد للمب ِّلغ �أن يكون محيط ًا ومل ّم ًا بالمعارف الإ�سالم ّية كي يخطو في �سبيلها
بوعي وم�س�ؤول ّية،
حديث
كما ي�ؤ ّكد الإمام ّ
علم ووعي؛ �إذ ال خير في ٍ
عليQعلى �أن نتك ّلم عن ٍ
ي�شوبه الجهل ،فيقول « :Qوال تقل ما ال تعلم ف ُت ّتهم ب�إخبارك ما تعلم»(((.
واف على م�ضمون وتفا�صيل الفكرة
الع ٍ
فيفتر�ض في ك ٍّل مب ِّلغ �أن يكون ملم ًّا وذا ّاط ٍ
ا ّلتي يدعو لها .و�ضرورة التح ّلي بهذه الخ�صلة من الو�ضوح بحيث ال تحتاج �إلى البرهنة
عليها؛ ذلك � ّأن ا ّلذي يجهل حقيقة المبد�أ ا ّلذي يدعو �إليه وتفا�صيله المرتبطة به ،من
الم�ؤ ّكد �أ ّنه �سيقع في مطبّات و�سيواجه م�شاكل عديدة نذكر منها:
�أ� -إيق���اع المتل ّقي في متاهات مظلمة وربّما يُبعده عن الفكرة ا ّلتي يدعو لها،
فيذهب ذلك الإن�سان �ضح ّية لجهل المب ِّلغ.
ب  -تعري����ض المب���د�أ ا ّل���ذي يدعو له �إل���ى انتق���ادات الذعة قد تجعل���ه مثار ًا
لل�سخري���ة؛ ل َّأن هن���اك متربّ�صين به���ذا المبد�أ ،يبذلون م���ا بو�سعهم لأجل
اقتنا�ص الثغ���رات والهفوات الواردة في خط���اب المب ِّلغ وا�ستثمار ذلك في
الت�شنيع ،لي�س على �صاحب الفكرة فح�سب بل على الفكرة ذاتها ،وذلك عن
طري���ق افتعال مقارنة بين الفكرة وبين م�ضم���ون الدعوة ا ّلتي يدعو �إليها،
((( �سورة يو�سف ،الآية.108 :
((( غرر الحكم ،الآمدي ،الحديث .274
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ينبغ���ي للمب ِّل���غ �أن يكون واعي ًا مد ِرك ًا للهدف المرتج���ى من التبليغ} :ﮀﮁ
ﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌ{(((.
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والإيح���اء �أ ّو ًال ب���� ّأن الفكرة ال تمل���ك �أكثر م ّما يقوله ه���ذا المب ِّلغ ال�ضعيف.
وثاني��� ًا وهو الأهمّ ّ � ،أن الفكرة ا ّلتي ي�ؤمن به���ا �أمثال هذا ال�شخ�ص ال ُب ّد �أن
تك���ون بم�ستواهم ،ل ّأن المرء يميل �إلى ما يُنا�سبه ،وهذا هو جوهر الإ�شكال
ا ّل���ذي يُطرح على �أنبياء اهلل Rمن قبل الطغ���اة حيث ي ّتهمون الر�سالة
ب�أ ّنها لم ي ّتبعها �سوى ال�سفهاء ،وهذا يك�شف  -بزعمهم ّ � -أن الفكرة ذاتها
�سفيهة ال تحمل م�ضمون ًا جدير ًا بالإيمان به.
وعليه ف�إ ّنه ال ُب َّد للمب ِّلغ من �أن يتم ّتع بخ�صلتين علم ّيتين �أ�سا�س ّيتين:
الأول���ى :مطالع���ة و�إلمام ب�أكبر حجم ممكن م���ن المعلومات المرتبطة بالفكرة
ا ّلت���ي يدع���و لها .وذلك ي�ستدعي منه �أن ي�صرف جه���د ًا م�ضاعف ًا في البحث
خا�ص ًة فيما يتع ّل���ق بالقواعد الكل ّية والخطوط العري�ضة لفكرته؛
والدرا�سةّ ،
لك���ي يت�س ّنى ل���ه عن طري���ق التوليف بين ه���ذه القواعد والخط���وط العامّة،
ا�ستخال����ص �أجوبة جاهزة مقنعة للإ�شكاالت والأ�سئل���ة غير المتو ّقعة وا ّلتي
التبليغي وم�ستوى الجماعة المتل ّقية.
ُتح ِّتمها ظروف العمل
ّ
وفرعي منها،
���ي
ّ
وم���ع عدم وعي ه���ذه الأمور وعدم التميي���ز بين ما هو �أ�سا�س ّ
ق���د يتحوّل المب ِّلغ �إلى �آلة �ص ّم���اء جامدة ّ
تتعطل بمج ّرد خروج الحوار عن الجادّة
المر�سوم���ة �سلف��� ًا ،وهو ما يقع كثير ًا ف���ي ظ ّل حوا ٍر مفتوح بي���ن �إن�سا َنين ال يُمكن
�ضبطه في �إطار محدّد.
المعلوماتي ،هي
الثاني����ة :ا ّلت���ي يج���ب �أن ي ّت�صف بها المب ِّلغ عل���ى �صعيد ر�صي���ده
ّ
الق���درة الذاتيّة عل���ى ا�ستخال�ص الفروع م���ن الأ�صول� ،إذ قد يك���ون ثمّة رجل
يحفظ ً
كثيرا من القواعد والخطوط العري�ضة المرتبطة بفكر ٍة ما ،لك ّنه عاجز
ع���ن التوفيق بينها والجمع بي���ن قاعدتين �أو ثالث ال�ستخ���راج معلومة ثالثة �أو
رابع���ة تخ���دم عمليّة الحوار ا ّل���ذي يُديره المب ِّل���غ ،و�إذ يعجز ع���ن ذلك تتحوّل
معلوماته ومخزونه الفكريّ �إلى ب�ضاعة كا�سدة ال ُتغني وال ُت�سمن من جوع.

 -3الإيمان بالفكرة

ه���ذه حقيقة �أ ّكدتها التجربة العمل ّية بم���ا ال مزيد عليه .والإيمان بالفكرة �أمر
ب�صحة فكر ٍة ما ،وهو
�آخ���ر غير العمل بها� .إذ  -مبدئي ًا  -قد يك���ون المرء م�ؤمن ًا ّ
غي���ر م�ستع��� ّد في الوقت ذات���ه لاللتزام بها عمل ّي��� ًا وبك ّل ما ت�أمر ب���ه من تكاليف
ووظائف اجتماعية �أو دينية �أو قانونية.
وال ّ
�ش���ك � ّأن الإيم���ان به���ذا الق���در عن�ص���ر مهمّ ف���ي ت�صحيح عمل ّي���ة التبليغ
و�إخراجه���ا من كونها نفاق��� ًا �أو ارتزاق ًا .وهو بهذا المعنى �ش���رط يكاد ُي ّتفق عليه
بي���ن المذاهب الإعالم ّية ا ّلت���ي ت�ستند �إلى ركيزة عقائديّ���ة .وال يخرج عن دائرة
ه���ذا اال ّتفاق � اّإل الإعالم الدعائي التجاريّ ا ّل���ذي يُجوّز ك ّل �شيء من �أجل الربح،
أغرا�ض ال تمتّ ب�صل ٍة �إلى
وكذا ك ّل �إعالم مغر�ض ي ّتخذ من التبليغ غطا ًء لتمرير � ٍ
مادّة الخطاب والفكرة ا ّلتي يُب ِّلغ لها.
والإيم���ان بالفكرة بهذا المعنى يُعتبر �ضروريّ��� ًا �إذا ما قورن بالعمل بها ،حيث
� ّإن العم���ل بالفكرة ال يُع ّد �شرط ًا واجب��� ًا  -ال قانون ًا وال �شرع ًا  -لتبليغها �إذا كانت
�صحيح���ة� .أمّا الن�صو����ص الواردة في النهي عن الأمر ب�ش���يء مع ترك العمل به،
مث���ل قوله تعال���ى} :ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ
ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ{((( فيجب �أن ُتفهم في م�ستوى �أ ّنها تدعو دعوة
�ضمن ّي���ة ل�ض���رورة �أن يكون الداعي �إلى �شيء ممتث ًال لـ���ه ،باعتبار � ّأن �أولى النا�س
((( �سورة ال�صف ،الآية.3-2 :
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لق���د كان ابن ع ّبا�س محاور ًا ناجح ًا؛ ل ّأن له  -بالإ�ضافة �إلى �إحاطته بالقواعد
العلمي �إلى ق�ضايا
خا�صة ُتم ّكنه من �أن يترجم مخزون���ه
الكل ّي���ة للدِّ ين  -مق���درة ّ
ّ
�ساخن���ة و�أجوب���ة كاملة وق���ت الطلب ُتقنع الخ�ص���م �أو ُتفحمه .وله���ذا �أ�ص ّر �أمير
الم�ؤمنين  Qعلى �أن يكون ابن ع ّبا�س مم ّثل �أهل العراق في التحكيم دون �أبي
مو�سى الأ�شعريّ ا ّلذي كان يحمل �أ�سفار ًا ال يفقه معناها.
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بالخير هو الداعي لـه نف�سه ،والفكرة �أجدر ب�أن ُتتق ّبل من الآخرين ب�سبب اال ّتحاد
بين الداعي والدعوة في هذا الفر�ض.
 -4العمل بالفكرة
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� ّإن العم���ل بالفك���رة �شرط �ضروريّ لمدى فاعل ّية الدع���وة ،ال لأ�صل جوازها كما
�أ�سلفن���ا ،وم���ن المتعارف � ّأن العقالء ينتقدون الداع���ي �إلى �شيء �إذا لم يكن
عام ًال به:
ال ت���ن���ه ع�����ن خ���ل���ق وت������أت�����ي مثله ع�������ا ٌر ع���ل���ي���ك �إذا ف���ع���ل���ت ع��ظ��ي��مُ
كما � ّأن من المعروف � ّأن المتل ّقي ال يتفاعل مع الفكرة �إذا انطلقت من م�صد ٍر
ال يعمل بمفادها ،والأ�سباب كثيرة نذكر منها نقطتين:
الأول���ىّ � :إن ع���دم العم���ل بالفكرة المب َّلغ بها يعني لدى المتل ّق���ي �أ ّنها زهيدة وال
تعود على �صاحبها بالنفع ،و� اّإل لكان الأجدر ب�صاحبها �أن يعمل بها.
الثاني���ةّ � :إن ع���دم العم���ل بالفك���رة في حال الدع���وة �إليها ي�صن���ع انطباع ًا ب� ّأن
الداعي���ة �شخ�ص ّية غير م ّتزنة وربّما منافقة وال يُمكن االعتماد عليه والوثوق
ب�صحة
ب�سالم���ة م���ا يدعو �إليه؛ الأمر ا ّل���ذي يُف�ضي بالنتيجة �إل���ى الت�شكيك ّ
الفكرة تبع ًا للت�شكيك بم�صداق ّية حاملها.
والإ�س�ل�ام موقفه وا�ضح من ه���ذه الم�س�ألة فهو و�إن كان ال يُ�سقط وجوب الأمر
بالمعروف والنهي عن المنكر  -وهو �أبرز م�صاديق الدعوة والتبليغ  -عن المك ّلف،
و�إن ل���م يك���ن عام ًال بما ي�أمر ب���ه وينهى عنه ،بيد �أ ّنه في الوق���ت ذاته يُدين ذلك
الإن�س���ان م���ن منطلق كونه عبد ًا ممل���وك ًا لربّه ومطالب ًا هو الآخ���ر بالتزام �أوامره
واجتناب نواهيه.
 -5الحزم

عل���ى المب ِّل���غ �أن يكون حازم ًا ف���ي مواجهة االنحراف والمنك���ر والف�ساد و�أن ال
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يخ�شى �أحد ًا �سوى اهلل تعالى ،ويجب عليه �أن يُحارب البدع دون �أيّ خوف �أو وجل
ق���ال تعال���ى} :ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ{(((،
وق���ال ر�سول اهلل �« :Pإذا ظهرت البدع ف���ي �أ ّمتي فعلى العا ِلم �أن يُظهر علمه،
فمن لم يفعل فعليه لعنة اهلل»(((.
ولهذا نرى ر�سول اهلل  Pحين �أرادت منه قري�ش �أن يتخ ّلى عن الإ�سالم وعن
ن�شر دعوته يقول« :واهلل لو و�ض���عوا ال�ش���م�س في يميني والقمر في ي�ساري على
�أن �أترك هذا الأمر ح ّتى يُظهره اهلل �أو �أهلك فيه ما تركته»(((.
فعل���ى المب ِّلغ �أن يُب ّين �أ�ساليب المجرمي���ن والمنحرفين وم�ؤامراتهم ويك�شفها
للنا�س من دون تردُّد �أو خوف.
كذل���ك يجب على المب ّل���غ �أن يكون رحب ال�صدر ل ّين العريك���ة ال يغ�ضب لأتفه
الأ�سب���اب� ،صب���ور ًا متح ِّم ً
توجه �إلي���ه برحابة �صدر،
�ل�ا ،ويتق ّبل االنتق���ادات ا ّلتي ّ
فيُ�صحِّ ���ح خط����أه �إن كان على خط����أ �أو يُب ّين عمل���ه ـ �إن ُفهم خط����أ ـ ب�شكل وا�ضح
توجه �إليه وك�أ ّنها هدايا ُتقدّم �إليه؛
و�صريح .فالم�سلم يرى االنتقادات الب ّناءة ا ّلتي َّ
(((
إلي عيوبي»
إلي من �أهدى � ّ
فقد قال الإمام ال�صادق�« :Qأحبّ �إخواني � ّ
 -6ق ّوة اال�ستدالل

� ّإن البح���ث واال�ستدالل من الأعمال الها ّمة ل���دى المب ِّلغين خ�صو�ص ًا في هذا
���ب ال�س�ؤال واال�ستط�ل�اع .فالجميع يرغب���ون �أن يعلموا
الع�ص���ر ا ّل���ذي نما فيه ح ّ
ع���ن ك ّل مو�ضوع ب�ش���كل مبرهن ومقنع .والقر�آن الكريم دع���ا �إلى البحث و�إقامة
الدليل بقول���ه} :ﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯ
ﮰﮱﯓ{(((.
((( �سورة الأحزاب ،الآية.39 :
(((	الكافي ،ال�شيخ الكليني ،ج� ،1ص .54
(((	الغدير ،الأميني ،ج � ،7ص .359
((( بحار الأنوار ،العلاّ مة المجل�سي ،ج� ،74ص .282
((( �سورة النحل ،الآية.125 :
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وله���ذا ف����إنّ على المب ِّلغ �أن يك���ون بارع ًا في ِّ
فن اال�ستدالل لك���ي يدعو النا�س
���ي ر�صين وبر�ؤي���ة �صحيحة ،كما �أ ّنه م���ن الالزم �أن
�إل���ى الإ�س�ل�ام ب�أ�سلوب عقل ّ
يكون ذا مهارة في الجدال والمناظرة للإجابة على �إ�شكاالت المخالفين الذين
يتر ّب�ص���ون الدوائر ويتح ّينون الفر�ص لإيقاع المب ِّلغ بمط ّبات يُثبتون فيها للنا�س
�ضعفه وعجزه.
 -7اغتنام الفر�ص

اغتن���ام الفر����ص من �صف���ات المب ِّلغ الح�سن���ة والتي ّ
تدل عل���ى ح�ضور ذهنه
و�سرع���ة بديهت���ه ف���ي �إبداء ر�أي���ه في الوق���ت المنا�س���ب .ولي����س � ّ
أدل على ذلك
النبي يو�س���ف  Qعندما �س�أله اثن���ان من ال�سجناء ع���ن تف�سير
م���ن موق���ف ّ
حلميهم���ا ،فانته���ز الفر�صة وذ ّكرهم ب���اهلل الخالق الأح���د واالبتعاد عن عبادة
الأوث���ان والأ�صن���ام} :ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ
ﭶ ﭷﭸﭹﭺﭻﭼ ﭽﭾﭿ ﮀﮁ

ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ

ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ {(((.
لذلك يجب على المب ِّلغ �أن يتح ّين الفر�ص ويغتنمها في �سبيل تبليغ ر�سالته �إلى
النا�س بك ّل ما �أوتي من ذكاء وفطنة و�سرعة بديهة.
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ال�سيا�سي
 -8الوعي
ّ

كاف
ومن ال�صفات الهامّة الأخرى للمب ِّلغ في ع�صرنا الحا�ضر �أن يكون على قد ٍر ٍ
من فهم الق�ضايا ال�سيا�سية واالجتماعية ،و�أن تكون لديه القدرة على �إطالع النا�س
على الأحداث والوقائع ال�سيا�سية ،وذلك بمتابعة الإذاعات والن�شرات المتنوّعة لكي
((( �سورة يو�سف  ،الآيتان.40 - 39 :

والمهم
أهم
ّ
 -9ت�شخي�ص ال ّ

يني هي ف���ي بع�ض جوانبها مثل مه ّمة الطبيب في معالجة
� َّإن مه ّم���ة المب ِّلغ الدِّ ّ
الأمرا����ض البدن ّية ،وكما � ّأن الطبي���ب الحاذق يبد�أ بت�شخي����ص المر�ض الأ�سا�س
يني يج���ب �أن يبد�أ بت�شخي�ص
ل���دى المري�ض ومن ثمّ معالجته ،هك���ذا المب ِّلغ الدِّ ّ
يني �أن يب���د�أ بت�شخي�ص ما
م���ا ل���دى المري�ض ومن ثمّ معالجته .فعل���ى المب ِّلغ الدِّ ّ
هو الأهمّ في الجوان���ب الثقاف ّية والأخالق ّية وال�سيا�س ّية ا ّلتي يحتاج �إليها النا�س،
وبمق���دار ما يكون دقيق��� ًا وحاذق ًا في الت�شخي�ص يكون ناجح��� ًا ومو ّفق ًا في عملية
الهداية والإر�شاد.
فق���د ورد في الحدي���ث ال�شريف عن الإمام ال�ص���ادق« :Qالعلماء همّتهم
الرعاية ،وال�سفهاء همّتهم الرواية»(((.
فال ب َّد �أن يدر�س منذ ممار�سته التبليغ ّية مع النا�س جميع الأبعاد في المكوِّنات
الثقاف ّية والأخالق ّية وال�سيا�س ّية ،لدى الأ�شخا�ص الذين يُريد التبليغ في و�سطهم،
وف���ي �ضوء ذل���ك يط���رح المفاهي���م المنا�سبة والعالج���ات الفكري���ة والأخالقية
الناجحة.
علي« :Qمن ا�شتغل بغير المه ّم �ض ّي َع الأهمَّ»(((.
يقول الإمام ّ
((( بحار الأنوار ،العلاّ مة المجل�سي ،ج� ،2ص .37
((( عيون الحكم والمواعظ ،الوا�سطي� ،ص .460

���������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������

إ�سالمي قوي����م ،ي ّت�سم باللاّ �شرقية واللاّ غربية ،وكذلك
�سيا�سي �
يم�ض����ي على منهج
ّ
ّ
ّ
يطلع على الأو�ضاع الداخلية للبلدان الإ�سالميّة ،ومواقف ال�شعوب تجاه حكوماتها،
�إ�ضافة �إلى موقف ح ّكام الدول الإ�سالميّة من القوى العظمى.
وم���ن اللاّ زم �أن يك���ون وا�ضح ًا لدى المب ِّلغ ما للق���وى العظمى ودول اال�ستكبار
���ي م���ن خطط �شيطاني���ة ال�ستغالل البل���دان ال�ضعيف���ة وا�ست�ضعافها ،وفي
العالم ّ
المقابل موقف م�ست�ضعفي العا َلم تجاه ّ
مخططاتهم الخطيرة.

53

 -10الم�ساعي الإن�سان ّية

أس��ال��ي��ب التبليغ (م��ف��ه��وم��ه ،م��ض��م��ون��ه ،أس��ال��ي��ب��ه)

يني موقف��� ًا و�سط ًا معتد ًال ف���ي اال�شتغال بالم�ساعي
ينبغ���ي �أن يق���ف المب ِّلغ الدِّ ّ
الإن�سان ّي���ة ،ك�إ�ص�ل�اح ذات البي���ن ،وق�ض���اء حاجات الفق���راء و�إعان���ة الم�ساكين
ي�صح اال�ستغراق فيها ك�أ ّنها مه ّمته
وتقديم الخدمات ،فهي مطلوبة منه � ،اّإل �أ ّنه ال ّ
الأ�سا�س ،بحيث ينظر النا�س �إليه وك�أ ّنه مدير م� ّؤ�س�سة خيريّة� ،أو ّ
موظف في دائرة
الخدمات االجتماعية ،وما �شاكل ذلك.
ي�ص���ح �أن يبتعد تمام ًا ع���ن الم�ساع���ي الإن�سانية بل هي
���ي ال
ّ
� ّإن المب ِّل���غ الدِّ ين ّ
جزء من وظيفت���ه باعتباره م�صلح ًا وهادي ًا ومنقذ ًا لل�ضعفاء ،ومدافع ًا عن حقوق
الم�ساكين ،ومن ّ
حق النا�س �أن يتط ّلعوا �إليه باعتباره حلاّ ل م�شاكلهم � ،اّإل � ّأن المب ِّلغ
يني قد يتورّط في خط�أ �آخر �إذا هو ا�ستغرق وقته و�شغله وجهده في هذه الأمور
الدِّ ّ
بعيد ًا عن تثقيف النا�س وهدايتهم من خالل البرامج المو�ضوعة لذلك.
وال ب َّد �أن ي�شرح للنا�س قو ًال وعم ًال � ّأن م�س�ؤولية الأمور الخدمية يجب �أن تو�ضع
في عهدة جهات �أخرى �سواء كانت م� ّؤ�س�سات خيرية� ،أم م� ّؤ�س�سات الدولة العامّة.
إ�سالمي
 -11مراعاة �أ�س�س التفا�ضل ال
ّ
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لق���د و�ضع الإ�س�ل�ام مجموعة �أ�س����س للتفا�ضل بين النا����س ،كالعلم ،والتقوى،
االجتماعي وغير ذلك.
والجهاد ،وال�سابقة الدِّ ين ّية ،وال�شرف
ّ
يني �أن ال يغفل عن مراعاة هذه الأ�س�س في
وم���ن هنا يقع على عاتق المب ِّلغ الدِّ ّ
التعامل مع النا�س.
ف�ل�ا ب��� َّد �أن يُعط���ي لأه���ل العل���م ،وذوي الكف���اءة ،و�أه���ل التق���وى وال�صالح،
والمجاهدي���ن وال�سابقي���ن في ن�ص���رة الدِّ ي���ن ،و�أ�صحاب ال�ش���رف والوجاهة في
المجتمع ...ال ب ّد �أن يعطي له�ؤالء مواقعهم المنا�سبة في م�شاريعه وعالقاته.
وف���ي الوقت ا ّلذي يعمل فيه عل���ى ا�ستيعاب الجميع � اّإل �أ ّن���ه ال ب ّد من احت�ضان

خال�صة الدر�س
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عليQلمالك
�أ�صحاب المالكات �أكثر من غيرهم ،كما جاء في و�ص ّية الإمام ّ
الأ�شتر حيث يقول :Q
«وال�صق ب�أهل الورع وال�صدق.»...
«و�أكثر مدار�سة العلماء ومناق�شة الحكماء.»...
«ث َّم ال�صق بذوي الأح�ساب و�أهل البيوتات ال�صالحة ،وال�سوابق الح�سنة ،ث َّم
�أهل النجدة وال�شجاعة وال�سخاء ،وال�سماحة.»...
«وتو ّخ منهم �أهل التجربة والحياء من �أهل البيوتات ال�صالحة ،والقدم في
الإ�سالم المتقدّمة ،ف�إ ّنهم �أكرم �أخالقاً ،و�أ�ص ّح �أعرا�ضاً.(((»...
ف�ل�ا ب َّد �أن يعمل جاهد ًا عل���ى جذب هذه العنا�صر وتقريبه���ا منه ح ّتى يكونوا
�أهل مجل�سه وم�شورته قبل غيرهم.

 -وظيفة المب ِّلغ هداية النا�س و�إحيا�ؤهم فكري ًا وروحي ًا. -م���ن الخ�صائ�ص ا ّلتي ينبغ���ي �أن يتح ّلى بها المب ِّل���غ :الوعي ومعرفة الهدف،العل���م التف�صيلي بالمو�ضوع ،الإيمان بالفك���رة ،العمل بالفكرة ،الحزم ،قوّة
���ي ،ت�شخي�ص الأه���مّ والمهمّ ،
اال�ست���دالل ،اغتنام الفر����ص ،الوعي ال�سيا�س ّ
إ�سالمي.
الم�ساعي الإن�سانية ،مراعاة �أ�س�س التفا�ضل ال
ّ
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(((	الن�صو�ص من نهج البالغة ،من عهد الإمام علي  Qلمالك الأ�شتر عندما واله م�صر ،الكتاب.53 :

مطالعة
التبليغ الصحيح والكامل لإلسالم
أس��ال��ي��ب التبليغ (م��ف��ه��وم��ه ،م��ض��م��ون��ه ،أس��ال��ي��ب��ه)
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� ّإن الإ�س�ل�ام �إذا م���ا عر�ض بال�شكل ال�صحي���ح ،ف�سيقبل عليه كل م���ن يملك ذرّة
�إن�ص���اف و�سيجد فيه مبتغ���اه ،ولكننا طوال التاريخ ،وبعد غيب���ة الإمام المهديّ |
ل���م ن�ستطع عر�ض الإ�س�ل�ام بال�شكل ال�صحي���ح .وفي المئتي �سن���ة الأخيرة ،وب�سبب
ُّ
تدخل الأيادي الأجنبية ا ّلتي جاءت �إلى هنا وطالعت ك ّل ما نملك ،ح ّتى كتبنا نقلوها
ليدر�سه���ا مفكروهم ،وقد ا�ستنتجوا �أ ّنه �إذا ما طبّق الإ�سالم بال�شكل ال�صحيح ،فلن
تبقى �أمامهم �أيّ فر�صة ،ولهذا بذلوا ك ّل ما في و�سعهم في الداخل والخارج للح�ؤول
دون ّاطالع العالم على الإ�سالم ،و�أخفوا ذلك تحت عناوين مختلفة.
�ضرورة طرح �أحكام الإ�سالم االجتماعية وال�سيا�سية
وم ّما ي�ؤ�سف له �أ ّننا مهّدنا الأر�ض ّية لذلك ،و�ساعدناهم كثير ًا .فنحن لم ندرك
الخا�ص���ة بعالقة الفرد بربّه والم�سائ���ل الأخرى -ا ّلتي هي
�س���وى بع�ض الم�سائل
ّ
ف���ي كتبن���ا الفقهية -و�أمّا الق�سم الأعظم فقد بق���ي مدفون ًا في الكتب ولم يظهر.
� ّإن الم�سائ���ل ا ّلت���ي بُحثت في حوزتن���ا ،وك ّل تلك الأخبار والآي���ات وك ّل هذه الكتب
الفقهي���ة بقيت بعيدة ع���ن واقع حياتنا اليومي���ة .لم ن�ستط���ع �أن نعر�ض الم�سائل
االجتماعي���ة وال�سيا�سية المرتبطة بالحي���اة ،ودخل الغرب علينا من هذه الناحية
ونحن غافلون عن ك ّل هذا.
ر ّد االدّعاء ب� ّأن الإ�سالم قديم وقوانينه قديمة
�إ ّنه���م وباال�ستعانة بالأقالم الم�سمومة ا ّلتي م���ازال بع�ضها موجود ًا في �إيران،
ع ّرفوا الإ�سالم ب�أ ّنه �أفكار تعود الى ما قبل � 1400سنة م�ضت ويجب الآن �أن نوجد
�أفكار ًا جديدة .لقد ل ّفقوا للإ�سالم ما ا�ستطاعوا من تهم.
�صحيفة الإمام ،ترجمة عربية ،ج� ،9ص298 :

ِّ
المبلغ
صفات
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الدرس الرابع

أهداف الدرس

�1 .1أن يتع ّرف الطالب �إلى �صفات المب ِّلغ الأخالقية.
�2 .2أن يتع ّرف �إلى �صفات المب ِّلغ العلم ّية و العملية.
57

أس��ال��ي��ب التبليغ (م��ف��ه��وم��ه ،م��ض��م��ون��ه ،أس��ال��ي��ب��ه)

58

القسم األ ّول :الصفات األخالقية

ف���� ّإن الأخالق مي���زان ال�شخ�صي���ة الإ�سالم ّية وبها ن�ستطيع ن�ش���ر الإ�سالم ولو
فكري ًا ،و�أهم هذه ال�صفات:
 - 1الإخال����ص :تتف���اوت قيم الأعم���ال ،بتفاوت غاياته���ا والبواعث المح ّفزة
عليها .وك ّلما �سمت الغاية ،وطهرت البواعث من �شوائب ّ
الغ�ش والتدلي�س والنفاق،
كان ذل���ك �أزكى لها ،و�أدعى �إلى قبولها لدى المول���ى ع ّز وج ّل .ولي�س الباعث في
ال�شريعة الإ�سالم ّية � اّإل الن ّي���ة المح ّفزة على الأعمال ،فمتى ا�ستهدفت الإخال�ص
هلل تعالى ،و�صفت من كدر الرياء نبلت و�سعدت ب�شرف ر�ضوان اهلل وقبوله ،ومتى
�شابها الخداع والرياء ،باءت ب�سخطه ورف�ضه .لذلك كان الإخال�ص حجر ًا �أ�سا�س ًا
في كيان العقائد وال�شرائع.
فالإخال�ص ه���و �صفاء الأعمال من �شوائب الرياء ،وجعلها خال�صة هلل تعالى،
�صحة الأعمال
وهو ق���وام الف�ضائل ،وم�ل�اك الطاعة ،وجوه���ر العبادة ،ومن���اط ّ
مجدت���ه ال�شريعة الإ�سالم ّية ،ونوّهت بف�ضله،
وقبوله���ا لدى المولى ع ّز وج ّل .وقد ّ
و�شوّقت �إليه ،وباركت جهود المتح ّلين به في عدّة من الآيات والأخبار.
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ي�صب ك ّل جهده في تبليغ الإ�سالم �أن ي ّت�صف بال�صفات
يجب على المب ِّلغ ا ّلذي ّ
الح�سنة والف�ضائل النبيلة ،وهذه ال�صفات على �أق�سام ثالثة:
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قال تعالى } :ﰐﰑ ﰒﰓﰔﰕﰖﰗﰘﰙﰚﰛ
ﰜ{(((.
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وع���ن الإمام الر�ضاQع���ن �آبائه  Rقال :قال �أمي���ر الم�ؤمنين :Q
«الدني���ا ك ّله���ا جهل � اّإل موا�ض���ع العلم ،والعلم ك ّله جهل � اّإل م���ا عمل به ،والعمل
ك ّل���ه ري���اء � اّإل م���ا كان مخل�ص���اً ،والإخال����ص على خط���ر ،ح ّتى ينظ���ر العبد بما
يُختم له»(((.
وال ّ
�ش���ك ب���� ّأن ما يقوم به المب ِّلغ في تبليغ �أح���كام الدِّ ين ،وتربية المجتمع على
قيم ال�سماء هو وظيفة �شرعية مقدّ�سة تنطلق من وجوب تعليم الأحكام ال�شرعية،
وبيان �أ�صول العقيدةّ ،
وبث روح الأخالق الإ�سالم ّية بين النا�س ،وهو ما يحتاج �إلى
درجة عالية من ال�صفاء والإخال�ص بحجم الأمانة ا ّلتي يحملها.
 - 2الت���و ّكل عل���ى اهلل تعال���ى :التو ّكل هو الثقة باهلل ع ّز وج��� ّل ،والركون �إليه،
والت���و ّكل عليه دون غيره من �سائر الخلق والأ�سباب ،باعتبار �أ ّنه تعالى هو م�صدر
الخير ،وم�س ّبب الأ�سباب ،و�أ ّنه وحده المُ�ص ّرف لأمور العباد ،والقادر على �إنجاح
غاياته���م وم�آربهم .وانقطاع العبد في جمي���ع ما ي�أمله من المخلوقين ،واالعتماد
عل���ى اهلل تعالى في جميع الأمور ،وتفوي�ضها �إلي���ه ،والإعرا�ض ع ّما �سواه ،وباعثه
ق���وّة القل���ب واليقين ،وعدمه م���ن �ضعفهما �أو �ضع���ف القلب ،وت�أ ّث���ره بالمخاوف
والأوهام.
والتو ّكل هو من دالئ���ل الإيمان ،و�سمات الم�ؤمنين ومزاياهم الرفيعة ،الباعثة
على ع ّزة نفو�سهم ،وتر ّفعهم عن ا�ستعطاف المخلوقين ،والتو ّكل على الخالق في
ك�سب المنافع ودَرء الم�ضار.
وق���د تواترت الآيات والآثار في مدحه والت�شوي���ق �إليه :قال تعالى} :ﮧﮨ
((( �سورة الكهف ،الآية.110 :
((( عيون �أخبار الر�ضا  ،Qال�شيخ ال�صدوق ،ج � ،2ص .253

 �-إ ّنه لي�س في ذاته المقدّ�سة بخل. ّ �-إن اهلل رحيم بالعباد ر�ؤوف بهم(((.ولي����س معنى التو ّكل �إغف���ال الأ�سباب والو�سائل الباعثة عل���ى تحقيق المنافع،
ودرء الم�ضار ،و�أن يقف المرء �إزاء الأحداث والأزمات مكتوف اليدين .ولي�س هو
االعتماد التا ّم على الأ�سباب والو�سائل وحدها ،بل هذا نوع من ال�شرك الناتج عن
�ضعف الإيمان والثقة باهلل تعالى.
فال ُب��� ّد لتحقيق الت���و ُّكل من الأخذ ب�أ�سب���اب الحياة وااللت���زام بقوانينها،
باال�ستف���ادة م���ن الأ�سب���اب الطبيعية ،والو�سائ���ل الظاهرية لتحقي���ق �أهدافه
���م نتو َّكل عل���ى اهلل تعالى ونطلب من���ه �أن يمدّنا بالتوفي���ق والعناية والعطاء
ث ّ
الغيبي.
ّ
وبم���ا � ّأن التو ّكل هو �صفة �إيمانية �أ�سا�س ُتع ّزز العالقة باهلل تعالى ،ما يعني �أنه
�سينت���ج عنه���ا الثقة والع ّزة والثبات والق���وّة ،وينعك�س نجاح��� ًا وتوفيق ًا في العمل ـ
التبليغي وغيره ـ على م�ستوى الدنيا ،وثواب ًا وفوز ًا في الآخرة ،فكيف �إذا كان هذا
العمل هو تبليغ دين اهلل تعالى؟
 - 3ال�شجاعة :هي من ال�صفات النف�س ّية المطلوبة للمب ِّلغ ليُكمل م�سيرته رغم
الظل���م والكفر ا ّل���ذي يواجهه ،ف� ّإن هذه التي���ارات القويّة بحاجة �إل���ى قوّة �أخرى
((( �سورة الطالق ،الآية.3 :
((( �سورة �آل عمران ،الآية.159 :
((( راجع الأربعون حديث ًا  ،الإمام الخميني� ،ص.209

������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������

ﮩﮪﮫﮬﮭ{((( وقال } :ﭷﭸﭹﭺ{(((.
الخميني { في «الأربعون حديثاً» هي:
وللتو ّكل �أركان �أربعة يذكرها الإمام
ّ
 ّ �-إن ّالحق تعالى عالم بحاجات العباد.
�- -إ ّنه تعالى قادر على تلبية تلك الحاجات.
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�أقوى منها لت�سيط���ر عليها .فال�ضعف والهوان ي�ؤدّيان �إلى �إيقاف عملية التبليغ �أو
�إبطائها فال ب َّد من ال�شجاعة.
 - 4ال�ص���در الوا�س���عُ :تعتب���ر رحابة ال�صدر من ال�صفات المه ّم���ة ،ل ّأن المب ِّلغ
الكبر ا ّلذين هم بحاجة �إلى من ي�ستوعب
يواجه كثير ًا من �أ�صناف النا�س �أ�صحاب ِ
عقوله���م و�أفكارهم .وهن���ا عليه �أن ينظر �إلى �سيَر الأنبي���اء R
والنبي مح ّمد
ّ
 Pوالأئ ّمة المع�صومين  Rفه���م رغم الأذى ا ّلذي لحقهم فتحوا �صدورهم
لجمع النا�س تحت راية الإ�سالم.
النبي مو�سى  Qـ حين �أمره اهلل بالتبليغ ـ �أن ي�شرح اهلل �صدره:
وق����د طل����ب ّ

}ﯗ ﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣ ﯤ ﯥﯦﯧ{

(((

 - 5ال�ص���بر :ال ب��� َّد للمب ِّلغ م���ن �أن يكون �صابر ًا في جنب اهلل ع��� ّز وج ّل� ،سواء
عل���ى نف�س عمل ّية التبليغ �أم على الم�ش���اكل والم�صاعب ا ّلتي يُمكن �أن تواجهه في
م�سيرته.
� ّإن ال�صبر ا ّلذي امتاز به الأنبياء �أولو العزم والذي ذكره اهلل تعالى} :ﯪﯫ
�شخ�صي� ،إ ّنما كان �صبر ًا
ﯬﯭﯮﯯﯰ{((( ،لم يك����ن �صبر ًا على بالء
ّ
على �صعوبات العمل المختلفة ،ولهذا فقد كان م ّيزة الأنبياء «�أولي العزم» ا ّلذين
ّ
ف�ضلوا على �سائر الأنبياء �أ ّنهم «�أولو عزم» .وقد تكون داللة هذا الو�صف وا�ضحة
على رباطة ج�أ�شهم ،و�سعة تح ّملهم ،وق ّوة �شخ�ص ّيتهم �أمام الم�شكالت.
وقد �أمر اهلل تعالى بالتح ّلي بهذه ال�صفة المه ّمة ج ّد ًا في قوله �سبحانه} :ﭑ
ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ{((( .ف�أن����ت ُتالحظ
� َّأن ال�صبر هنا هو ال�صبر على نف�س العمل .كما �أمر اهلل تعالى نبيّه في مو�ضع �آخر
((( �سورة طه ،الآيات25 :ـ .28
((( �سورة الأحقاف ،الآية.35 :
((( �سورة الكهف ،الآية.28 :

 - 6ال�ص���دق :م���ن �أه���مّ ال�صفات الأخالقي���ة العامّة هي ال�ص���دق �سواء على
���ي .فال�صدق بالل�سان ال ب َّد و�أن يُترجم
الم�ست���وى النظريّ �أم على الم�ستوى العمل ّ
عملي ًا ليك���ون الكالم �أكثر فائدة و�إال خرج عن مق�صوده ومبتغاه .وهنا يجب على
المب ِّلغ االبتعاد عن الأمور الم�شكوكة والموهومة.
 - 7الرف���ق والحر����ص والمحبّة :الرفق واللي���ن من ال�صفات ا ّلتي تظهر على
ال�شخ�صي���ة عملي��� ًا .وهنا المب ِّلغ علي���ه التح ّلي �أكثر بمثل ه���ذه ال�صفات ا ّلتي لها
دور وا�س���ع ف���ي احتكاكه بالنا�س وتوا�صله معهم .فالمب ِّل���غ يدعو للإ�سالم بوجوده
قب���ل ل�سانه ،وله���ذا كان الحر�ص على النا�س و�إ�ضمار المح ّب���ة لهم من ال�صفات
الأ�سا����س ا ّلتي يجب التح ّلي به���ا .ولقد و�صف اهلل تعالى نب ّيه الأكرم  Pبالقول:
} ﯖﯗﯘﯙﯚ{((( ،م���ا يُد ّلل على � َّأن �أهمَّ
يني ا ّلذي يُريد �أن يرث الر�سول Pوي�ؤدّي �أمانته الحر�ص على
خا�ص ّية للمب ِّلغ الدِّ ّ
النا�س ،وا�ست�شعار روح الخدمة لهم ،ومحبتهم ،والرفق بهم.
ن�صب نف�سه هادي ًا ومر�شد ًا ودلي ًال �إلى الج ّنة ،و�إلى الرحمة الإلهية،
فه���و �إ ّنما ّ
و�إلى النجاة من النار ،فال بد �أن يدرك موقعه هذا وما يتط ّلبه منه من روح ر�ؤوفة
عطوف���ة ،و�شعور كبي���ر بالحنان على النا����س .ونحن هنا ال ُنري���د �أن نتحدّث عن
((( �سورة المزمل ،الآية.10 :
((( �سورة التوبة ،الآية.128 :
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بقول����ه} :ﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓ{((( .و�أنت ُتالحظ � ّأن ال�صبر هنا
هو ال�صبر على الآخرين.
���ي ا ّلذي يُريد �أن ي����ؤدّي ر�سالة اهلل �إلى النا�س يج���ب �أن ي�ستع ّد
والمب ِّل���غ الدِّ ين ّ
ل�صنوف الأذى �سواء ًا من الأ�صدقاء لجهلهم� ،أو اختالف �أمزجتهم وتنوّع �آرائهم،
�أو ل�صدقه���م في الن�صيحة ل���ه وتقويمه و�إر�شاده �أم من الأعداء بمختلف م�ستوى
عدائهم في الدِّ ين �أو المذهب �أو الطريقة �أو الم�صلحة.
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كيف ّي���ة التعام���ل مع النا�س ،فقد ي�أتي هذا الحديث ف���ي ف�صل الحق� ،إ ّنما نتحدّث
يني.
عن المنطلقات النف�سية في عملي���ة التبليغ ،والم�شاعر الوجدانية للمب ِّلغ الدِّ ّ
يقول الإمام علي« :Qو�أ�شعر قلبك الرحمة للرعية ،والمحبّة لهم ،واللطف
ّ
بهم ،وال
تكونن عليهم �سبعاً �ضارياً.(((»...
وال ب َّد �أن ي�شعر في عمق وجدانه �أ ّنه م�ؤتمن على ه�ؤالء النا�س ،و�أ ّنه قد ا�س ُتو ِد َع
دينه���م ،و�أعرا�ضهم ،و�أمواله���م ،و� َّأن ال�شريعة الإ�سالم ّية ق���د و�ضعته في مو�ضع
الراعي الم�ؤتمن على الرعية.
 - 8التوا�ض���ع :يُعتب���ر التوا�ضع كذلك من ال�صف���ات الأكثر حاجة من غيرها
حب النا�س والتعاطي معهم يُلزم المب ِّلغ �أن يكون
تم�س الواقع مبا�شرة ،ف� ّإن ّ
لأ ّنه���ا ّ
متوا�ضع��� ًا ،ليُ�ش���ارك النا�س في �أمور حياته���م وال يكون متر ّفع��� ًا عنهم ،ل ّأن ذلك
ي����ؤدّي �إلى نف���ور النا�س منه وعدم تق ّربه���م �إليه .وتوجد هن���اك �صفات �أخالقية
�أخرى ،و�إ ّنما ذكرنا هنا ما ر�أيناه يتع ّلق مبا�شرة بعملية التبليغ.
القسم الثاني :الصفات العلم ّية
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من ال�صفات العلم ّية ا ّلتي ينبغي على المب ِّلغ �أن يتح ّلى بها:
 - 1التف ّقه في ال ِّدين:
�أن يك����ون المب ِّلغ فقيه ً����ا في دين اهلل ع ّز وج���� ّل ،يُب ِّلغ الإ�س��ل�ام ال�صحيح .ولي�س
المق�صود هنا هو الو�صول لمرحلة ما يُ�س ّمى باالجتهاد بل المق�صود هو فهم الدِّ ين
عل����ى الوجه ال�صحيح ،ل ّأن الفهم الخاط����ىء للإ�سالم ينعك�س على طريقة و�أ�سلوب
وو�سيل����ة تقديم����ه للآخرين .فمث ً
��ل�ا �إذا �أراد المب ِّلغ �أن ي�أم����ر بالمعروف وينهى عن
المنك����ر ال ب َّد و�أن يكون عالم ً����ا بموارد المعروف وموارد المنكر ،و� اّإل ذهب �إلى غير
طريق و�سلك ً
واديا ال ي�سلكه � اّإل �أ�صحاب البدع والجهل.
((( نهج البالغة ،الكتاب.53 :

القسم الثالث :الصفات العملية

من ال�صفات العملية ا ّلتي ينبغي على المب ِّلغ مراعاتها:
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 - 2دوام التح�ص���يل� :إنّ التح�صي���ل الم�ستم��� ّر هو م���ن ال�ضروريات الأ�سا�س
للمب ِّل���غ وذلك زيادة لقدراته العلمية والعمل ّي���ة .والتبليغ يجب �أن يُواكب الزمان
والم���كان فالعل���م يكون ك ّل يوم في نمو وتط ّور م�ستم��� ّر فعليه �أن يكون دائم ًا على
إ�سالمي �أو
متابع���ة علمية ل���ك ّل الأفكار ا ّلتي ُتطرح وتنتج �سواء عل���ى الم�ستوى ال
ّ
باقي الثقافات الأخرى.
 - 3المعرف���ة بالزم���ان والم���كان :على المب ِّلغ �أن يك���ون �صاحب زمانه وعارف ًا
علي « :Qح�س���ب الم���رء ..من
مكان���ه ،ال تختل���ط علي���ه الأمور ،فعن الإم���ام ّ
عرفانه ،علمه بزمانه»(((.
وعن الإمام ال�صادق « :Qالعالم بزمانه ،ال تهجم عليه اللواب�س»(((.

 - 1القدوة الح�سنة:

يني �أن يتح ّلى به هو التواف����ق بين قوله وفعله،
� َّإن �أوّل م����ا يل����زم على المب ّل����غ الدِّ ّ
ً
واعظا بل�سان����ه ،وبذلك يمتلك الت�أثير على النا�س
فه����و واعظ ب�سلوكه قبل �أن يكون
ن�ص����ب
علي« :Qمن ّ
وتك����ون كلمت����ه نافذة �إلى قلوبه����م .وفي هذا يق����ول الإمام ّ
نف�س����ه للنا�س �إماماً فليبد�أ بتعليم نف�سه قبل تعليم غيره ،وليكن ت�أديبه ب�سيرته
قبل ت�أديبه بل�سانه»(((.
وليك���ن وا�ضح ًا � ّأن هذا الحديث ال�شريف ال يخت� ّ���ص بمقامات الإمامة العليا،
ن�صب نف�سه قدوة ومر�شد ًا وهادي ًا للنا�س.
و�إ ّنما ي�شمل ك ّل من ّ
((( ميزان الحكمة ،محمد الري�شهري ،ج � ،4ص .153
((( م .ن ،ج � ،4ص .153
((( و�سائل ال�شيعة ،الح ّر العاملي ،ج � ،16ص .151
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يني ا ّلذي يرجو ثواب اهلل وال����دار الآخرة لما في
ال ي�ص����حّ �أن يتط ّل����ع المب ِّل����غ الدِّ ّ
�أي����دي النا�����س ،وي�ستهويه حط����ام الدنيا ،وقد قال ر�س����ول اهلل  Pفي حديثه لعلي
َ « :Qلئن يهدي اهلل بك رج ً
ال واحداً خير لك ممّا طلعت عليه ال�ش����م�س»(((.
وقد خاط����ب اهلل تعالى نب ّي����ه بالق����ول «} ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ
ﮥﮦ ﮧ ﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮ{((( .ومن المفيد �أن نقر�أ هنا رواية
ّ
المف�ضل وهو �أح���د �أ�صجاب الإمام ال�صادقQيقول :كن����ت عند �أبي عبد
ع���ن
إلي وقال لي :يا ّ
مف�ض����ل ما لي �أراك مهموماً متغيّر
اهلل  Qبالطواف فنظر � َّ
الل����ون؟ فق����ال :فقلت له جعلت ف����داك ،بنظري �إلى بني العبّا�����س وما في �أيديهم
من هذا الملك وال�س����لطان والجبروت ،فلو كان ذلك لكم لك ّنا فيه معكم .فقال:
«يا ّ
مف�ضل �أمّا لو كان ذلك لم يكن �إال �سيا�سة الليل و�سياحة النهار� ،أكل الج�شب
ولب�س الخ�شن �شبه �أمير الم�ؤمنين  Qو� اّإل فالنار»((( .ومفهوم منه �أ ّنه لو كان
الملك �إليهم لم يتركوا عبادة الليل والعمل في النهار بعيد ًا عن الترف والنعيم.
3ـ االنطالق من ق�ضية �أداء التكليف:
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إلهي .هذا
يجب �أن ي�ست�شعر المب ِّلغ �أ ّنه �إ ّنما ي�ؤدّي وظيفته ال�شرعية ،وتكليفه ال ّ
ال�شعور �سوف يج ّنبه حالة االمتنان على النا�س ،كما �سيج ّنبه حالة التعب والملل،
وي�ساعد على ال�صبر وموا�صلة الطريق.
وقد �أر�شد اهلل تعالى نب ّيه� Pإلى �أن ي�ست�شعر هذه الحالة دائم ًا ح ّتى ال ينهار
وال ي�ضيق �صدره وال تذهب نف�سه ح�سرات حينما ي�صطدم ببع�ض الواقع الم ّر.
قال تعالى }:ﭻﭼﭽ{(((.
((( بحار الأنوار ،العلاّ مة المجل�سي ،ج � ،32ص .448
((( �سورة طه ،الآية.131 :
((( بحار الأنوار ،العلاّ مة المجل�سي ،ج� ،52ص .239
((( �سورة البقرة ،الآية.272 :

}ﮏﮐﮑﮒﮓ{(((.

������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������

}ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ{(((.
التبليغي �إ ّنما ي����ؤدّي وظيفته
يني ،فه���و حينما يُمار����س دوره
ّ
هك���ذا المب ِّل���غ الدِّ ّ
ال�شرعي���ة ويجهد ف���ي �أدائها ب�أح�سن وجه ولي�س عليه بعد ذلك �أن ينجح ،بل ربّما
ي�ست�شهد ويُقتل.
� َّإن ه���ذا االح�سا�س واالنطالق م���ن منطلق «�أداء التكلي���ف» �سوف ينعك�س على
طبيع���ة ممار�سته التبليغ ّي���ة ،فهو ال يوغل ف���ي الت�شديد على النا����س ومطاردتهم
ومخا�صمتهم لأ ّنه لي�س م�س�ؤو ًال � اّإل عن �إبالغ الر�سالة و�إي�صال كلمة ّ
الحق.
وق���د كان الإمام ال�صادقQيو�صي �أ�صحابه بذلك قائ ًال« :وال ُتخا�ص���موا
بدينك���م النا����س ف���� ّإن المخا�ص���مة ممر�ض���ة للقل���بّ � ،إن اهلل ع ّز وج ّل ق���ال لنبيّه
} :Pﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ { وق���ال } :ﭱﭲ
ﭳﭴﭵﭶ{»(((.
4ـ الأمانة على ال�شريعة:

وير�سخ ذلك في �أعماقه �أ ّنه �أمين على ال�شريعة،
يني ّ
وال ب َّد �أن ي�ست�شعر المب ِّلغ الدِّ ّ
م�س����ؤول عن �إبالغها للنا����س ب�أح�سن وجه ،انطالق ًا من قوله �ص« :الفقهاء �أمناء
الر�س���ل»((( ،وانطالق��� ًا من قول���ه تعال���ى } :ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ

ﯭﯮﯯﯰ ﯱﯲﯳﯴﯵﯶ ﯷﯸﯹﯺ
ﯻ ﯼ ﯽ{(((.

((( �سورة الق�ص�ص ،الآية.56 :
((( �سورة طه ،الآيتان1 :ـ .2
(((	الكافي ،ال�شيخ الكليني ،ج� ،1ص .166
((( بحار الأنوار ،العلاّ مة المجل�سي ،ج � ،2ص .36
((( �سورة التوبة ،الآية.122 :
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���ي �إ ّنما يُب ِّل���غ النا�س ما تع ّلمه م���ن �أحكام ال�شريع���ة ومعتقدات
فالمب ِّل���غ الدِّ ين ّ
الر�سالة الإ�سالم ّية الخاتمة.
� َّإن ه���ذا ال�شعور بالأمانة يجب �أن يدعوه للمزيد من الد ّقة في النقل ،والن�صح
ف���ي الأداء و�إبالغ الأمانة ب�أح�س���ن وجه بعيد ًا عن الت�ساه���ل والت�سامح والتهاون.
لق���د �أ ّكد اهلل تعالى على نبيه Pتم ّثل ه���ذه ال�صفة ،وا�ست�شعار روح الأمانة على
ال�شريعة والر�سالة قائ ًال:
} ﮬ ﮭ ﮮ{(((.
}ﭲ ﭳ ﭴﭵ{(((.
} ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ{(((.
}ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ{(((.
وهك���ذا كان � Pأمي���ن اهلل على وحيه ،وكان «ال ينطق ع���ن الهوى �إن هو � اّإل
وحي يوحى».
وله���ذا نق���ر�أ في زيارته �« :Pأ�ش���هد �أ َّن���ك ق ْد ب ّلغت ر�س���االت ربّك ون�ص���حت
لأمّتك»(((.
يني م�ؤتمن عل���ى م�صالح الم�سلمين �أي�ض ًا .فه���و في موقع المم ِّثل
والمب ِّل���غ الدِّ ّ
وال�سيا�سي
يني
ّ
والوكي���ل عن الوالية ال�شرعية ويج���ب �أن يُعطي النا�س الموقف الدِّ ّ
واالجتماعي ال�صحيح في مختلف الأمور.
ّ
و�إذا كان النا�س قد �أُمروا بالرجوع �إلى العلماء ،كما جاء في الحديث ال�شريف
((( �سورة �آل عمران ،الآية.20 :
((( �سورة الرعد ،الآية.7 :
((( �سورة المائدة ،الآية.67 :
((( �سورة الحاقة ،الآية.45 - 44 :
((( مفاتيح الجنان ،ال�شيخ عبا�س القمي� ،ص .392

خال�صة الدر�س

������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������

المروي عن �صاح���ب الع�صر| «�أمّا الحوادث الواقعة فارجع���وا فيها �إلى رواة
���ي ينبغي �أن يجتهد في تقدي���م الموقف ال�صحيح
�أحاديثن���ا»((( ف���� َّإن المب ِّلغ الدِّ ين ّ
للنا����س لأ َّنه �أمين عليهم و�أمين على ال�شريعة ونائ���ب عن القيادة ال�شرع ّية ،وعن
ولي اهلل الأعظم �أرواحنا له الفداء.
ّ
يني �أمين ًا على الثورة الإ�سالم ّية ،وعلى دماء ال�شهداء،
وهكذا يكون المب ِّلغ الدِّ ّ
ودم���اء العلماء ال�صالحين ،لأ ّنه خليفتهم في موا�صلة الطريق وحمل لواء الثورة،
وم�شعل الهداية.
وه���و �أمين بذل���ك على الحركة الجهادي���ة وما رافقها م���ن ت�ضحيات ،و�صبر،
وبطوالت ،و�سجون ،وكل ما تبعها من �أيتام ،وحركة هجرة ،وغربة ،وغير ذلك.

 -من �صفات المب ِّلغ الأخالقية :الإخال�ص ،التو ّكل على اهلل تعالى ،ال�شجاعة،ال�صدر الوا�سع ،ال�صبر ،ال�صدق ،الرفق والحر�ص والمح ّبة ،التوا�ضع.
 -م���ن �ص���فات المب ِّل���غ العلم ّي���ة :التف ّقه في الدِّ ي���ن ،دوام التح�صيل ،المعرفةبالزمان والمكان.
 -من �ص���فات المب ِّل���غ العمليّة :القدوة الح�سنة ،الزه���د في الدنيا ،االنطالقمن ق�ضية �أداء التكليف ،الأمانة على ال�شريعة.
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علي طرحها هنا ،هو � ّأن جبه���ات القتال بحاجة
وم���ن االمور ا ّلتي �أرى لزام��� ًا ّ
�إل���ى علماء الدِّ ين ،و� ّأن جميع �أبناء ال�شع���ب محتاجون لأن ير�شدهم علماء الدِّ ين
ويب�صروه���م بواجباته���م ب�إحب���اط و�إف�ش���ال ك ّل ّ
مخطط���ات وم�ؤام���رات الأعداء
ِّ
ما�سة لعلماء
المحاك���ة �ضدّنا .ففي الجبهات وفي الم���دن الحدودية هناك حاجة ّ
التوجه �إلى الجبهات والذهاب �إلى
الدِّ ي���ن والخطباء .لذا على العلماء والمبلغين ّ
المناطق الحدودية و�إر�شاد النا�س وتب�صيرهم بواجباتهم لأجل اهلل .فال�شياطين
في ك ّل مكان ،ويجب �أن يكون جند اهلل في مواجهتهم دوم ًا .وقد طرح هذا المو�ضوع
ك���رار ًا ب�أن ي�أتي علماء الدِّ ين والخطباء �إلى الجبهات ا ّلتي هي بحاجة لوجودهم.
ولي����س من الإن�صاف �أن يبذل �شبابنا الأعزاء ك ّل هذه الت�ضحيات ويطلبون منكم
�أن تعال���وا �إلين���ا و�أر�شدونا ،دون �أن تل ّبى رغبتهم .فهذا الأم���ر �أي�ض ًا من الق�ضايا
ا ّلتي ينبغي لل�سادة االهتمام بها وااللتفات لها .و� ّإن �أيّام مح ّرم و�صفر تع ّد فر�صة
ج ّي���دة لل�س���ادة للذهاب �إل���ى هناك حيث يمكنه���م التبليغ في الم���دن الحدودية،
ول���و ب�ش���كل متناوب ،ب�أن يذهب ال�س���ادة �إلى تلك المدن ويقيم���وا فيها �شهر ًا ،ثمّ
ي�أتي مب ّلغ �آخ���ر ويبقى �شهر ًا �آخر ،ويمار�سون دورهم في �إر�شاد النا�س وتوعيتهم
بتكاليفه���م ال�شرعية و�أمور دينهم ودنياهم .كما عليهم توعية �شبابنا الأع ّزاء في
�أنحاء البالد ،بعد تقدير خدماتهم في �صيانة الثورة والجمهورية الإ�سالمية �ض ّد
ما�سة
�ضرب���ات الأع���داء ،و�إبالغهم ب�أ ّنهم ف���ي و�سط الطريق ،و� ّأن هن���اك حاجة ّ
لح�ض���ور ال�شب���اب ،و�أ ّننا ل���م نبلغ الهدف ا ّل���ذي ر�سمه الإ�سالم بع���د ،و�أ ّنه ينبغي
لل�سادة المب ّلغين ّ
حث ال�شباب على موا�صلة الح�ضور في جبهات القتال و�إعمارها
بوجودهم.
�صحيفة الإمام ،ترجمة عربية ،ج� ،18ص150 :

المضمون التبليغيّ

��������
���������������������������������������������������������������������������������������������������� 

الدرس الخامس

أهداف الدرس

التبليغي
�1 .1أن يتع��� ّرف الطال���ب �إل���ى مفه���وم الم�ضم���ون
ّ
و�أه ّميته و�أنواعه.
التبليغي.
�2 .2أن يتع ّرف �إلى خطوات �إعداد الم�ضمون
ّ
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الم�ضمون هو المادّة الدِّ ين ّية ا ّلتي يُعدّها المب ّلغ ليقدّمها �إلى الجمهور ،بهدف
إيجابي الف ّع���ال في �سلوك
تعريفه���م �إل���ى �أح���كام الدِّ ي���ن ،و�إقناعه���م ،والت�أثيرال ّ
إيماني
إن�ساني ،وتوجيهه بطريقة �صحيحة بغية خلق التغيير الفكريّ وال ّ
المجتمع ال ّ
وال�سلوكي ،وك�سب مح ّبة النا�س وثقته���م وطاعتهم والتزامهم االختياريّ ب�أحكام
ّ
ال�شريعة الإ�سالم ّية.

��������
���������������������������������������������������������������������������������������������������� 

ّ
التبليغي؟
1ـ ما هو المضمون

2ـ أهم ّية المضمون وخصوصيته

التبليغي �أهم ّية ق�صوى في العمل ّية التبليغ ّية كونه:
للم�ضمون
ّ
 يُ�ش ّكل حلقة الو�صل بين المب ِّلغ والنا�س.وال�سلوكي
 كون���ه يُ�ش ّكل العن�ص���ر الأهمّ في بن���اء العن�صر البنيويّ الفك���ريّّ
للم�سلم.
 كونه العن�صر المبا�شر ا ّلذي يرتبط بمبد�أ الهداية والتزكية. كونه يُ�ش ّكل ميزان �صالح المجتمع وف�ساده.الد ّ
3ـ أساليب ووسائل تبليغ المضمون ِّ
يني

ال حدود لأنواع الم�ضامين التبليغ ّية ،و�أ�ساليبها وو�سائلها...فال يمكن ح�صرها
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التكنولوجي والتقن ّي���ات الإعالمية
بكيف ّي���ة واح���دة ،وال �س ّيما ف���ي ع�صر التط���وّر
ّ
والإلكترونية ومنها:
�أ ـ م�ضامين تقدّ م بالم�شافهة وب�شكل مبا�شر
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 -المحا�ضرات ،الندوات ،الم�ؤتمرات -الدرو�س المبرمجة وغيرالمبرمجة على اختالف �أنواعها. -المواعظ ،الق�ص�ص ،المحاججات.إذاعي �أو في الإنترنت.
 -الحوارالتلفزيوني وال ّ
ّ
 -الم�سابقات والمباريات...ب ـ م�ضامين تقدّ م بالكتابة وب�شكل غير مبا�شر

 -البحوث والمقاالت والر�سائل العلمية.التخ�ص�صية والمو�سوعات.
 -الكتب والدرا�ساتّ
والتخ�ص�صية.
 -البرامج الثقاف ّية والتربوية العامةّ
 -م�ضامين البرامج التلفزيونية والإذاعية. -م�ضامين الأن�شطة الفنية :م�سرح ،لطميات� ،أنا�شيد �إ�سالمية �شرعية. -البرامج والم�ضامين الإلكترونية (االنترنت). -الحمالت الإعالمية والإعالنية. -الر�سائل الق�صيرة.4ـ إعداد المضامين التبليغ ّية :الخطوات الك ّلية في إعداد المضمون

م�شاكل الكتابة دون �أ�س�س وعيوبها:
الذهني.
 -ال نعرف من �أين نبد�أ وكيف ننتهي ،الت�شوي�شّ

 -تداخل الأفكار و تبعثرها. -التكرار واال�ستطراد. -خلط المهمّ مع غيره. �-سوء التعبير. -كتابة معلومات غير �صحيحة و غير �أكيدة ،عدم الد ّقة. -االعتماد على م�س ّلمات غالب ًا ما تكون خاطئة. -عدم الو�صول �إلى هدف الكتابة.ّ
التبليغي
5ـ خطوات قبلية في إعداد المضمون

التبليغي ،بغ�ض النظ���ر عن حجمه
يج���ب قب���ل المبا�شرة ب�إع���داد الم�ضم���ون
ّ
ونوعه ،مراعاة عدة �أمور �أه ّمها:
�أ  -ن���وع المنا�س���بة ،المكان ،الوقت :فهذه عنا�ص���ر لها ارتباط و�صلة ب�إعداد
الم�ضم���ون� ،إذ معرفة المنا�سبة ،وم���كان عر�ض �أو تقديم المادة ،والوقت
ّلي للم�ضمون ،وتنعك�س على تفا�صيل
المحدّد لها ،ترتبط بالتخطي���ط الأو ّ
الم�ضمون �أي�ض َا.
ب  -معرف���ة الجمه���ور :يجب �أن تكون لدى المب ّلغ فكرة عامّة عن خ�صائ�ص
متو�س���ط �أعمارهم ،وم�ستوى تعليمه���م ،وا ّتجاهاتهم
من ي�ستمع���ون �إليهّ :
نحو مو�ضوع الحديث ،وحجم هذا الجمهور.
ج  -م�ستوى التع ّلم :تختلف قدرة النا�س على الفهم تبعًا لح�صيلتهم اللغوية
ف���ي مراحل عمره���م ،وتبعًا لم�ست���وى تعليمهم؛ فحديثك ع���ن ال�صالة �أو

��������
���������������������������������������������������������������������������������������������������� 

- -تعقيد الأفكار.
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التوحي���د ً
مث�ل�ا لمجموعة من الأطفال دون الثامن���ة ،يجب �أن يختلف عن
حديثك عن ذات المو�ضوع لطلاّ ب في نهاية المرحلة الثانوية .واالختالف
يك���ون عادة ف���ي المف���ردات والتراكيب و�أن���واع الوقائ���ع والمعلومات ا ّلتي
تقدّمها.
جدلي ،فعليك �أن تعرف ا ّتجاه
د  -اال ّتجاهات� :إذا كنت �ستتحدّث في مو�ضوع ّ
جمهورك نحوه؛ هل يميل معظمهم �إلى وجهة نظرك �أو �أنهم ال يبالون؟ �إذا
كان ا ّتجاههم مخالف ًا ال ّتجاه���ك� ،أو �إذا كانوا غير مبالين ،ف�أنت مطالب
بجمع كثير من الحقائق والمعلومات لإقناعهم.
ه��ـ  -الحجم :تتط ّلب المجموعة كثيرة العدد حدي ًثا �أكثر ر�سمية من
المجموعة قليلة العدد .والحديث لمجموعة كبيرة قد يكون من منبر
من�صة ،بينما يمكن �أن تتح ّدث مع مجموعة �صغيرة و�أنت جال�س
�أو ّ
في مقعدك .هذا بالإ�ضافة �إلى �أثر حجم الجمهور في الأ�سلوب العا ّم
لإلقائك.
ّ
التبليغي
6ـ ضوابط وشروط في إعداد المضمون

للم�ضامين التبليغ ّية العديد من ال�ضوابط وال�شرائط �أهمها:
�أ ـ �ضوابط لها �صلة بالمنهج

 -االن�سجام مع الأهداف المحدّدة.76

ّلي.
 -المطالعة ،وا�ستخراج الأفكار الرئي�سة ،وو�ضع هيكل �أو ّالمو�ضوعي للأفكار.
 -الت�صنيفّ
 -و�ضع عناوين منا�سبة لفروع المو�ضوع وجزئ ّياته.- -التوثيق.

ب ـ �ضوابط لها �صلة بالأ�سلوب

 -ان�سجام الأ�سلوب مع نوع الم�ضمون. -االكتفاء بالم�ضمون المبا�شر ،دون اال�ستطراد ،والإن�شائياتج ـ خطوات ف ّن ّية �ضرورية

التبليغي مراعاة الأمور الآتية:
يجب قبل المبا�شرة ب�إعداد الم�ضمون
ّ
 -تحديد الهدف.الجزئي للمو�ضوع.
 -اختيار المو�ضوع الك ّل ّي ،ثم تحديد العنوانّ
 -مراعاة منا�سبة الم�ضمون مع الأ�سلوب المنا�سب والمطلوب.- -كتابة م�سوّدة جانبية لمعرفة مدى انطباق الأهداف وتو ّزعها على الفقرات.
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- -الكتابة و�ضبط ال�شواهد الرئي�سة.

 -الإجابة عن الأ�سئلة الآتية: -ما هي الم�صادر �أو المراجع ا ّلتي تحدثت في هذا المو�ضوع؟ -من هم الأفراد ا ّلذين لديهم معلومات في هذا المو�ضوع؟أخ�ص�صها للمطالعة والإعداد ؟ وهل هي كافية؟
 -ما هي الفترة ا ّلتي �سوف � ّ7ـ الخطوات التفصيلية في إعداد المضمون

 المطالعة وتدوين ر�ؤو�س الأقالم والمخت�صرات. -جمع المعلومات. -ت�صنيف المعلومات.- -تنظيم محتوى المو�ضوع.
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تف�صيل الخطوات المذكورة:
 -المطالعة وتدوين ر�ؤو�س الأقالم: -اال�ستفادة من الفهار�س والمعاجم المو�ضوعية. -اختيار الم�صادر والمراجع. -القراءة ال�سريعة. -تدوين المالحظات ور�ؤو�س الأقالم.مراحل التلخي�ص
المرحلة الأولى:
قراءة الن�ص بد ّقة وتركيز.
الن�ص.
تحديد الأفكار الأ�سا�س ،واكت�شاف بنية ّ
و�ضع ت�صميم يب ّين الأفكار الرئي�سة والفرعية.
�ضوابط م�ساعدة في جمع المعلومات
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التبليغي:
 -اجمع �أكبر قدر من المعلومات عن الم�ضمونّ
تمت�ص مليون زهرة ح ّتى تعطينا مائة جرام من الع�سل».
«� ّإن النحلة
ّ
ال تجمع � اّإل المعلومات ال�صحيحة المو ّثقة.
ال تجمع � اّإل الأفكار ا ّلتي تنا�سب المو�ضوع.
�إيّ���اك والأفكار الجاهزة ب���ل �أعد �صياغتها ب�أ�سلوبك و�أ�ض���ف �إليها تعليقك �أو
مالحظاتك.
ا�ستعن ب�أدوات جمع المعلومات التكنولوجية مثل:
�أ�سطوانات الكمبيوتر ومواقع الإنترنت � ..إلخ.

ـ خطوات بَعديّة مساعدة

�أ ـ التقييم والمراجعة النهائية

المو�ضوعي ،وتوزيع الفقرات.
 -التدقيق في الت�صنيفّ
�صحة ال�شواهد والن�صو�ص.
 -التدقيق في ّ -معرفة مدى مطابقة الم�ضمون للأهداف. -معرفة مدى منا�سبة الم�ضمون للزمان والمكان.ب ـ �إعداد هيكل المو�ضوع

ال ب ّد عند �إعداد ر�سم ّ
مخطط الم�ضمون من:
- -اال�ستفادة من العنونة الك ّل ّية والجزئية.
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النهائي من:
ال ب ّد عند التقييم
ّ
الن�ص قراءة مت�أ ّنية و�ضبط ما يجب �ضبطه.
- -قراءة ّ

 -عدم التعقيد والتفريع المخ ّل. -كتابة عناوين ال�شواهد والن�صو�ص. �-إبراز ما يجب التركيز عليه.ج ـ التد ّرب واال�ستعداد

ال ب ّد بعد �إنهاء ك ّل الخطوات من:
 -اال�ستيع���اب ال�شام���ل للأف���كارّ � :إن اال�ستيع���اب الج ّي���د للعنا�ص���ر الأ�سا����سوالم�ضم���ون والأهداف والعناوي���ن الفرعية يمنحك قدرة �أف�ضل على تقديم
المو�ضوع ب�صورة ج ّيدة.
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 -الت���درّب على ما يجب الت���درّب عليه ،وال �س ّيما في المراح���ل الأولى� ،أو عنداال�ستفادة من �أ�ساليب جديدة.
ّ
المخططة.
 -االلتزام بقطار الأفكارّ
تنوع األساليب التبليغ ّية

يجب تنويع الأ�ساليب التبليغ ّية بتنوّع الهدف والمنا�سبة ،وال�شريحة المخاطبة،
والزمان والمكان ،وفيما يلي نماذج متنوّعة للم�ضامين التبليغ ّية:
و�سائل و�أفكار للتبليغ في مراكز ن�شاطات الأطفال:
مب�سط���ة تتنا�س���ب وذهن ّياتهم
تقدي���م الفك���رة الدِّ ين ّي���ة من خ�ل�ال ق�ص����ص ّ
الب�سيطة.
والمج�سمات البيانية.
تو�ضيح الأفكار المطروحة عبر تج�سيدها بال�صور
ّ
مب�سط���ة لم�سرح ّي���ات ق�صي���رة ُتم ّثل ق�ص����ص الأنبياء
�إع���داد �سيناريوه���ات ّ
والأولياء وغيرهم ،يقوم الأطفال ب�أداء الأدوار فيها مع ح�ضور �أهلهم.
تقدي���م العبادات والواجبات وتبيين فوائده���ا با�ستخدام الأنا�شيد والحوارات
والتمثيليات.
الثن���اء عل���ى الأطفال وتقدي���م الجوائز لهم لتفاعلهم م���ع الأفكار المطروحة
تقدي���م ما يراد تقديمه عل���ى ل�سان دمى يدوية تم ّثل �شخ�ص ّي���ات ر�سوم ّية مح ّببة
الح�سون ،بنك بانثر...،
لدى الأطفال :تويتيّ ،
ا�صطح���اب الأطفال �إلى حديق���ة الحيوانات لتعريفهم �إل���ى روايات وق�ص�ص
الحيوانات الوارد ذكرها في القر�آن الكريم ،ورواية �أبرهة ،وناقة �صالح ،وح�صان
الإمام الح�سين .Q
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ابت���كار �ألع���اب ت�ش ّكل �ص���ورة م�ص ّغرة عن �ص���ورة العب���ادات ،كتج�سيم الكعبة
ال�شريف���ة ليق���وم الأوالد بعب���ادة الطواف حوله���ا وتركيب ال�ص���ور المتنا�سبة مع
الق�ص�ص.
التركي���ز عل���ى هدفية ال ّلع���ب بالن�سبة �إل���ى الأعمار ال�صغيرة ،م���ع القليل من
المعلومات التطبيقية ،مع ع���دم �إ�شعار الطفل ب� ّأن الهدف والم�شروع هو التعليم،
� اّإل من حيث كون المعلومة معبر ًا �إلى الت�سلية والترفيه بجعلها جائزة لها.
�إن�ش���اء ما ي�شبه الح�ضانة �أو دار للعناية ب���الأوالد والأطفال في فترات ان�شغال
متخ�ص�صين وبرامج مح ّببة تق���وم با�ستعمال الألعاب والق�ص�ص
الأهل ،ب����إدارة
ّ
و�سيل��� ًة لإي�ص���ال المع���ارف والمفاهيم الأ�سا����س والب�سيطة للإ�س�ل�ام �إلى عقول
ونفو�س وقلوب ال�صغار.
و�سائل و�أفكار للتبليغ في الإنترنت:
�إعداد المبلغي���ن لخو�ض عالم المعلوماتية ،بدورات ت�أهيلية ،وجعل الحا�سوب
الدرا�سي في حوزاتنا ومعاهدنا ومدار�سنا.
والإنترنت جز ًء من المنهج
ّ
�إن�ش���اء مواق���ع ديني���ة �إلكتروني���ة والتعري���ف عنه���ا �إعالمي ًا لت�صب���ح مق�صد ًا
للزوار.
متخ�ص�صين عمله���م ر ّد ال�شبهات ودفع
�إع���داد مراك���ز لأبحاث ت�ضمّ علم���اء
ّ
المغالطات ا ّلتي تطرح و ُتدعَ م لتوهين الدِّ ين والمذهب.
قيام المب ّلغين ب�إحياء الق�ضاي���ا الأ�سا�س للم�سلمين ،كق�ض ّية القد�س والهجمة
���ي  ،Pوالم�ؤتمرات ا ّلتي تحاك
ا ّلت���ي يتع ّر�ض لها الدِّ ين وخ�صو�ص �شخ�ص النب ّ
�ض ّد الم�سلمين ...وذلك عب���ر التوثيق بالم�ستندات وال�صور وت�سليط ال�ضوء على
معتمات الإعالم المعادي ،و�إي�صال ذلك ك ّله �إلى �أكبر عدد ممكن من الزائرين
دخول مواق���ع المحادثة  Chattingوالقيام بتمرير الم���ادّة التبليغ ّية في ط ّيات
الحديث ،مع الحفاظ على �أ�سلوب عفويّ في الخطاب.
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القيام بحمل���ة �إعالمية وا�سعة ف���ي التلفزيون والرادي���و والجرائد والمجلاّ ت
والمج ّمعات والنوادي وعبر المن�شورات للتعريف بالمواقع الإ�سالم ّية مع مح ّفزات
الرتياده���ا واال�ستفادة منها واللوذ �إليها عند �أي م�شكلة ومع�ضلة تواجه ال�شخ�ص
�سواء كانت دينية �أم اجتماعية �أم غير ذلك.
وسائل وأفكار للتبليغ في مناسبات الفرح واألعياد

�إظهار الفرح ون�شر مظاهره في الأعياد الإ�سالم ّية ومنا�سبات فرح الم�سلمين،
وا�ستغ�ل�ال هذه الأيّام ب�صل���ة الرحم والت���زاور ونبذ الخالف���ات والأ�ضغان ،م ّما
يعك�س �صورة الإ�سالم الم�شرقة ورحيمية الدين.
مجانب���ة �أجواء ومظاه���ر ال ّلهو والمجون والخالع���ة والمخالطة ،والنهي عنها
بالنحو المقدور.
حمالت توعية �ض ّد مظاهر االحتفال المزعجة والم�ؤذية والمنبوذة كالألعاب
النارية ،وال�سهرات الماجنة ،والتعدّي على راحة النا�س....
ترك االحتفال والم�شاركة بم����ا ك ّر�سته الثقافات الغربيّة من الأعياد ،ح ّتى على
ً
م�ستوى الم�سايرة والمُدارة؛ و�إظهار جميع م�ستويات الإنكار لها يد ًا ً
ول�سانا.
وقلبا
�إقام���ة ن���دوات ومحا�ضرات وح���وارات ف���ي المنا�سبات المذك���ورة في الفقرة
ال�سابقة تع ّرف الم�سلمين �إلى الموقع ا ّلذي ينبغي �أن يكونوا فيه والموقف ا ّلذي ال
ب ّد من ا ّتخ���اذه بالن�سبة �إلى هذه الدخيليات المتط ّفلة ودورها في انحالل روابط
الدِّ ين والمجتمع.
اعتماد �سيا�سة الإع�لام الم�ضادّ ،لمنع تكري�س الثقافة الغربية وف�سادها،
فمعلوم للجميع ما للإعالم التابع من ت�أثير في نفو�س النا�س ،ف�ض ًال عن �أ�ساليبه
المتقنة.
دخول البيوت وتحذير النا�س من مغ ّبة الدخول في متاهات التبعية ،وخطر

خال�صة الدر�س

���ي هو الم���ادّة الدِّ ين ّي���ة ا ّلتي يُع ّده���ا المب ِّل���غ ليقدِّ مها �إلى
 -الم�ضم���ون التبليغ ّالجمهور.
التبليغي مهمّ لأ ّنه ي�ش��� ّكل حلقة الو�صل بين المب ِّلغ والنا�س ،وكونه
 -الم�ضم���ونّ
وال�سلوكي للم�سلم ،وكون���ه يُ�ش ِّكل ميزان
العن�ص���ر الأهمّ في البناء الفك���ريّ
ّ
�صالح المجتمع وف�ساده.
يني:
ـ من �أ�ساليب وو�سائل تبليغ الم�ضمون ال ِّد ّ
�أ -م�ضامين تقدّم بالم�شافهة وب�شكل مبا�شر.
ب -م�ضامين تقدّم بالكتابة.
التبليغي:
ـ من م�شاكل �إعداد الم�ضمون
ّ
���ي ،التكرار ،تداخل الأفكار ،تعقيد الأف���كار ،خلط المهمّ مع
الت�شوي����ش الذهن ّ
غيره� ،س���وء التعبير ،كتابة المعلومات غير ال�صحيح���ة �أو غير الأكيدة ،االعتماد
على غير الم�س َّلمات ،عدم الو�صول �إلى هدف الكتابة.
التبليغي:
ـ خطوات قبلية في �إعداد الم�ضمون
ّ
العلمي
معرف���ة ن���وع المنا�سب���ة ،الم���كان والوقت ،معرف���ة الجمهور بم�ست���واه
ّ
وا ّتجاهاته وحجمه.
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ذل���ك على م�ستقب���ل الإ�سالم والأخ�ل�اق االجتماعية ،بالإ�ضاف���ة �إلى �إ�ضعاف
جبهة الإ�سالم.
�إقام���ة مجال�س عامّة ذات عناوين ر ّنانة وج ّذابة ،والإعالن الوا�سع في الدعوة
�إليه���ا تكون مناه�ضة للأجواء الموبوءة ف���ي الم�ضامين والأهداف ،محورها ذكر
الآخرة.

83

أس��ال��ي��ب التبليغ (م��ف��ه��وم��ه ،م��ض��م��ون��ه ،أس��ال��ي��ب��ه)

التبليغي:
ـ من �ضوابط و�شروط �إعداد الم�ضمون
ّ
�أ� -ضوابط لها �صلة بالمنهج.
ب� -ضوابط لها �صلة بالأ�سلوب.
ج -خطوات فن ّية �ضروريّة.
ـ الخطوات التف�صيلية في �إعداد الم�ضمون:
المطالعة وتدوين ر�ؤو����س الأقالم والمخت�صرات ،جمع المعلومات ،ت�صنيفها
وتنظيمها.
التبليغي:
ـ خطوات بعدية في �إعداد الم�ضمون
ّ
التقييم والمراجعة النهائية� ،إعداد هيكل المو�ضوع ،التدرّب واال�ستعداد.
 -تتن���وّع الأ�سالي���ب التبليغ ّية ح�س���ب المخاطبي���ن كالأطفال �أو و�سيل���ة التبليغكالإنترن���ت �أو منا�سبة التبليغ (فرح ـ عيد) ،فينبغي مراعاة عدّة �أمور ح�سب
تنوّع ذلك.
مطالعة
مقدمة للتبليغ وإنذار الناس
الدراسة ّ
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 ...لي����أ ِت النا�س �إلى الح���وزات ويذهبوا .يجب �أن يت���ردّد النا�س �إليها .هناك
مع ّلم���ون ومدرّ�سون دائمون وهناك �أغلبية منهم ي�أت���ون وبعد �إكمال عملهم يجب
�أن يذهب���وا بي���ن النا�س كواج���ب و� اّأل يتكدّ�سوا في مكان واح���د بحيث ال يوجد في
مكان �آخ���ر �شخ�ص واحد .يجب � اّأل يبقى ال�شخ�ص ا ّلذي لي�س لديه �أيّ ن�شاط في
الحوزةّ � .إن هذا لي�س مطابق ًا لل�شرع ح�سب ظروف بالدناّ � .إن من �أنهوا �أعمالهم
و�أكمل���وا درا�سته���م ولي�س لهم عم���ل في الح���وزات �سواءالتدري����س �أو الن�شاطات
التبليغ ّي���ة ف���� ّإن عليهم �أن يذهب���وا �إلى البالد الأخ���رى ا ّلتي تحتاج �إليه���م لي�ؤدّوا
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واجبه���م .كما � ّأن الطالب ال�شباب ا ّلذين ي�شتغل���ون في تح�صيل العلوم عليهم �أن
يذهب���وا في الإجازات لأمر التبليغ في �أرجاء البالد .وهم يذهبون �أحيان ًا  -ولكن
ف���ي غي���ر �أيّام الإجازات يجب عليه���م �أن يذهبوا ح�سب اال ّتف���اق �أو بالدور لكي ال
تبق���ى �أماكن من البالد خالية من رجال الدِّ ين والمب ّلغينّ � .إن هذا واجبهم .ومن
إلهي �أن يب ّلغوا و�أن يفهّموا النا�س �أحكام الإ�سالمّ � .إن تح�صيل
واجبهم
ال�شرعي ال ّ
ّ
العل���م و�سيلة للتربية .لقد ورد في �آية النفر �أ ّن���ه لماذا ال تذهبون للتح�صيل ح ّتى
تن���ذروا النا�س بعده؟ � ّإن التح�صيل مقدّمة لإنذار النا����س و�أن تطرح الأمور لهم.
طبع ًا يجب �أن تبقى الحوزات الفقهية لكنّ هذا الأمر يجب � اّأل يُن�سى .يمكن لعدد
من الطلاّ ب الأكفاء طوال العام �أن يدر�سوا و�أن يب ّلغوا و�أن يوعّ وا النا�س .وفي �أيّام
الدرا�س���ة يمكن للمدرّ�سين والمراجع �أن ي�ضعوا ج اً
���دول لهم ح ّتى يذهب بع�ضهم
�إل���ى المنطق���ه الفالنية لعدة �أ�شهر ولمنطقة �أخرى لب�ضع���ة �أ�شهر وهكذا ،وذلك
إلهي .فكما � ّأن التح�صيل واجب ف� ّإن التبليغ
ح�سب الدور� .إ ّننا نريد �أداء الواجب ال ّ
�أهمّ من التح�صيلّ � .إن التح�صيل مقدّمة للتبليغ ولإنذار النا�س.
�صحيفة الإمام ،ترجمة عربية ،ج� ،15ص360-359 :
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ضوابط المضمون التبليغيّ
عند اإلمام الخامنئيّ

ضوابط المضمون التبليغيّ عند اإلمام الخامنئيّ }

الدرس السادس

أهداف الدرس

�1 .1أن يتع��� ّرف الطال���ب �إلى �ضوابط الم�ضامي���ن التبليغ ّية
الخامنئي.
عند الإمام
ّ
�2 .2أن يحر�ص عل���ى مراعاة هذه ال�ضوابط في الم�ضامين
التبليغ ّية
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وح�سا����س كال�صراط ،حيث يقود �أدنى انحراف �إلى
� ّإن تبلي���غ الدِّ ين عمل جا ّد ّ
َ
المخاطب �إل���ى النار بد ًال من الج ّن���ة ،ويجعله ينفر من
نتائ���ج معكو�س���ة ،فير�سل
الدِّ ي���ن بد ًال من �أن يح ّبب اهلل والدين �إليه ،ويزرع في���ه الأحقاد والالمباالة تجاه
الديني �أن ال ي�ست�صغر عمل���ه ،فينظر �إليه كما ينظر
الدي���ن .لذل���ك ينبغي للمب ِّلغ
ّ
�إلى الن�شاطات العادية ليبقى غريب ًا عنه .وفي هذا الإطار ن�شير �إلى بع�ض النقاط
ال�ضرورية:

ضوابط المضمون التبليغيّ عند اإلمام الخامنئيّ }

تمهيد

 -1الكالم المتقن

التبليغي متقن��� ًا قوي ًا ولي�س �ضعيف��� ًا وركيك ًا ،بحيث
يج���ب �أن يكون الم�ضم���ون
ّ
ينه���ار ب�أدنى انتق���اد ،ويمكن �أن يك���ون محتوى الكالم �سه ًال لك���ن يجب �أن يكون
متقن ًا ،يقول ال�سيد القائد}:
«ليكن عملكم محكماً منذ البداية ،يعني �س���واء �أكنتم مع ّلمين �أو متع ّلمين،
ال تنطق���وا ب���كالم واه���ن وال تعرب���وا ع���ن ر�أي �ض���عيف وال تعتم���دوا ا�س���تد ً
الال
خاوي���اً .وح ّت���ى في الم�س���تويات المنخف�ض���ة ،علين���ا �أن نع ّلم ال�ش���خ�ص المنطق
ال�ص���حيح ا ّل���ذي يظ��� ّل في ذهنه مقب���و ًال ح ّتى لو ق���وي عقله ون�ض���ج بالتجارب
وا ّت�س���ع بالمعلوم���ات ،فال نق���وم بتعليم المرء في ال� ّ
ص���ف الأوّل كالماً ال يقبله
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في ال� ّ
ص���ف الخام�س ،فاثنان زائد اثنين ي�س���اوي �أربعة .هذا الأمر تعلمونه في
ال� ّ
ص���ف الأوّل والثاني �أي�ض���اً .هذا ما تع ّلمونه للطفل ،وبعد ع�ش���رين �سنة تظ ّل
النتيج���ة واح���دة لهذا ال�ش���خ�ص .ك ّل ما ف���ي الأمر �أ ّننا في ال� ّ
ص���ف الثاني نثبت
ل���ه النتيجة با�س���تدالل مع ّي���ن ،وعندما يرتقي ف���ي المراحل الريا�ض���ية العليا
نبرهن له نف�س الحقيقة ونف�س النتيجة ببرهان �آخر.
والنبي والإ�سالم والقر�آن والدين والقيم
وهكذا يجب تعليم معنى التوحيد
ّ
الإن�س���انية والأه���داف ال ِّدين ّي���ة .وبالطب���ع قد ال ن�س���تطيع تقديم دليل ب�س���يط
ووا�ضح عن كثير من المفهومات والمعارف الإ�سالميّة للعقول االبتدائية(((.
وف���ي جمي���ع �أ�ش���كال التبلي���غ ال ِّدين ّ���ي هن���اك �ض���رورة ملحّ ���ة لإتق���ان الكالم
الديني �س���واء �أكان على �ش���كل خطابة �أم كتاب �أم �ص���حيفة �أم
و�إحكامه .فالبالغ
ّ
فيلم �أم ...يجب �أن ال يكون �ضعيفاً وخاوياً وقاب ً
ال للنقد:
لنلتفت �إلى � ّأن ما نقوله يجب �أن يكون �صحيحاً وقاب ً
ال للدفاع عنه و�إثباته،
وين�سحب ذلك على الق�ضايا ال�سيا�سية والق�ضايا الإ�سالميّة ،وكذا على الفيلم
والم�سرحية وال�شعر والخطابة والدر�س العقائديّ وبقية الأمور(((».
المو�ضوع���ات الخاوية ال تفي���د المجتمع ولو كانت ج ّذابة عل���ى المدى الق�صير،
ً
فالذهن الخ ّالق للمجتمع لن يبقى ً
و�ساكنا ،ففي نهاية المطاف �سيلتفت �أفراد
راكدا
المنطقي لهذه المو�ضوعات ثمّ يبيّنون ذلك للآخرين،
المجتمع �إلى الم�ضمون غير
ّ
وفي هذه الحال تفقد الجاذبية الأولى قدرها ولن تتح ّقق الفائدة المرجوّة:
اال�س���تدالل ال�ض���عيف القاب���ل للنق���د  -يعني عدم ت�ص���وير الواق���ع كما هو -
من الأمور ا ّلتي تلحق �ض���رراً بالمرء عل���ى المدى البعيد .بالطبع لـه جاذبيته
للوهل���ة الأول���ى ،ولكننا ل�س���نا ف���ي مرحلة نعمل فيه���ا على الم�س���توى القريب،
((( من خطاب ل�سماحته خالل لقائه طالبات المدر�سة العلمية في مدينة «م�سجد �سليمان» 1361/6/4هـ�.ش.
إ�سالمي 1361/12/24هـ�.ش.
((( من خطاب ل�سماحته خالل لقائه �أع�ضاء المجل�س الأعلى للإعالم ال
ّ

((( من خطاب ل�سماحته خالل لقائه �أع�ضاء المجل�س الأعلى للإعالم الإ�سالمي  1361/6/24هـ� .ش.
((( من خطاب ل�سماحته خالل لقائه م�س�ؤولي التثقيف العقائدي-ال�سيا�سي لحر�س الثورة الإ�سالميّة 1363/3/3هـ�.ش.
((( م .ن.

ضوابط المضمون التبليغيّ عند اإلمام الخامنئيّ }

فنحن في مرحلة تقت�ضي تخطيطاً وعم ً
ال على المدى البعيد(((.
يني عندم���ا يتحدّث مع عامة النا�س �أن ال يكون حديثه
فينبغ���ي على المب ِّلغ الدِّ ّ
َ
المخاطب �أم ّّي �أو �شبه
عامي��� ًا ،فيلقي من الكالم ما يريد دون �ضابطة بذريعة � ّأن
ّ���ي ،وعليه في مثل هذه الأو�ساط �أن يعتمد خطاب��� ًا ب�سيط ًا ،ففنّ التبليغ يتط ّلب
�أم ّ
ال�سطحي:
منه �أن ال يخلط بين الكالم الب�سيط وبين التفكير
ّ
ال �إ�ش���كال في توجيه خطاب ب�س���يط �إذا كان الم�س���تمع من العامّة وم�س���تواه
منخف�ضاً ،لكن ب�ساطة الحديث ال تعني الخط�أ في الحديث(((.
الديني �أن ال يجعل الدِّ ين غطا ًء لمنطقه �أو خطابه الخاوي ،و�إن
ينبغ���ي للمب ِّلغ
ّ
يني �أن ال
كانت الع���وا ّم ت�ستح�سن ذلك المنطق �أو الخطاب ،كما ينبغي للمب ِّلغ الدِّ ّ
يُخ�ضع خطابه لمذاق مخاطبه ومزاجه:
«اجتنب���وا ال���كالم ال�ض���عيف والمعلوم���ات المظنونة ف���ي الق�ض���ايا ال ِّدينيّة،
فل���و كانت الف�ض���اءات الذهني���ة لعوا ّم النا�س تتقبّل �أمراً ما ،لك ّنه غير �ص���حيح،
ف�إيّاكم والخ�ض���وع لتلك الف�ض���اءات ،فتطلقون ت�ص���ريحات خاوية تحت غطاء
يني»(((.
الر�أي ال ِّد ّ
التبليغي و�إحكامه التكليف .ففي الظروف الراهنة
لقد �ضاعف �إتقان الم�ضمون
ّ
ا ّلتي يراقب فيها الأجانب �أو�س���اط العلماء ال�شيعة ويتربّ�صون بهم الدوائر ،ف�إذا
�ص���در عنه���م �أيّ كالمٍ خا ٍو ا�ستخدم���وه دلي ًال �ضدّهم ،هذا م���ن جهة ،ومن جهة
���ي من قبل الأعداء ،ف����أيّ �ضعف وتراجع
�أخ���رى يتع ّر����ض مخاطبونا لهجوم ثقاف ّ
الديني تتر ّتب عليه نتائج �إيجابية للأعداء ونجاح
التبليغي
ف���ي م�ضمون الخطاب
ّ
ّ
الثقافي:
هجومهم
ّ
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«� ّإن م���ن يمار����س الخط���اب ال ِّدين ّ���ي الي���وم علي���ه مراع���اة بع����ض الأم���ور،
فالت�ص���ريحات والخطابات تو�ضع اليوم تحت مجهر الأعداء .وتتعرّ�ض �أذهان
و�أف���كار مخاطبين���ا لهج���وم الأع���داء .فعلينا �أن نح���ذر كثيراً .ح ّتى ل���و خاطبنا
الأطفال فليكن خطابنا �صحيحاً وقو ّياً مبرهنا»(((.
ويتح ّق���ق الإتق���ان في التبليغ في ظ��� ّل التف ّرغ والمطالعة ،فف���ي �أيّ م�ستوىً من
يخ�ص�ص وقت ًا منا�سب��� ًا لت�أهيل نف�سه في
العل���م والف�ضل كان المب ِّلغ يج���در به �أن ّ
مجال �إحكام الخطاب و�إتقانه:
«ارتقاء المنبر ي�س���تدعي المطالعة .والمنبر دون مطالعة معناه �أ ّننا نطرح
على النا�س همّنا وغمّنا ،الأمر ا ّلذي ي�ستبطن �أ ّننا ال نهت ّم بالنا�س»(((.
يني �أن يهتم بكيف ّية تبليغه ,فالإكثار يمنعه من �إتقان الكالم...
على المب ِّلغ الدِّ ّ
ليجع���ل التف ّرغ للمطالعة والبح���ث �أ�ص ًال في ن�شاطه ولو انعك����س ذلك �سلبي ًا على
عدد الخطب �أو الم�ؤ ّلفات:
لتكن الأقوال والت�ص���ريحات علمية .اجتنبوا الهزيل من القول .وال ترتقوا
المنب���ر دون مطالع���ةّ .
اطلع���وا عل���ى �آخر و�أف�ض���ل الأقوال المتعلقة بالق�ض���ايا
الإ�سالميّة .وقد ي�سفر ذلك عن تقليل خطاباتنا ،لكن ال �إ�شكال في ذلك ،فهذه
الوظيفة تح ّتم على المرء لكي يتحدّث جيّداً �أن يق ّلل كالمه(((.
2ـ اإلقناع على المدى الطويل
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يني ب�سرعة ،كمن يحدث ف ّقاعات على
يجب �أن ال تتال�شى ت�أثيرات التبليغ الدِّ ّ
�سطح الماء ال تلبث �أن تختفي.
���ي �أن ي�سعى لإطالة م���دى ت�أثيرات عمل���ه �أو يجعلها باقية،
فعل���ى المب ِّلغ الدين ّ
جمع من علماء الدِّ ين في محافظة «جهار محال وبختياري» 1371/7/15هـ�.ش.
((( من خطاب ل�سماحته في ٍ
إ�سالمي1370/12/15 ,هـ�.ش.
((( من خطاب ل�سماحته خالل لقائه الم�س�ؤولين في منظمة الإعالم ال
ّ
((( من خطاب ل�سماحته خالل لقائه ب�أئمة الجماعة وعلماء الدِّ ين والمب ّلغين ع�شية �شهر رم�ضان1371/11/25 ,هـ�.ش.

3ـ مواكبة مقتضيات الزمان

التبليغي في فرا ٍغ وخ���ارج زمانه ،وك�أنه مج ّردات
يج���ب �أن ال ي���دور الم�ضمون
ّ
���ي مقت�ضيات الزمان
عقلي���ة ال �صلة لها بحاج���ات المجتمع ،فلي ّتخذ المب ِّلغ الدين ّ
معيار ًا لمطالعاته وخياراته ،ويطابق خطابه معها:
ارجع���وا وانظ���روا ،م���ا ه���ي متط ّلب���ات الع�ص���ر وم���ا ه���ي احتياج���ات النا�س؟
إ�سالمي المقدّ�سّ ...
ن�ضجوه وهيّئوه ،ثم قدّموه
وا�ستنبطوا ذلك من ال�شرع ال
ّ
طازجاً للنا�س(((.
المب ّل���غ الواع���ي ي���درك المتط ّلبات الآني���ة ّ
وي�شخ�صه���ا ويل ّبيها وف���ق التكليف
الديني ،فيبذل ك ّل جهوده لكي ال يتخ ّلف عن �أداء تكليفه في الإجابة عن ت�سا�ؤالت
ّ
الع�صر.
إ�سالمي1361/12/24 ,هـ�.ش.
((( من خطاب ل�سماحته خالل لقائه �أع�ضاء المجل�س الأعلى للإعالم ال
ّ
((( من خطاب ل�سماحته خالل لقائه علماء الدِّ ين في «رف�سنجان»1361/2/7 ,هـ�.ش.
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َ
المخاطب وقلبه وي�صوغ  -ا�ستداللي��� ًا  -قناعاته ،ال �أن ي�صوغها
في�ستوع���ب عقل
�صحة عمله:
حما�سي ًا وفو�ضوي ًا ويجعل ذلك برهان ًا على ّ
عل���ى مب ِّلغن���ا  -ذل���ك الم���رء ا ّلذي يخاط���ب النا����س � -أن يتحدّث م���ع النا�س
التبليغي بكلمة �أو
ب�أم���ور تث���ري �أذهانهم لمدّة يُعتد بها ،ال �أن يتال�ش���ى جه���ده
ّ
ب�ش���عار �أو بكت ّي���ب .فالم�ش���كلة تكم���ن ف���ي �أ ّننا نو�ص���ل � -أحيان���اً  -المفاهيم �إلى
�أذهان النا�س بطريقة طوباوية ،في�أتي الآخرون  -ودون �ض���جيج  -ليمحوا ك ّل
ما �أو�صلناه! �إ ّنها م�شكلتنا الكبيرة ح ّتى الآن.
� ّإن م���ا نري���د �إقراره في الأذهان يج���ب �أن يُق ّر بطريقة تم ّكنه من البقاء في
الذهن مدّة من الزمن  -خم�س �أو ع�ش���ر �س���نوات  -وال �أقول يجب �أن يظ ّل �إلى
�آخر العمر ،باعتبار � ّأن ذهن الإن�سان ينمو ،وتنبثق منه ت�سا�ؤالت جديدة(((.
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الحكم���ة في � ّأن المرء ي����ؤدّي عمله في الظرف المنا�س���ب و�أن يعرف زمانه...
حكم���ة هذا الرجل � -سماح���ة الإمام
الخميني {  -تج ّلت ف���ي �إدراكه الدائم
ّ
لمتط ّلبات ك ّل لحظة .بالطبع ف� ّإن هذا الأمر مهمّ ج ّد ًا ،لأ ّنه ي�ستدعي:
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�أ ّو ًال� :إدراك ًا وا�ستعداد ًا ،ونظر ًا ثاقب ًا.
ثاني ًا� :شجاعة و�شهامة.

يعن���ي �أ ّن���ه يق���وم بالعم���ل في الوق���ت ا ّل���ذي ال يقدم في���ه الآخ���رون على هذا
العمل(((.
«� ّإن المجتم���ع يهت��� ّم بالمب ّلغين في ظ��� ّل �إدراكهم لو�ض���ع المجتمع وحركية
َ
المخاطبي���ن
الع�ص���ر .والمب ِّل���غ الناج���ح ه���و ا ّل���ذي يواك���ب خطاب���ه م�ش���اكل
والإ�ش���كاالت ال ِّدين ّي���ة المعا�ص���رة ،فيو�ض���ح الإجاب���ات ع���ن الإ�ش���كاليّات ويح��� ّل
الم�ش���اكل .فه���و ال يخاط���ب موجودات ف�ض���ائية مجهولة ،و�إ ّنم���ا يوجّ ه خطابه
لإن�س���ان يعي�ش على الأر�ض ،فعليه �أن يعرف �آالمه ويوا�س���يه في �أحزانه ويقدّم
الإجابات ال�شافية عن ك ّل ت�سا�ؤالته:
كان ف���ي �إي���ران نوعان م���ن الخطباء� :أحدهم���ا :الخطيب ا ّل���ذي ال يهتمّ �أحد
بحديث���ه ،لأ ّنه ال يتناول في حديثه �أمور ًا مرتبطة بع�صره .والآخر :الخطيب ا ّلذي
وبخا�صة ال�شباب  -حوله لال�ستم���اع �إليه .فك ّل من باع الحلوى
يزدح���م النا�س -
ّ
كثرت زبائنه .ما الفرق بينهما؟ �أفي قوة البيان و�ضعفه؟ �أم في رخامة ال�صوت؟
�أم في الر�شاقة وال�شكل؟
� ّإن جميع النا�س �إمّا في هذا الطراز �أو في ذاك ،لكنّ الفرق يكمن في �أن �ض�آلة
ع���دد الم�ستمعين تع���ود �إلى �أن الخطيب ال يفهم مقت�ضي���ات الع�صر ويتط ّرق �إلى
�أم���ور �أخرى ،فالنا�س كان���وا متعط�شين لمجموعة من المفاهي���م الإ�سالم ّية ا ّلتي
((( من خطاب ل�سماحته خالل لقائه علماء الدِّ ين في «رف�سنجان»  1361/2/7هـ� .ش.

ال يتناوله���ا ه�ؤالء �أو ال يج���ر�ؤون على التحدّث به���ا� ،أو � ّأن عقولهم ال ت�صل �إليها،
لك ّنهم ل�سبب �أو لآخر ال يعتبرونها �ضرورية»(((.
4ـ مراعاة االعتدال

((( من خطاب ل�سماحته خالل لقائه علماء الدِّ ين في «رف�سنجان»  1361/2/7هـ� .ش.
((( من خطاب ل�سماحته خالل لقائه �أ�ساتذة وطالب الحوزة العلمية في «م�شهد» 1369/1/14هـ�.ش.

ضوابط المضمون التبليغيّ عند اإلمام الخامنئيّ }

يني من معرفة الدِّ ين ج ّي���د ًا ليب ِّلغه للنا�س ،متحا�شي ًا الإفراط
ال ب��� ّد للمب ِّلغ الدِّ ّ
والتفري���ط .فال ي�ستند �إلى جانب م���ن الدِّ ين وين�سى �أبعاد ًا �أخ���رى منه ،فالدِّ ين
ف���ي �شكله الجامع �أ�سا�س لل�سع���ادة الإن�سانية .لكن الإفراط في التركيز على �أحد
�أبع���اد الدِّ ين يعك�س �صورة كاريكاتوري���ة ومزيّفة عنه وتتر ّتب مخاطر على الو�ضع
���ي للمجتمع .وقد �أ�شار �سماح���ة القائد} �إلى الإفراط والتفريط في �أحد
الدِّ ين ّ
�أبعاد الدِّ ين بقوله:
عليكم بمراعاة االعتدال .واالعتدال يعني تفادي الإفراط في �أيّ ا ّتجاه
ك���ان ،فبع�ض ال��خ��ط��ب��اء ي��ف�� ّرط��ون �إمّ���ا ف��ي ال��ج��ه��ات الأخ�لاق��ي��ة �أو الجهات
ال�سيا�سية .ال ف��رق �أ ّي���اً ك��ان��ت الجهة ،ف��الإف��راط م��ذم��وم ف��ي ك�� ّل الأح���وال.
بالطبع �أكثر ما يحتاج �إليه النا�س هو الأخالقيّات ،فنحن بحاجة �إلى ثورة
�أخالقية ،لكن ال يكون الأمر بحيث �إذا تناولنا الق�ضايا الأخالقية� ،أو قر�أنا
على النا�س حديثاً� ،أغفلنا تماماً الق�ضايا الراهنة والق�ضايا الثورية ،وق�ضايا
العالم ،وق�ضايا الحياة...
ٌ
لكن ال�س���امع يظ ّ
فبع�ض يرتقي المنبرّ ،
���ن �أ ّنه لم تحدث ثورة
وكم���ا ذك���رت،
س���ي خاطئ
ف���ي ه���ذا البلد! هذا �إفراط في جانب ،والإفراط في الجانب ال�سيا� ّ
ٌ
يخ�ص�ص ك ّل خطبته من بدايتها �إلى نهايتها للأمور ال�سيا�سية،
�أي�ضاً،
فبع�ض ّ
و ال نجد عبارة في الأخالق والن�صيحة والتهذيب والأحكام(((.

95

 -5مراعاة األولوية

أس��ال��ي��ب التبليغ (م��ف��ه��وم��ه ،م��ض��م��ون��ه ،أس��ال��ي��ب��ه)

96

ب�صحة
ال ب��� ّد م���ن مراعاة الأه���مّ ثمّ المهمّ ف���ي م�ضمون الكالم ،ف�ل�ا نكتفي ّ
المو�ض���وع وح�سن���ه ،فالتبليغ يج���ب �أن يتطاب���ق مع الحاج���ات الفوري���ة والأولية
للمخاطبين.
يني �أن يعتب���ر نف�سه كالطبيب العالم والحكيم العاقل ،فيتم ّعن
عل���ى المب ِّلغ الدِّ ّ
بعم���ق في مري�ض���ه ّ
لي�شخ�ص داءه ،ث���م ي�ص ّنف �أمرا�ضه فيب���د�أ بعالج الأمرا�ض
الخطيرة والمميتة ،وال ين�شغل بالآالم الخفيفة والأمرا�ض الب�سيطة:
علين���ا �أن نتح���دّث بالأه���مّ ،فقد يكون المو�ض���وع جيّداً ج��� ّداً لك ّنه غير مهمّ،
�إذا كان �ش���خ�ص بحاج���ة �إل���ى م���ن ينقذ حياته ،فه���ل من ال�ص���حيح �أن تحدّثوه
مث ًال -عن العناية بنظافة الفم والأ�سنان؟
� ّإن نظافة الفم والأ�سنان �أمر �ضروريّ ّ ،
لكن هذا ال�شخ�ص يعاني من مر�ض
قاتل .اهتمّوا بالق�ضايا ذات الأهمّية ،والأه ّم هو ا ّلذي يجب �أن يقال(((.
لمعرفة الق�ضايا الأه���مّ ال ب ّد من الت�أمّل والتم ّعن ،و�إدراك الق�ضايا ،والذكاء،
والنظرة الثاقبة ،وتخ�صي�ص وقت منا�سب ،ل ّأن ق�ضايا المجتمع الفكرية في تغ ّير
دائم ،والت�سا�ؤالت ا ّلتي تفرزها حركية الحياة تظ ّل تل ُّح مطالبة بالإجابات:
الأه ّم هو ا ّلذي يجب �أن يقال ...عليكم �أن تبحثوا عمّا يدور في ذهن ال�شباب
من ت�س���ا�ؤل بحيث �إن لم ت ّت�ض���ح الإجابة عنه قد ي�ؤدّي ذلك �إلى االنحراف ،ما
هو هذا ال�س�ؤال؟ عليكم �أن تبحثوا عنه وتجدوه.
الج���زء ال�ص���عب في الق�ض���ية يتم ّثل في ديمومة ال�س���عي للعث���ور على تلك
نمط واحد ،ففي
الأ�س���ئلة ا ّلتي تدور في الأذهان ،فالأ�س���ئلة لي�س���ت دائماً من ٍ
التبليغي ونبذل جهوداً �ض���خمة في
الأيّام ا ّلتي ك ّنا فيها في مقدّمة الن�ش���اط
ّ
((( من خطاب ل�سماحته خالل لقائه علماء الدِّ ين ع�شية �شهر رم�ضان1373/11/15 ,هـ�.ش.

 -6تحاشي التكفير

الديني من �أن يعتم���د �أ�سلوب التحاور ال ّلي���ن ،ويتحا�شى التكفير
ال ب��� ّد للمب ِّل���غ
ّ
واال ّته���امّ � .إن تكفير الآخرين ال يح��� ّل الم�شاكل بل يك ّر�سه���ا وي�ضاعفها ،ويُ�ضفي
طاب���ع المظلومية والبراءة على الأفكار الم�سمومة ،في�ضعها و�سط هالة زائفة من
القد�سية فيتج ّمع حولها الأن�صار والم�ؤمنون بها.
وللأ�سف كان لظهور وتنامي الفرق ال�ضا ّلة في تاريخ بلدنا ارتباط بهذا النمط
م���ن التعامل ،فك ّلما ح ّل التكفير مح ّل المنطق وقع���ت مخاطر عظيمة .والتجربة
التاريخية عبرة لمب ِّلغينا:
ارتكبن���ا  -نح���ن المعمّمين وعلماء ال ِّدين  -طوال التاريخ �أخطا ًء كبيرة في
نقد بع�ضنا بع�ضاً ،فقد ت�صوّرنا � ّأن النزاع والإبعاد و�أحياناً التكفير بمقدوره �أن
ّ
يجتث جذور الأفكار الخاطئة من المجتمع ،بينما هذا �أمر خاطئ.
((( من خطاب ل�سماحته خالل لقائه علماء الدِّ ين ع�شية �شهر رم�ضان 1373/11/15 ،هـ� .ش.

ضوابط المضمون التبليغيّ عند اإلمام الخامنئيّ }

هذا الطريق ،لم تكن الق�ض���ايا المطروحة �آنذاك ت�ش���به ما هو موجود الآن،
�آن���ذاك كان علين���ا �أن نفه���م اال�ش���تراكية العلمي���ة والمادي���ة التاريخي���ة لن���رد
عليهم���ا ،ف���ي ذل���ك الوق���ت كانت هذه الم�س���ائل ت�ش���غل �أذه���ان غالبية �ش���بابنا
الجامعيي���ن وغيره���م ح ّتى بع�ض التجار والك�س���بة ,لكن اليوم توجد ق�ض���ايا
�أخ���رى.
ه���ل تري���دون �أن تبقى هذه الق�ض���ايا؟ هل تريدون �أن يبقى ف���را ٌغ في �أذهان
بناتنا ون�سائنا و�أبنائنا ورجالنا ليملأه العدو كيف ي�شاء؟
�إن ل���م ترغب���وا في ذل���ك عليكم �أن تح���دّدوا الف���راغ .ث ّمة حاجة �إل���ى �أجهزة
متخ�ص�صة للتفكير في هذا الأمر(((.
ّ
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لماذا ا�س���تقرّت الأفكار الخاطئة للفرق ال�ض���ا ّلة في عق���ول كثير من النا�س
وم���ا زال���ت ح ّت���ى الآن؟ ال�س���بب يكم���ن ف���ي � ّأن التعام���ل معه���ا لم يك���ن منطقياً
ال ّ
وا�ستداللياً ،و�إ ّنما كان تعام ً
فظاً ،وح�سب.
ه���ذا التفكي���ر االلتقاط ّ���ي موج���ود في مجتمعن���ا� ،إ ّال � ّأن الر ّد علي���ه لي�س في
الع�صا وال�شجار والإبعاد والتكفير والتف�سيق ،بل في العمل ال�صحيح(((.
وت���زداد �أه ّمية ه���ذا الأمر في ع�ص���ر الحكومة الدِّ ين ّية ،فف���ي ع�صر االنزواء
متوجهة للح���وزة مثلم���ا ه���ي الآن لأ ّنها كان���ت بعيدة عن
ل���م تك���ن �أنظار الع���دو ّ
الحك���م� ،أمّا الآن فيوجد ارتب���اط وثيق بين الدِّ ين والحكومة ،لذلك ف� ّإن تداعيات
التكفي���ر والتف�سي���ق ال�س ّيئ���ة �ستب���دو م�ضاعفة .ف���ي ع�صرنا هذا يمك���ن ب�سهولة
اعتب���ار التكفي���ر والتف�سي���ق ً
دلي�ل�ا على ع���دم منطقي���ة الحكومة والدِّ ي���ن ،فيتمّ
إرهابي،
���ي و� ّ
ت�صوي���ر الدِّ ي���ن القائ���م عل���ى الحكمة والمنط���ق على �أ ّنه دي���ن قمع ّ
الأم���ر ا ّل���ذي ي�ساع���د عل���ى االنف�ص���ال ع���ن الدِّ ي���ن �أو الت�شكي���ك ف���ي �أركان���ه.
االلتفات �إلى هذه النقاط يقت�ضي من المب ِّلغين �أن يردّوا على الأفكار المنحرفة
بالمنطق والنتاجات الفكرية الغزيرة:
«المجابهة يجب �أن تتنا�سب مع الم�صلحة والحكمة ،فاليوم لي�س كالأم�س.
ففي ال�سابق �إذا تك ّلم �شخ�ص ولم يكن ب�إمكاننا �أن نقوم ب�أيّ عمل ،ك ّنا ن�صرخ �أو
نعلن البراءة منه� ،أو نك ّفره �أو نف�سّ قه �إذا كان كالمه في حدود الكفر �أو الف�سق،
�أمّ ���ا الي���وم فال حاجة لهذه الأمور ويجب تج ّنب هذه الممار�س���ات ،ف�إ ّنها ت�ض��� ّر
بالمجتمع ال
إ�سالمي»(((.
ّ

((( من خطاب ل�سماحته خالل لقائه علماء الدِّ ين في زنجان1364/8/29 ,هـ�.ش.
((( من خطاب ل�سماحته خالل لقائه �أع�ضاء مجل�س الخبراء1371/11/29 ,هـ�.ش.

خال�صة الدر�س

مطالعة
اصالح المجتمع بإصالح رجال الدين

ّ �...إن رج���ال الدِّ ي���ن هم الذين يج���ب �أن يقدّروا هذه الأم���ور ،ف�إذا �صلح رجل
الدِّ ي���ن �صل���ح ك ّل �ش���يء و�إذا ف�س���د العا ِلم  -ال �سم���ح اهلل  -ف�سد العا َل���م � ّإن هذا
ه���و الواق���ع .لقد كن���ت �أذهب �أيام ال�شب���اب �إلى بع�ض البالد ف���ي ال�صيف فكنت
�أرى � ّأن النا����س جميع ًا ط ّيبون .ففي مدينة مح�ّلتاّ ت  -الواقعة بالقرب من مدينة
خمي���ن  -كنت �أرى النا�س ط ّيبين متديّنين .فبعد البح���ث كان الإن�سان يدرك � ّأن
هن���اك عالم ًا ط ّيب ًا �أو ع���دّة علماء ط ّيبين وكان النا�س ط ّيبي���ن تبع ًا لطيبة ه�ؤالء.
ف�أينم���ا وجد العا ِل���م الط ّيب ف�إ ّنه ي�صلح الأمور  -طبع��� ًا العا ِلم العاقل المتديّن -
و�إذا ح�ص���ل انحراف  -ال�سمح اهلل  -في ه���ذه ال�شريحة من النا�س �سينتقل هذا
االنحراف ،ف� ّإن النا�س ينظرون �إلى هذه الفئة ماذا تعمل.
لذلك ف� ّإن على عواتقنا م�س�ؤولية كبيرة �سواء في ذلك �أئ ّمة الجُ َمع والجماعات
حجته .ف�إذا ك ّنا معذورين قبل عدّة �سنوات
�أم جمي���ع علماء البالد .فقد �أتمّ اهلل ّ
لأ ّنن���ا ك ّن���ا الن�ستطيع مواجهة الح���راب فك ّل كلمة كانت ت�ؤدّي �إل���ى ال�سجن وكانت
حجته علينا .ال
لدين���ا هذه الأعذار لك ّنه���ا غير موجودة اليوم �أي � ّإن اهلل ق���د �أتمّ ّ
يمك���ن �أن نقول �إ ّننا ل���م نعمل لأ ّننا لم نكن قادرين على العم���ل .ف� ّإن لديكم اليوم

ضوابط المضمون التبليغيّ عند اإلمام الخامنئيّ }

الخامنئي}:
التبليغي عند الإمام
 -من �ضوابط الم�ضمونّ
ّ
الكالم المتقن ،الإقناع على المدى الطويل ،مواكبة مقت�ضيات الزمان ،مراعاة
االعتدال ،مراعاة الأولوية ،تحا�شي التكفير.
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الق���درة على �إ�صالح الم���كان ا ّلذي �أنتم في���ه وذلك ب�إ�ص�ل�اح نفو�سكم والتفاهم
م���ع النا����س والتفاهم مع الم�س�ؤولي���ن� .إ ّننا اليوم مطالبون بحف���ظ الوحدة عملي ًا
�س���واء في الأحياءا ّلتي نحن فيها �أو في المدن �أو الق���رى �أو الأرياف ا ّلتي ي�سكنها
النا�س....
�صحيفة الإمام ،ترجمة عربية ،ج� ،15ص416 :

أساليب التبليغ ()1
(التدرّج  -المجادلة  -الحكمة والموعظة الحسنة)

���������������������������������������������� �����������������������������������������������������أأ

الدرس السابع

أهداف الدرس

� 1 .1أن يتع��� ّرف الطال���ب �إل���ى �أه ّمي���ة �أ�سالي���ب التبلي���غ
وخ�صائ�صها.
� -2 .2أن يتع ّرف �إلى �أ�ساليب القر�آن في التبليغ.
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ل���ك ّل دع���وة جانب���ان ،جانب المعان���ي والم�ضامين ،وه���و ا ّلذي ي�شم���ل ق�ضايا
الدعوة ومبادئه���ا و�أهدافها ،وجانب الأ�ساليب والعب���ارات ،وهو ا ّلذي ت�صاغ فيه
هذه المعاني.
ول���ك ّل م���ن الجانبي���ن خ�صائ�صه ا ّلتي تم ّي���زه عن الآخر .فم���ن خ�صائ�ص
الدع���وة الإ�سالم ّية �صدقها ،و�شمولها ،وحيو ّيتها ...ومن خ�صائ�ص �أ�ساليبها:
الو�ضوح والبيان ،والحكمة والموعظة الح�سنة والمجادلة با ّلتي هي �أح�سن...
ولق���د عني العلم���اء بدرا�س���ة �أ�سالي���ب الدعوة والتبلي���غ .ومن ه���ذه الدرا�سة
تق�سيمه���م هذه الأ�ساليب �إلى خبرية ،و�إن�شائية ،وجدلية ،وبرهانية ،وق�ص�صية..
�إل���ى �آخر ه���ذه التق�سيمات ا ّلتي حفلت بها كتبهم قديم��� ًا وحديث ًا .وهي تق�سيمات
تدور حول الألفاظ ،والجمل ،والتراكيب اللغوية والأدبية.
التبليغ بين الصور التقليديّة والمستحدثة

قد ينغلق بع�ض النا�س على ال�صور التبليغ ّية التقليدية الموروثة وال ينفتح على
إ�سالمي حول هذا المو�ضوع؟
المناهج الم�ستحدثة في التبليغ .فما هو الت�صوّر ال
ّ
ال َّ
�ش���ك �أ ّننا حينما نف ّكر باالنفتاح على المناه���ج الحديثة في الإعالم والتبليغ
ال نري���د �إهمال المناهج القديمة والمتعارف���ة؛ ك�أ�سلوب الحديث المبا�شر الفرديّ
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نو�سع
���ي� ،أو �أ�سل���وب الت�أليف والتدوي���ن� ،أو �أ�سلوب ال�شعر� ،إ ّنم���ا نريد �أن ّ
والجماع ّ
الق�صة ،والرواية ،والم�سرحية،
دائرة المناه���ج والأ�ساليب التبليغ ّية لت�شمل كتابة ّ
والر�سوم التقليدية والرمزية ،والحكاية ،وغيرها م ّما ا�س ُتحدث في عالمنا المعا�صر
عبر مختلف الأجهزة كالراديو ،والتلفزيون ،والفيديو ،والإنترنت ،وما �شاكل.
لع ّل ه���ذه المناهج الحديثة غير م�ألوفة لدين���ا ،وال نعرف عنها في ممار�سات
خا�صة
الأنبياء والأئ ّمة وال�صالحي���ن من �أ�سالفنا ،ولع ّلها غير متاحة لدى الكثير ّ
في ظروف ما قبل ت�أ�سي�س الدولة الإ�سالم ّية حيث كانت الأجهزة الم�ستحدثة في
الع���ادة بيد ال�سلطات المنحرفة ولم يكن لرجال الإ�سالم منها ن�صيب كبير .وقد
تك���ون �أخذت موقعها في �أو�ساطنا ،بل وح ّتى ف���ي طرق تفكيرنا وتخطيطنا للعمل
���ي� ،إال �أ ّننا اليوم بحاج���ة �إلى �إعادة نظر في مناه���ج التبليغ بين االنغالق
التبليغ ّ
ال�سبل الحديثة.
على الحالة التقليدية وبين االنفتاح على ُ

التبليغي بمنهج واحد ،بل دعت ال�ستخدام
النظرية الإ�سالم ّية لم تح�صر العمل
ّ
ك ّل �أ�سلوب يتي���ح فر�صة النفوذ �إلى قلب الطرف الآخر والت�أثير عليه� ،شريطة �أن
يكون بعيد ًا ع���ن مناهج االحتيال كال�سحر ،وال�شع���وذة ،والأكاذيب ،والخداع،...
يقول اهلل تعالى} :ﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯ
ﮰﮱ{((( .و«الحكم���ة» و«الموعظ���ة» في هذه الآي���ة الكريمة لي�ست محدّدة
ب�ص���ورة تبليغي���ة دون �أخرى ،و�إن كان���ت تن�صرف �إلى �أ�سل���وب الحديث المبا�شر
والم�شافهة الكالمية � ،اّإل � ّأن هذا االن�صراف ال ي�ض ّيق مفهوم الكلمة.
تو�سعوا في الممار�سة التبليغ ّية �إلى ك ّل طريقة
 104ومن هنا نجد �أن الأنبياءّ R
م ّتبع���ة يومئذ ،فلم يقت�صر �أ�سلوبهم على الموعظ���ة الكالم ّية ،و�إ ّنما �شمل �أ�سلوب
ح�سان بن ثابت بتوجيه من الر�سول  ،Pوا�ستخدموا
ال�شع���ر كما نجده في �شعر َّ
ق�صة �إبراهيم Qوتك�سي���ره للأ�صنام }ﭴ ﭵ
الموعظة العملي���ة كما في ّ
((( �سورة النحل ،الآية.125 :
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ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ{((( .وا�ستخدم���وا
ق�ص���ة مو�سى Qمع
المنه���ج الإعج���ازيّ ف���ي مقابل �أباطي���ل ال�سحرة كما في ّ
�سحرة فرعون حيث �ألقى ع�صاه لتلقف ما �صنعوا.
«الق�ص����ة»
كم���ا �أنّ الق���ر�آن الكريم ا�ستخ���دم ب�شكل وا�ضح ومك ّث���ف �أ�سلوب
ّ
و�أ�سل���وب «التمثي����ل» ،م���ا دام ذلك ي�ؤدّي �إلى هداية النا����س ،مهما كان محتوى
الق�صة� ،أو نوع المثل قال تعالى} :ﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂ
ّ
ﮃﮄﮅ.((({...
وعل���ى هذا الأ�سا�س ينبغي �أن يعمل المب ِّلغ عل���ى التع ُّرف الدائم �إلى الأ�ساليب
التبليغي ،واال�ستفادة الق�صوى
والو�سائ���ل والطرائق المتنوّعة لتقديم الم�ضم���ون
ّ
م���ن التقنيات الحديثة ،ك ّل ذلك بغية �إي�صال ون�شر الم�ضامين التبليغ ّية �إلى �أكبر
�شريحة ممكنة.
ما هو أسلوب الدعوة؟

والم���راد ب�أ�سل���وب الدعوة هنا م���ا ُب ّلغت به �أوام���ر اهلل تعال���ى و�إر�شاداته �إلى
المدعوّين ,وهو ال يخرج ع ّما جاء به القر�آن الكريم وال�س ّنة النبوية المطهّرة.
والأ�سل���وب يجمع على �أ�سالي���ب «وهو الطري���ق ،والوجه ،والمذه���ب ...،وهو
ّ
الفن :يقال� :أخذ فالن في �أ�ساليب من القول �أي �أفانين منه»(((.
والأ�سل���وب والكالم الأح�سن هو كالم اهلل تعالى ا ّلذي و�صفه اهلل تعالى بقوله:
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ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ{(((.
((( �سورة الأنبياء ،الآية.63-62 :
((( �سورة البقرة ،الآية.26 :
(((	انظر :ل�سان العرب ،ابن منظور ،ج � ،1ص .473
((( �سورة الزمر ،الآية.23 :
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ولقد �أخذت �أ�ساليب القر�آن وكالمه بنفو�س الكفرة ،وهم �أرباب القول ،وفحول
البي���ان ،ف�أعجبوا به���ا ،وافتتنوا بجماله���ا ،و�شهدوا لها رغ���م عداوتهم للإ�سالم
وبقائه���م على ال�ش���رك .رُويَ � ّأن الوليد قال لبني مخزوم« :واهلل لقد �س���معت من
محمّ���د � Pآنف���اً كالم���اً م���ا هو م���ن كالم الإن����س ،وال م���ن كالم الج ّ
���نّ � ،إن له
لح�ل�اوة ،و� ّإن علي���ه لط�ل�اوة ،و� ّإن �أعاله لمثمر ،و� ّإن �أ�س���فله لمغدق ،و�إ ّنه ليعلو
وما يُعلى»(((.
خصائص هذه األساليب

ل���م ت�صطدم �أ�سالي���ب الدعوة في الق���ر�آن على تعدّد �صوره���ا و�ألوانها بالعلم
قديم���ه وحديثه ،العلم ال�صحيح القائم على المنط���ق ال�سليم .و� ّإن ما في �أحدث
نظريات العلم من حقائق عن الكون ومظاهر الحياة المادية والإن�سان ،والحيوان
والنب���ات ال يتناق�ض مع ما في القر�آن الكريم من الحقائق والمعاني العميقة التي
ال زال���ت ت�ؤيّ���د العلم في ا ّتجاهات���ه ال�سليمة ،واكت�شافاته لمظاه���ر الكون لمعرفة
�أ�سراره.
وهذه الأ�ساليب  -ف�ض ًال عن ت�أديتها مها ّم العبادات والتكاليف والأحكام
ال�شرعية  -هي �أ�ساليب جمالية ون�صو�ص �أدبية �إمتاعية ،تقوّم الل�سان ،وتع ّلم
البيان ،وتر ّقق الم�شاعر ..وك ّلما قرئت اطم�أ ّنت بها النفو�س ،واق�شع ّرت منها
الجلود خ�شية هلل وخ�ضوع ًا لعظمته} :ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ
ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ{((( }،ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
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ﭹ ﭺ ﭻﭼ. ((({...
((( بحار الأنوار ،العلاّ مة المجل�سي ،ج � ،18ص .168
((( �سورة الرعد ،الآية.28 :
((( �سورة الزمر ،الآية.23 :

ومن مقوّمات هذه الأ�ساليب �أ ّنها قامت:
على ّ
الحق} :ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ .((({...
وعلى الو�ضوح والإبانة } :ﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩ
ﯪ{(((.

وعلى الي�سر } :ﮞﮟﮠﮡﮢ ﮣﮤ{(((.
وعلى الحكمة والموعظة الح�سنة والمجادلة با ّلتي هي �أح�سن} :ﮦﮧﮨ
ﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓ.((({ ...
وهي �أ�ساليب ال باطل فيها ...} :ﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜ.((({ ...
وال كذب...} :ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ.((({ ...
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وعلى ال�صدق» } :ﭣﭤﭥﭦﭧ{(((.

وال خي���ال :وهو ما يقوم عليه �شعر ال�شع���راء ،وفنّ الأدباء ،وغيرهما م ّما يبعد
ع���ن الحقيقة وي�ضرب في �أودية الوهم والخرافة }ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ
ﯜﯝﯞﯟﯠﯡ ﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫ

ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ.((({...
ول���ن يدخل في ه���ذا الخيال م���ا ا�شتملت عليه ه���ذه الأ�ساليب م���ن ت�شبيهات
وتراكي���ب بالغية؛ ل ّأن ه���ذه و�إن احتوت على �ضروب من الت�صوي���رات ف�إ ّنما هي
((( �سورة ال�سجدة ،الآية.2 :
((( �سورة الن�ساء ،الآية.122 :
((( �سورة الن�ساء ،الآية.174 :
((( �سورة القمر ،الآية.17 :
((( �سورة النحل ،الآية.125 :
((( �سورة ف�صلت ،الآية.42 :
((( �سورة يو�سف ،الآية.111 :
((( �سورة ال�شعراء ،الآيات224 :ـ .227
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لتقريب المعنى و�إبرازه في �صورة المح�سو�س ،وك�شفه ،وتو�ضيحه و�إظهار الحقيقة
���ي �أو �أ�سط���وريّ  ،ل ّأن كالم اهلل ع ّز
دون زي���ادة �أو نق�ص���ان ,ودون �أيّ معنى خراف ّ
وج ّل من ّزه عن ذل���ك }ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
ﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈ ﮉﮊ ﮋﮌﮍ ﮎﮏﮐ{(((.
وهي �أ�ساليب هداية حقيقية ت�أمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ،وتدعو �إلى المثل
العلي���ا والحياة الط ّيب���ة في �أ�سمى �صوره���ا وغاياتها� .إ ّنها �شف���اء للنا�س ،ورحمة
للعالمين} .ﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥ} ،((({...ﮤﮥﮦﮧﮨ
ﮩﮪﮫﮬ. ((({ ..
من أساليب التبليغ في القرآن الكريم

�أ ّو ًال� :أ�سلوب التد ّرج

نموذج :تحريم الخمر في القرآن الكريم

(((

الخطوة الأولى:
 -ق���ال اهلل تعال���ى} :ﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮ.((({...

الخطوة الثانية:
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 -قال اهلل تعالى }ﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲ.((({...
((( �سورة الفرقان ،الآية5 :ـ .6
((( �سورة الإ�سراء ،الآية.9 :
((( �سورة الإ�سراء ،الآية.82 :
((( بنا ًء على بع�ض التف�سيرات لهذه الآيات.
((( �سورة الن�ساء ،الآية.43 :
((( �سورة البقرة ،الآية.219 :

الخطوة الثالثة والنهائية
 - -ق���ال اهلل تعال���ى:

}ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ

ﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢ ﭣﭤﭥﭦﭧ

ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ .((( { ...

ثاني ًا� :أ�سلوب المجادلة في القر�آن

الطو�سي Mفي تف�سيره «التبيان» � ّأن «حقيقة
معن���ى الج���دال :يرى ال�شيخ
ّ
المجادل���ة المقابل���ة بما يفتل الخ�ص���م من مذهبه بالحجّ ة �أو �ش���بهه ،وهو من
الجدل ل�شدّة الفتل ،ويقال لل�صقر �أجدل لأ ّنه �أ�ش ّد الطير».
���ي« :الج���دال المفاو�ض���ة عل���ى �س���بيل المنازع���ة
وي���رى الراغ���ب الأ�صفهان ّ
والمغالب���ة ،و�أ�ص���له م���ن جدلت الحب���ل �أي �أحكمت فتل���ه  ..ف���ك� ّأن المتجادلين
يفتل ك ّل واحد الآخر عن ر�أيه».
الطريحي« :وهو ا ّلل ّد في الخ�صام وهي مقابلة الحجّ ة بالحجّ ة».
ويقول
ّ
الجدال في القر�آن
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ورد ذك���ر الج���دال في القر�آن الكريم في ثالثين مو�ضع��� ًا �ضمن عدّة �سياقات
ومعان ،منها:
وعدّة ا�ستعماالت ٍ
ت���ارة ينه���ى اهلل تعالى عن���ه في موا�ض���ع مح���دّدة  } :ﭙﭚﭛﭜﭝ
ﭞﭟﭠﭡ{ (((.
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وتارة يريد به الجدال بالباطل لدح�ض ّ
الحق:
} ﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂ{ (((.
((( �سورة المائدة ،الآيات90 :ـ .92
((( �سورةالبقرة ،الآية.197 :
((( �سورةالكهف ،الآية.56 :

} ﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅ { (((.
وتارة �أخرى ي�شي���ر �إلى ا ّتهام الك ّفار للأنبياء عليهم ال�سالم به} :ﮘﮙ

ﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤ{
ومرة ي�ستعمل���ه في الدفاع عن النف�س  } :ﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘ
(((
ﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠ{
}ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ
(((
ﮱﯓ{
(((
}ﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙ{
وي�شير �إليه ك�صفة عامّة للإن�سان  } :ﭛﭜﭝﭞﭟ{(((.
وي�ستعمل���ه بمعنى المحاورة والمراجع���ة } ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘ
ﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣ{(((.
(((
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ويظهر من هذه الآي���ات القر�آنية المباركة � ّأن للفظ «الجدال» معاني متعدِّ دة،
وي�شم���ل ك ّل �أنواع الحديث وال���كالم الحا�صل بين طرفين� ،س���واء كان �إيجابي ًا �أم
�سلبي ًا .وهذا يقودنا �إلى تق�سيم الجدال �إلى ق�سمين �أ�سا�سين.
إيجابي
 1ـ الجدال ال
ّ
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� ّإن البحث والكالم واال�ستدالل والمناق�شة لأقوال الآخرين � ،إذا كان لإحقاق
ّ
ّ
ي�ستحق التقدير ,وقد
الحق و�إبانة الطريق و�إر�شاد الجاهل ،فهو عمل مطلوب
((( �سورةغافر ،الآية.4 :
((( �سورة هود ،الآية.32 :
((( �سورة النحل ،الآية.111 :
((( �سورة النحل ،الآية.125 :
((( �سورةالعنكبوت ،الآية.46 :
((( �سورة الكهف ،الآية.54 :
((( �سورة المجادلة ،الآية.1 :

إيجابي
نماذج من الجدال ال ّ
����ي ا ّلذي يهدف �إلى
لق����د قدّم الأنبياء  Rنم����اذج رائعة في الجدال الإيجاب ّ
الدع����وة �إلى اهلل ،ويمت����زج بالعاطفة والحبّ والر�أفة ،منها م����ا ورد في �آخر �سورة
«ي�����س» حي����ن جاء ذلك الرجل �إل����ى ر�سول اهلل Pوهو يم�سك بي����ده ً
عظما و�س�أله
كما ورد ف����ي الق����ر�آن الكري����م} :ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ

ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ

���������������������������������������������� �����������������������������������������������������أأ

يندرج �أحيان ًا في الواجبات ,فالقر�آن لم يعار�ض �أبد ًا البحث والنقا�ش اال�ستداللي
والمو�ضوعي ا ّلذي ي�ستهدف �إظهار ّ
الحق ،بل ّ
حث على ذلك في العديد من
ّ
الآيات القر�آنية .وفي مواقف مع ّينة طالب القر�آن الكريم المعار�ضين بالإتيان
بالدليل والبرهان فقال } :ﯵﯶﯷﯸﯹﯺ{(((.
وفي المواقف ا ّلتي كانت تتط ّلب �إظهار البرهان والدليل ذكر القر�آن �أد ّلة
مختلفة.

ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕﯖ ﯗﯘﯙﯚﯛ ﯜﯝ ﯞ
ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ

النبي P
ﯱﯲ ﯳ {((( ،فذكر القر�آن الكريم عدد ًا من الأد ّلة على ل�سان ّ

في المعاد وقدرة الخالق على �إحياء الموتى .
ومنها ما في كالم �إبراهيمQو�أد ّلته القاطعة �أمام النمرود:

}ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ 111
ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ{(((.
((( �سورة البقرة ،الآية.111 :
((( �سورة ي�س ،الآيات78 :ـ .82
((( �سورة البقرة ،الآية.258 :

ال�سلبي
 - 2الجدال
ّ

أس��ال��ي��ب التبليغ (م��ف��ه��وم��ه ،م��ض��م��ون��ه ،أس��ال��ي��ب��ه)

وفي المقابل نجد � ّأن �أغلب الإ�شارات القر�آنية حول المجادلة ت�شير �إلى
ال�سلبي منها ،حيث كان الك ّفار يواجهون �أنبياءهم ويطم�سون الهداية
النوع
ّ
والتم�سك ب��الآراء الفا�سدة الموروثة �أو المبتناة على
عبر الجدال بالباطل
ّ
الحجج الواهية.
� ّإن ال�سخري���ة واال�ستهزاء والتهديد واالفتراء والإنكار ا ّلذي ال يقوم على دليل،
هي مجموعة من الأ�ساليب ا ّلتي يعتمدها الم�ض ّلون �إزاء الأنبياء  Rودعواتهم
الكريمة.
وقد ذ ّم القر�آن الكريم هذا الجدال في كثير من الآيات .
ويذكر القر�آن الكريم نماذج من مجادالت �أهل الباطل لإثبات دعاواهم الباطلة
من خالل ا�ستخدام المغالطات الكالمية والحجج الواهية لإبطال الحق:
 �-إنكارهم البع���ث و�إحياء الموتى متذرّعين بحجج واهية ،قال تعالى } :ﰋﰌﰍﰎﰏﰐﰑﰒﰓ{(((.
}- -ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ

ﯚ { (((.
كون الأنبياء من الب�شر:

 }-ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ 112ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ{(((.

 -لذل���ك رف�ض���وا اال�ستجابة للأنبياء وك ّذبوه���م وو�صلوا �إل���ى النتيجة التالية:((( �سورة الإ�سراء ،الآية.49 :
((( �سورة الم�ؤمنون ،الآيتان35 :ـ .36
((( �سورة الم�ؤمنون ،الآيتان33 :ـ .34

ِ�إنْ هُ ��� َو }ﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲ{((( .وغيره���ا م���ن
المجادالت ا ّلتي نقلها القر�آن الكريم ،ور ّد عليها ب�أبلغ بيان .
ثالث ًا� :أ�سلوب الحكمة والموعظة الح�سنة

الحكمة تعني :العلم والمنطق واال�ستدالل ،ف�أوّل خطوة على طريق الدعوة �إلى
ّ
الحق هي التم ّكن من اال�ستدالل وفق المنطق ال�سليم .والهدف هو تحريك العقول،
والنفوذ �إل����ى داخل فكر النا�س .قال اهلل تعال����ى } :ﯩﯪﯫﯬﯭ
ﯮﯯﯰ{(((.
وف�س���ر الإم���ام الكاظم  Qالحكم���ة في �آي���ة} :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ{
ّ
له�شام بن الحكم بالفهم والعقل(((.
وع ّرفها الراغب بقوله« :الحكمة �إ�ص���ابة ّ
الحق بالعلم والعقل .فالحكمة من
اهلل تعالى معرفة الأ�ش���ياء و�إيجادها على غاية الإحكام ،ومن الإن�س���ان معرفة
الموجودات وفعل الخيرات.(((»...
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ما المراد من الحكمة؟

ما المراد من الموعظة الح�سنة؟

الموعظة هي الخطوة الثانية في طريق الدعوة �إلى اهلل تعالى،باال�ستفادة من
إن�ساني ،وذلك لما للموعظة الح�سنة من �أثر فاعل على
عمل ّية تحريك الوجدان ال ّ
عاطفة الإن�سان و�أحا�سي�سه ،ومعناها:
«الن�ص���ح والتذكي���ر بالعواق���ب .وقال ابن �س���يده:هو تذكيرك للإن�س���ان بما
113
يليّن قلبه من ثواب وعقاب»(((.
((( �سورة الم�ؤمنون ،الآية.38 :
((( �سورة البقرة ،الآية.269 :
(((	انظر :الكافي ،ال�شيخ الكليني ،ج � ،1ص .16
((( مفردات غريب القر�آن ،الراغب الأ�صفهاني� ،ص .127
((( ل�سان العرب ،ابن منظور ،ج � ،7ص .466

أس��ال��ي��ب التبليغ (م��ف��ه��وم��ه ،م��ض��م��ون��ه ،أس��ال��ي��ب��ه)

عن �أمير الم�ؤمنين « :Qالمواعظ �صقال النفو�س ،وجالء القلوب»(((.
ما المراد بالمجادلة با ّلتي هي �أح�سن ؟
ق���ال ال�شيخ الطو�سي :الجدال با ّلت���ي هي �أح�سن « :فتل الخ�ص���م عن مذهبه
بطريق الحجاج»((( .
�أو هو �أن يجادلهم على ما قد يحتملونه ،كما جاء في الحديث � « :أُمرنا معا�شر
الأنبياء �أن نك ّلم النا�س على قدر عقولهم»(((.
���ي� :أ ّنه «الحجّ ة ا ّلتي ُت�س���تعمل لفتل الخ�ص���م عمّا
وي���رى العلاّ مة الطباطبائ ّ
ي�ص��� ّر علي���ه وينازع فيه من غير �أن يريد به ظه���ور ّ
الحق ،بالمواخذة عليه من
طريق ما يت�س ّلمه هو والنا�س �أو يت�س ّلمه هو وحده في قوله �أو حجّ ته»((( .
الفرق بين الحكمة والموعظة

الحكمة يراد بها التعليم والإر�شاد والن�صيحة� ،أمّا الموعظة فيراد بها التذكير
و�إلفات نظر من يعرف ويعلم ولك ّنه في غفلة �أو تغافل �أو تجاهل ما يعرف.
الحكمة يراد بها مكافحة الجهل ،والموعظة يراد بها مكافحة الغفلة والتغافل.
ال�س ْم َع َوهُ َو
فالحكم���ة فكرة وتع ّقل� ،أما الموعظة فهي ِل َمنْ َك َان َل ُه َق ْلبٌ َ�أ ْو �أَ ْل َقى َّ
َ�ش ِهيدٌ.
الحكم���ة تزي���د الإن�س���ان وجدان��� ًا ذهني��� ًا� ،أمّا الموعظ���ة فهي توق���ظ الذهن
لال�ستفادة من الوجدان.
الحكمة م�صباح و�سراج� ،أمّا الموعظة فهي �إلفات النظر �إلى ذلك ال�ضياء.
 114الحكمة للفكرة ،والموعظة للتف ّكر.
الحكمة ترجمان العقل ،والموعظة ترجمان الروح والأحا�سي�س والعواطف.
((( ميزان الحكمة ،محمّد الري�شهري ،ج� ،4ص.3576
(((	التبيان ،ال�شيخ الطو�سي ،ج � ،6ص .440
((( بحار الأنوار ،العلاّ مة المجل�سي ،ج � ،1ص .85
((( تف�سير الميزان ،ال�سيّد الطباطبائي ،ج � ،12ص .371

من �أين ن�أخذ الحكمة والموعظة؟

تطبيق :الموعظة في نهج البالغة
الموعظة من �أهم �أبواب نهج البالغة
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يُف ّرق بي���ن الحكمة والموعظة الح�سنة �أي�ض ًا :ب���� ّأن ل�شخ�ص ّية الواعظ  -ا ّلذي
خا�ص���ة كالتديّن والإخال����ص  -في الموعظة دور ًا ب���ارز ًا� ،أمّا
تتو ّف���ر فيه �صفات ّ
الحكمة فهي «�ضا ّلة الم�ؤمن ي�أخذها حيث وجدها»((( ولو من فم فا�سق �أو فاجر
�أو غادر �أو خا�سر �أو كافر!
الحكم���ة جوهرة ي�أخذه���ا الم�ؤمن �أينما وجدها ولو في ف���م كلب �أو �سبع! ففي
الحكمة ال مانع من اختالف الأرواح بين الناطق بها وال�سامع.
�أمّ���ا في الموعظة فال ب ّد من ارتباط بينهم���ا وا ّت�صال ،وحينئذ يكون كما قيل:
«ما خرج من القلب دخل في القلب ،وما خرج من الل�سان لم يتجاوز الآذان».

�إنّ  86خطب���ة من مجم���وع  240خطبة من نهج البالغ���ة ،خطب موعظة �أو
تخت�ص بالموعظ���ة :هي الخطبة 174
فيه���ا موعظة .منها ث�ل�اث خطب طويلة
ّ
ا ّلتي تبتدئ بقوله  :Qانتفعوا ببيان اهلل ...والخطبة القا�صعة  ،192وخطبة
الم ّتقين .193
و� ّإن  25كتاب��� ًا م���ن مجم���وع  80كتاب ًا من نه���ج البالغة ،كتب مواع���ظ �أو فيها
تخت�ص بالموعظة :ه���ي الكتاب� 31 :إلى
موعظ���ة ،ثالث منها �أي�ض ًا كت���ب طويلة
ّ
البحراني
ول���ده الإمام الح�س���ن � Qأو مح ّمد ابن الحنفية  -كما في ابن ميثم
ّ
115
النخعي حينما اّوله م�صر ،والكتاب 45
وتح���ف العقول  -وعهده �إلى مالك الأ�شتر
ّ
�إلى عثمان بن حنيف الأن�صاريّ واليه على الب�صرة.
((( عوالي اللئالي ،ابن �أبي جمهور الإح�سائي ،ج � ،12ص .371

موا�ضيع وعظه:Q

أس��ال��ي��ب التبليغ (م��ف��ه��وم��ه ،م��ض��م��ون��ه ،أس��ال��ي��ب��ه)

� ّإن موا�ضيع وعظه Qمختلفة ومتنوّعة ،مثل:
التق���وى ،والتو ّكل ،وال�صبر ،والزهد ،والتحذير من االغترار بالدنيا ،ورفاهية
العي����ش ،وه���وى النف����س ،وط���ول الأم���ل ،والع�صبية للع�صب���ة ،والظل���م والجور،
والتفرق���ة ،والترغيب في الإح�س���ان ،والمح ّبة ،والأخذ بي���د المظلومين ،وحماية
ال�ضعفاء والم�ساكين ،واال�ستقامة ،والقوّة والفتوّة والمروءة ،وال�شجاعة والب�سالة
والبطولة ،والوحدة ،والعبرة ،والفك���رة ،والمحا�سبة ،والمراقبة ،واغتنام العمر،
وتذ ّكر الموت و�شدائده و�سكراته ،وما بعده ،و�أهوال القيامة..
خال�صة الدر�س

 -ينبغ���ي االنفتاح عل���ى المناهج الم�ستحدثة في التبليغ وع���دم االقت�صار علىال�صور التبليغ ّية التقليدية.
 -من م ّيزات �أ�ساليب الدعوة في القر�آن الكريم �أ ّنها لم ت�صطدم بالعلم ،وهيقائم���ة على ّ
الحق وعل���ى الو�ضوح والج ّدي���ة وعدم ال ّلهو وعل���ى الي�سر وعدم
الع�سر والحرج.
 -من �أ�ساليب التبليغ في القر�آن الكريم :التدرّج ،المجادلة ،الحكمة والموعظةالح�سنة.
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مطالعة
سيد الشهداء  Qللمب ّلغين
دروس ثورة ّ
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الح�سيني االلتفات �إلى هذا المعنى؛
يجب على كا ّفة الوعّ اظ وخطب���اء المنبر
ّ
وه���و �أ ّنه لو لم تكن ثورة �س ّيد ال�شه���داء  Qلما كان با�ستطاعتنا اليوم تحقيق
ه���ذا الن�صر .و� ّأن وح���دة الكلمة ا ّلتي كان���ت وراء انت�صارنا ،ه���ي وليدة مجال�س
الع���زاء والم�آتم ومجال�س تبليغ الإ�سالم ون�شره  ..و� ّأن �س ّيد المظلومين ه ّي�أ لأبناء
ّ
ال�صف وتكاتفه���م دون �أدنى جه���د .لقد جعل
ال�شع���ب و�سيل���ة تح ّقق لهم وح���دة
الإ�س�ل�ام من الم�ساجد خن���ادق ،حيث �أ�ضحت مكان ًا للتج ّمع���ات وو�سيلة لتحقيق
�أه���داف الإ�س�ل�ام والنهو�ض بم�س�ؤوليات���ه ،ال �س ّيما ثورة الإم���ام الح�سين،Q
حي���ث ع ّلمنا كيفي���ة الت�ص ّرف في �ساحة ال�صراع وخارج مي���دان المعركة ،وكيف
يت�س ّن���ى للمنا�ضلين والمقاتلين الدفاع عن �أهدافه���م وتط ّلعاتهم وكيف ينبغي �أن
يت�ص ّرف �أولئك الموجودون خلف جبهات القتال.
ع ّلمن���ا الإم���ام الح�سي���ن Qكيف ّي���ة خو�ض ال�ص���راع بفئة قليل���ة وكيف ّية
الت�ص���دّي للحكومة الم�ستبدّة ا ّلتي تفر�ض هيمنته���ا على ك ّل �شيء  ..ك ّل ذلك
ع ّلمنا �إ ّياه �سيد ال�شهداء و�أهل بيته العظام.
ال�سجاد - Qنجل الإم���ام الح�سين - Qكيف ينبغي
كم���ا ع ّلمنا الإمام ّ
الت�ص��� ّرف بعد تلك الواقعة ،وهل يجب اال�ست�س�ل�ام �أم تقلي�ص حجم الجهاد� ،أم
العمل مثلما فعلت الحوراء زينب � Oإثر تلك الم�صيبة العظمى ا ّلتي ت�ضاءلت
ّ
دونه���ا الم�صائب ،حيث �صمدت وتحدّت الكفر والزندق���ة ،وخطبت كلما �سنحت 117
لها الفر�صة و�أو�ضحت ما يجب �إي�ضاحه.
كما ّ
علي بن الح�سين  Qبم�س�ؤولية التبليغ بما يبعث
ا�ضطلع الإمام ّ
ال�سجاد ّ
على الفخر رغم المر�ض ا ّلذي �أقعده.
�صحيفة الإمام ،ترجمة عربية ،ج� ،17ص54-53 :

أس��ال��ي��ب التبليغ (م��ف��ه��وم��ه ،م��ض��م��ون��ه ،أس��ال��ي��ب��ه)

118

أساليب التبليغ ()2
(التذكير بالنعمة  -بناء النفوس وتقوية المعنويات  -إثارة العواطف  -إيقاظ الوجدان)
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الدرس الثامن

أهداف الدرس

�1 .1أن يتع ّرف الطالب �إلى �أ�ساليب القر�آن في التبليغ.
�2 .2أن ي�ستفيد من �أ�ساليب القر�آن في عملية التبليغ.
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أس��ال��ي��ب التبليغ (م��ف��ه��وم��ه ،م��ض��م��ون��ه ،أس��ال��ي��ب��ه)
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رابع ًا� :أ�سلوب التذكير بالنعمة

الحب
يج���ب على المب ِّلغ �أن يح ّبب اهلل تعالى �إلى النا�س .ومن �أجل �إيجاد هذا ّ
هلل ف���ي قلوبهم ،يجب تذكيرهم بع ََظ َم��� ِة اهلل و ِنعَمه� ،سوا ٌء منها العامّة كال�سالمة
والحي���اة والعل���م والإيمان� ،أم الجزئي���ة كالعين والفم وال�شفتي���ن وما �إلى ذلك..
وهذا ما يوجب معرفة �أ�ساليب القر�آن في التبليغ.
وتذكير النا�س بالنعم من الأ�ساليب الإقناعية ا ّلتي ا�ستخدمها القر�آن الكريم
في العديد من الموارد ،قال اهلل تعالى:
}ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ
ﭻ ﭼ ﭽﭾ.((({..
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نتح���دّث في هذا الدر�س عن مجموعة م���ن الأ�ساليب الأخرى ا ّلتي ا�ستخدمها
الق���ر�آن الكريم .فقد ك ّنا ذكرنا في الدر����س ال�سابق ثالثة �أ�ساليب وهي :التدرّج،
والمجادلة ،والحكمة والموعظة الح�سنة.

وهكذا في نعم���ة ال���رزق} :ﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼ 121
ِ

ﯽﯾﯿﰀﰁ.((({ ..
((( �سورة الأحزاب ،الآية.9 :
((( �سورة فاطر ،الآية.3 :

ونعمة الوحدة ..} :ﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁ.((({ ..
ونعم���ة القي���ادة والهداي���ة} :ﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟ
ﮠ.((({..
أس��ال��ي��ب التبليغ (م��ف��ه��وم��ه ،م��ض��م��ون��ه ،أس��ال��ي��ب��ه)

خام�س ًا� :أ�سلوب بناء النفو�س وتقوية المعنو ّيات

عل���ى المب ِّلغ �أن يبيِّن للنا�س � ّأن دي���ن الإ�سالم هو دين الرحمة ،و� ّأن باب رحمة
أحد من العب���اد مطلق ًا� ،إذ لربم���ا كان العباد
اهلل تب���ارك وتعال���ى ال ي�س ُّد بوج���ه � ٍ
المذنب���ون يريدون التوبة والرجوع �إلى خالقهم ع ّز وعال ،فيلزم �أن يكون الطريق
مفتوح ًا �أمامهم ،واهلل تعالى يقبل توبة عباده ،فهو الرحمن الرحيم:
}ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ.((({..
} ..ﭭﭮﭯﭰ.((({ ...
وم���ن جملة �صفات���ه ع ّز وع�ل�ا :الغف���ور ،الغ َّفار ،ال���ر�ؤوف ،ال���ودود� ،س ّتار
العي���وب ،وهي �صف���ات ت�صف مقدار َ�سع���ة رحمته ع ّز وج���ل ،و�أنّ باب رحمته
مفتو ٌح دائم ًا.
وال تقت�ص���ر رحمة اهلل تعالى على قب���ول التوبة ،بل هو ع ّز وج ّل يبدِّ ل ال�س ّيئات
ح�سنات ويثيب عليها ..} :ﭺﭻﭼﭽ.((({ ..

} ..ﮱﯓﯔﯕﯖ.((({ ..
روى معاوي���ة ب���ن عمّ���ار ،ع���ن الإم���ام ال�ص���ادق  :Qقل���ت لأبي عب���داهلل :Q
 122رج���ل راوي���ة لحديثك���م يب ّ
���ث في النا����س وي�ش���دّده في قلوبه���م وقل���وب �شيعتكم،
((( �سورة �آل عمران ،الآية103 :
((( �سورة المائدة ،الآية.20 :
((( �سورة التوبة ،الآية.104 :
((( �سورة الم�ؤمن ،الآية.2 :
((( �سورة الفرقان ،الآية.70 :
((( �سورة هود ،الآية.114 :

ولع��� ّل عاب���د ًا م���ن �شيعتك���م لي�س���ت ل���ه ه���ذه الراوي���ة� ،أيهم���ا �أف�ض���ل؟ ق���ال:
«الراوي���ة لحديثن���ا ي�ش��� ّد ب���ه قل���وب �ش���يعتنا �أف�ض���ل م���ن �أل���ف عاب���د»(((..
�ساد�س ًا� :أ�سلوب �إثارة العواطف

نبي اهلل وخليله �إبراهيم  Qيخاطب ع ّمه �آزر �أربع مرات بلفظ }ﭴ{
ّ

(((

�إذ لع ّله بذلك يثير عاطفته فيلين قلبُه ويرجع �إلى طريق الهداية.

���ي اهلل مو�س���ى � Qإلى قوم���ه ،كانوا قد انحرف���وا فعبدوا
وعندم���ا رجع نب ّ
العج���ل ،ف�أخذ بر�أ����س �أخيه هارون � Qإلى قومه ،فم���ا كان من هارون Q
وم���ن �أجل �إثارة عاطف ِة �أخيه مو�سى  � Qاّإل �أن خاطبه بقوله } :ﭫﭬﭭﭮ
ﭯﭰﭱ.((({ ..
وق���د جاءت �س���ورة الحجرات لتو�صين���ا بعدّة و�صايا في ه���ذا الباب ومن �أجل
حفظ عواطف النا�س و�إح�سا�ساتهم.

������������������������������������������� �����������������������������������������������������أأ

ي�ستعم���ل اهلل ع ّز وج ّل �أ�سلوب �إث���ارة العواطف من �أجل تربية النا�س .فمث ًال:
لإبع���اد النا����س عن ال ِغيب���ة ي�ش ِّبهُها ب�أكل لح���م الأخ ميت ًا ،وال يخف���ى ما في هذا
المث���ال من �إثار ٍة للعواط���ف والإح�سا�سات ..} :ﭤﭥﭦﭧﭨ
ﭩﭪ.((({ ..

خا�صة لدى
وقد �أ�شار القر�آن الكريم �إلى لزوم حُ �سن معاملة الوالدين معاملة ّ
بلوغ �أحدهما �س���نّ الكهولة} :ﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨ
ﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰ.((({ ..
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وفي ذلك �إثارة للعاطفة الموجودة لدى الأوالد.
(((	الكافي ،ال�شيخ الكليني ،ج � ،1ص.33
((( �سورة الحجرات ،الآية.12 :
((( �سورة مريم ،الآية.24 :
((( �سورة الأعراف ،الآية.150 :
((( �سورة الإ�سراء ،الآية.23 :

وكذلك في قوله ع ّز وج ّل} :ﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟ
ﭠﭡ..((({ ..

وفي هذه الآية ما ال يخفى من العاطفة.
أس��ال��ي��ب التبليغ (م��ف��ه��وم��ه ،م��ض��م��ون��ه ،أس��ال��ي��ب��ه)

�سابع ًا� :أ�سلوب �إيقاظ الوجدان

حي���ث � ّإن الإن�س���ان يوج���د لديه قب���ول لبع�ض الأم���ور والم�سائل ب�ش���كل فطريّ
طبيعي ،ودون الحاجة �إلى التلقين ،فمن اللاّ زم علينا ـ نحن المب ِّلغين ـ �أن ن�ستفيد
ّ
من تلك الحالة النف�سية لدى النا�س والتي ت�س ّمى الوجدان.
ونالح���ظ � ّأن القر�آن الكريم ا�ستف���اد من ذلك ،حيث يخاطب النا�س في بع�ض
�آياته ال�شريفة بالقول } ..ﮪﮫ.{ ..
الذكر والتذكير على � ّأن الإن�س���ان يعلم كثير ًا من
و ُتجم���ع الآيات النازلة ح���ول ِ
الأم���ور في داخله وي�ؤمن به���ا ،لك ّنه ين�سى ،ولذلك لزم تذكي���ره دائم ًا ،ومن تلك
الآيات قوله ع ّز وج ّل:
} ..ﯟﯠ.((({ ..
} ..ﭑﭒﭓﭔ.((({..
} ..ﭘﭙ.((({..
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وق���ال تعال���ى ..} :ﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖ
ﯗﯘﯙ.((({ ..

ذلك �أن وجدانهم ي�أبى � اّإل ّ
الحق ،لك ّنهم يعاندون.

((( �سورة البقرة ،الآية220 :
((( �سورة التكوير ،الآية.26 :
((( �سورة يون�س ،الآية.154 :
((( �سورة الق�ص�ص ،الآية.78 :
((( �سورة العنكبوت ،الآية.61 :

وقال تعال���ى ..} :ﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸ
ﯹﯺﯻﯼ.((({..

ثامن ًا� :أ�سلوب اال�ستفادة من التاريخ وتجارب الما�ضين

� ّإن اال�ستفادة اليوم من تواريخ الأمم الما�ضية وتجاربها في �إنذار النا�س َلعَم ٌل
م�ؤ ِّثر ج ّد ًا.
وقد وردت �آيات عديدة ت�ستعمل نف�س هذا الأ�سلوب ،قال تعالى:
} ..ﭳﭴﭵﭶ.((({..
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الحظ كيف يخاطب ع ّز وج ّل الوجدان لدى النا�س ،ويدعوهم �إلى المحاكمة
الوجداني���ة..} :ﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫ
ﭬﭭﭮ.((({..
يعني هل يقبل وجدانكم هذا العمل وير�ضاه؟!!.

} ..ﭧﭨﭩﭪﭫ.((({ ..
} ..ﰌﰍﰎﰏﰐ.((({..
}ﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄ{(((.
وع���ن �أمير الم�ؤمنين  ..« :Qو�إن لم �أكن ُعم ُ
ِّ���رت عُم َر من كان قبلي فقد
ُ
نظرت في �أعمالهم.»...
� ّإن ذل���ك يبعث عل���ى العبرة .ولي�س ال�سير وال�سياحة ف���ي الأر�ض في الواقع � اّإل
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ا�ستفادة من التاريخ وتجارب الآخرين ،وله �آثار �إيجابية ج َّمة:
((( �سورة العنكبوت ،الآية.63 :
((( �سورة الن�ساء ،الآية.21 :
((( �سورة مريم ،الآية.16 :
((( �سورة مريم ،الآية.41 :
((( �سورة مريم ،الآية.51 :
((( �سورة الأنبياء ،الآية.85 :

}..ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ
ﮢ.((({ ..
أس��ال��ي��ب التبليغ (م��ف��ه��وم��ه ،م��ض��م��ون��ه ،أس��ال��ي��ب��ه)

}..ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ
ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ.((({..

� ّإن التذكي���ر بما جرى على الأمم ال�سالفة م���ن العذاب والإبعاد عن رحمة اهلل
َ
المخاطبين.
تعالى �أ�سلوب م�ؤ ّثر ج ّد ًا في
ولأج���ل تعليم بن���ي �آدم يذ ِّكرهم اهلل تعالى بما جرى عل���ى �أب َويهم من قبل
�آدم وح��� ّواء..} :Oﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ
ﮓ .((({..
وهناك �أمثلة كثيرة على هذا الأ�سلوب ،نذكر منها مثا ًال على تذكير اهلل تعالى
لن���ا بما جرى على الأولياء من قبل ،وذل���ك للربط على قلوب �أوليائه ع ّز وج ّل في
ك ّل حي���ن ،في�ستم��� ّرون في طريقهم نحو هدفهم بع���زم تام} :ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ
ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ
ﯣ.((({..
خال�صة الدر�س

 -من �أ�ساليب التبليغ في القر�آن الكريم: 126التذكي���ر بالنعم���ة :مثل قوله تعال���ى} :ﭙﭚﭛﭜﭝ
ﭞﭟ{(((.
((( �سورة �آل عمران ،الآية.137 :
((( �سورة الروم ،الآية.9 :
((( �سورة الأعراف ،الآية.27 :
((( �سورة �آل عمران ،الآية.146 :
((( �سورة المائدة  ،الآية.11 :

مطالعة
تقوية الفقه واالهتمام بالمسائل األخرى في الحوزات

������������������������������������������� �����������������������������������������������������أأ

بن���اء النف����س وتقوية المعنويات :كما في الآي���ات التي تتحدّث عن رحمة اهلل
بعباده وتوبته لهم ،مثل قوله تعالى} :ﭭﭮﭯﭰ{(((.
�إثارة العواطف :كما في خطاب �إبراهيم لع ّمه �آزر }ﮚ{(((.
�إيق���اظ الوج���دان :بمالحظة الأمور الفطرية المرك���وزة في الإن�سان وتذكيره
بها ،كما في قول���ه تعال���ى} :ﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕ
ﯖﯗﯘ{(((.
اال�س���تفادة من التاريخ وتجارب الما�ضين :مثل قوله �سبحانه} :ﮖ ﮗ ﮘ
ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ {(((.

جدران �أربعة ال ي�ستطيع �أحد
 ...فق���د كانت الحوزات قديم ًا مح�ص���ور ًة داخل
ٍ
�أن يخ���رج منها ،والدعاية ال�س ّيئة ناف���ذة في �أجوائها لدرجة يتع ّر�ض فيها ك ّل من
تنظيم �إلى الطعن والنقد .فقد كانت المقولة
يريد �أن يقول كلمته �أو يفكر بت�شكيل
ٍ
ال�سائ���دة ه���ي النظم في عدم النظم .علينا �أن ن�أ�سف جميع��� ًا ل ّأن انت�صار الثورة
ج���اء مت� ّأخر ًا ،فلو �أ ّنها كانت انت�صرت قبل ثالثين عام ًا لكان و�ضع الحوزات الآن
ٌ
مدين
���ي والفقه الجعفريّ
غي���ر هذا الو�ضع .طبع��� ًا من الم�ؤ ّكد � ّأن الفقه الإ�سالم ّ
في بقائه لهذه الح���وزات ولجهود رجاالتها ،ولك ّنهم في النهاية ح�صروا �أنف�سهم
ف���ي نطاق الفقه فق���ط ،و�أهملوا الم�سائ���ل الأخرى .ومع هذا فق���د كانوا بارعين 127
ف���ي ه���ذا المجال .الإ�شكال ا ّلذي ي�ؤخ���ذ على الحوزات هو �أ ّنه���ا ج ّندت ك ّل وقتها
((( �سورة غافر ،الآية.3 :
((( �سورة مريم ،الآية.45 :
((( �سورة العنكبوت ،الآية.61 :
((( �سورة �آل عمران ،الآية.137 :

أس��ال��ي��ب التبليغ (م��ف��ه��وم��ه ،م��ض��م��ون��ه ،أس��ال��ي��ب��ه)

للم�سائل الفقهية العبادية ،ولم تتح ّرك �أبد ًا في المجاالت الأخرى .ناهيك عن � ّأن
العلماء الكبار ما كانوا ي�صعدون المنبر ليمار�سوا التبليغ ا ّلذي هو �أ�سا�س عملهم.
الفل�سف���ة �أي�ض ًا ل���م يكن و�ضعها كما ه���و الآن .فقد كان ال�س ّي���د �شاه �آبادي M
يقول :عندما تو ّفي المرحوم �آقا ميرزا علي �أكبر يزدي وهو من الفال�سفة الكبار
والعلم���اء ال�صادقين والزاهدين� .صعد �أحدهم المنبر للتعريف به ومن �ضمن ما
قال���ه :لقد ر�أيته بنف�سي يق���ر�أ القر�آن .مثل هذا الو�ض���ع كان �سائد ًا في الحوزات
ب�شكل ب�سيط،
العلمي���ة ،والعلوم الأخ���رى كالريا�ضيات مثلاً �إمّا لم تك���ن �أو كانت ٍ
ب���ل � ّإن �شخ�ص��� ًا لم يكن يف ّكر �أ�صلاً بما هو موج���ود وما هو غير موجود .فلم تكن
هن���اك حرك���ة في الحوزة .ولم تكن الحوزة تر�سل �أح���د ًا ليمار�س ن�شاطه كمب ّلغ.
طبع��� ًا كان بع�ض الأفراد يذهب���ون من تلقاء �أنف�سهم ،ولكنّ الحوزة لم تكن تر�سل
�أح���د ًا .و�أمّا �إر�سال مب ّلغين �إلى خارج البالد فلم يكن �أحد يف ّكر ب�إمكان ّيته �أ�صلاً .
لك���ن وبحمد اهلل زالت ك ّل هذه العقبات اليوم .و�أعود و�أقول ال يجب �إهمال الفقه
�أو ن�سيانه ،ويجب �أن يبقى على نف�س ال�صورة ا ّلتي كان عليها .يجب الحر�ص على
تقوية الفقه الجواهريّ  .وعلى الحوزات العلمية �أن ت�صرف جزء ًا كبير ًا من وقتها
لتدري����س الفقه و�أ�صوله والفل�سفة ،فالفقه في طليع���ة الدرو�س ،ولكن دون �إهمال
المو�ضوعات الأخرى فهي مه ّمة �أي�ض ًا.
�صحيفة الإمام ،ترجمة عربية ،ج � ،18ص .67
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الدرس التاسع

أهداف الدرس

1 .1التع ّرف �إلى �أ�ساليب القر�آن في التبليغ.
2 .2اال�ستفادة من �أ�ساليب القر�آن في عملية التبليغ.
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تا�سع ًا� :أ�سلوب الترغيب
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نتح���دث في هذا الدر�س عن بق ّية �أ�ساليب التبلي���غ في القر�آن الكريم؛ بعد �أن
ذكرن���ا في الدر�سين ال�سابقين� ،أ�ساليب :الت���درّج ،المجادلة ،الحكمة والموعظة
الح�سن���ة ،التذكي���ر بالنعمة ،بن���اء النفو�س وتقوي���ة المعنويات� ،إث���ارة العواطف،
�إيقاظ الوجدان ،اال�ستف���ادة من التاريخ وتجارب الما�ضين .فبعد هذه الأ�ساليب
الثمانية نقول:

ي�ؤ ّكد �أمير الم�ؤمني���ن Qفي ِكتاب �أر�سله �إلى مالك الأ�شتر على اال�ستفادة
ّ
يكونن المح�سن والم�سيء عندك
من �أ�سلوب الترغيب والإثابة ،قال « :Qوال
بمنزل ٍة �سواء؛ ف� ّإن في ذلك تزهيداً لأهل الإح�سان في الإح�سان ،وتدريباً لأهل
الإ�ساءة على الإ�ساءة.(((»..
أخ�صائي���ون في علم النف����س ذا �أثر بال���غ في تربية
وه���ذا الأ�سل���وب يعتبره ال ّ
الإن�سان ال يق ّل عن �أثر المعجزة.
فعل���ى المب ِّل���غ �أن يعم���ل بو�صي���ة �أمير الم�ؤمني���ن  Qفي�ستفيد م���ن �أ�سلوب 131
الترغي���ب .ووا�ض ٌح ف���ي القر�آن الكري���م ا�ستعمال نف�س الأ�سل���وب ،فاهلل ع ّز وج ّل
ولي النعمة
يريد لعباده �أن يذكروه فيذكرهم ،وهل �أبلغ في الترغيب من �أن يكون ّ
((( �شرح نهج البالغة ،ال�شيخ محمد عبده ،ج� ،3ص .61

ذاكر ًا لعبده؟! } ..ﯩﯪ.((({..
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وي�أمر اهلل �سبحانه ر�سوله الكريم � Pأن يُخبر النا�س ب� ّأن ربّهم غفور رحيم:
} ..ﯴﯵﯶﯷﯸﯹ.((({ ..
يحب الذين ي ّتبعون الر�سول  ..} :Pﭳﭴﭵ.((({..
و� ّإن اهلل ّ
واهلل ع ّز وج ّل ي�ص ّل���ي على عباده ا ّلذين ال يفترون عن ت�سبيحه بكر ًة و�أ�صي ًال:
} ..ﰆﰇﰈﰉﰊ.((({ ..
وي�أم���ر ع ّز وج ّل ر�سوله  Pبال�ص�ل�اة على الم�ؤمنين ا ّلذين ي����ؤدّون �صدقات
�أمواله���م}:ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ
ﮧ{(((.
وي�ص ّل���ي ع ّز وج ّل على ال�صابرين ف���ي الم�صائب ..} :ﭹﭺﭻﭼ
ﭽﭾﭿ{(((.
ِّ
ويرغ���ب اهلل ع��� ّز وج��� ّل العلم���اء بقول���ه ..} :ﯴﯵﯶﯷﯸﯹ
ﯺﯻ.((({ ..
وم���ا ورد في الروايات من � ّأن النظ���ر �إلى العا ِلم عبادة ،لي�س � اّإل من هذا النوع
من الترغيب للمتع ِّلمين ،و�إعطاء العا ِلم ح ّقه ثواب ًا له.
نبي اهلل �إبراهيم  Qبذبح ولده �إ�سماعيل  ،Lقال �إ�سماعيل :Q
بعد �أن �أُمر ّ
} ..ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ.((({..

� ((( 132سورة البقرة ،الآية.152 :
((( �سورة الحجر ،الآية.49 :
((( �سورة �آل عمران ،الآية.31 :
((( �سورة الأحزاب ،الآية.43 :
((( �سورة التوبة ،الآية.103 :
((( �سورة البقرة ،الآية.157 :
((( �سورة الزمر ،الآية.9 :
((( �سورة ال�صافات ،الآية.102 :

((( �سورة البقرة ،الآية.158 :
(((	انظر :الخ�صال ،ال�شيخ ال�صدوق ،ج� ،2ص .82
(((	انظر :ال�سيرة النبويّة ،ابن كثير ،ج� ،4ص .440
((( ك�شف الغمّة ،الإربلي ،ج� ،1ص .199
((( الطفل بين الوراثة والتربية ،فل�سفي ،ج� ،2ص .188
((( منتهى الآمال ـ ذكر �أ�صحاب الإمام الر�ضا.Q
((( بحار الأنوار ،العلاّ مة المجل�سي ،ج� ،47ص .252
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هك���ذا �إن�س���ان ينبغي �أن يكون ثواب عمله عظيم ًا ج��� ّد ًا ،و�أيّ ثواب �أعظم من
م�س ِّلم ًا لأمر اهلل ع ّز وج ّل.
جعل قبره في الكعبة �أو قربها ،فقد كان َ
إلهي.
هذه �أمثلة على الترغيب والثواب ال ّ
الحظ � ّأن اهلل تبارك وتعالى من �صفاته �أ ّنه «�شاكر» وذلك ترغيب ًا لعباده على
�شكرهم له } :ﮛﮜﮝ.((({..
وقد ورد � ّأن ر�سول اهلل  Pكان يقوم بترغيب و�إثابة المتم ّيزين من �أ�صحابه،
إ�سالمي في �أفريقيا وفي
فق���د �أهدى �صال ًة �إلى جعفر الط َّيار ا ّلذي ن�شر تعاليم ال
ّ
ّ
والم�شاق ،وقد ُ�س ّميت تلك ال�صالة بـ«�ص�ل�اة
م���دّة � 12سنة من تح ّمل الم�صاعب
جعفر الطيَّار»(((.
وقد ع َّين � Pأ�سامة ذا الثمانية ع�شر ربيع ًا قائد ًا للجي�ش(((.
و�أعطى عل ّي ًا  Qعمامته المباركة ،بل و�ضعها على ر�أ�سه بيده ال�شريفة(((.
والإمام الح�سين � Qأعطى �ألف درهم جائزة لمع ِّلم �أوالده(((.
خا�ص���ة ِلدعبل
والإم���ام الر�ض���ا� Qأعط���ى قمي�ص���ه وثالثين �أل���ف درهم ّ
ال�شاعر(((.
والإم���ام الكاظم � Qأهدى تلك المر�أة الم�ؤمن���ة َ�ش ِط َ
يطة ق�سم ًا من كفنه
المبارك و�أربعين درهم ًا� ،أر�سلها �إليها في ني�سابور((( .والإمام ال�صادق Q
كثير من الرجال والكهول .وعندما كان
ق��� َّدم ه�شام ًا ذا ال�سبعة ع�شر ربيع ًا على ٍ
ُجل�س���ه في �ص���در المجل�س وهو
يدخ���ل ه�شام �إل���ى مجل�س الإم���ام  Qكان ي ُ
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يقول ..« :هذا نا�ص���رنا بقلبه ول�س���انه ويده.(((»..
وه���ذه الأنواع من الترغيب لي�س���ت مج ّرد باعث على تكام���ل الأفراد فح�سب،
ب���ل هي في نف�س الوقت زجرة ت�أني���ب للفا�سدين ،فعن �أمير الم�ؤمنين Qقال:
بثواب المح�سن.(((»..
«ازجر الم�سيء ِ
وه���ل كون ال�سجود على تربة �س ّيد ال�شهداء الح�سين Qم�ستح ّب ًا � اّإل ح ّب ًا
للإم���ام الح�سين  Qوترغي ًبا بال�شهادة في �سبي���ل اهلل ،و�إعالن ًا عن التن ّفر
واالنزعاج من �أعداء الإمام الح�سينQ؟
الحج ـ ا ّلتي هي عب���ارة عن «ث���واب» لإبراهيم الخليل Lـ � اّإل
وه���ل مرا�سم ّ
زجر وتب ُّر�ؤ من الم�شركين وع َّباد الأ�صنام؟
مرا�سم ٍ
الم�ضاعف النتائج ..}:ﯻﯼ
وقد ورد في القر�آن الكريم �أنواع من الثواب
ِ
ﯽﯾﯿﰀ.((({..
وقد وردت �آياتٌ عديدة في هذا الم�ضمار م�ستفيدة من �ألفاظ عدّة:
ـ ِ�ض���عف� ،أ�ض���عاف ـ فله ع�ش���ر �أمثالها ـ في ك ّل �س���نبل ٍة مئة حبّة ـ بغير ح�ساب،
وع�ش���رات الآيات الأخرى ا ّلتي تتحدّث ع���ن الج ّنة وما �أع ّد اهلل ع ّز وج ّل فيها من
الثواب لعباده الم�ؤمنين.
عا�شر ًا� :أ�سلوب الترهيب

� ّإن اال�ستف���ادة م���ن التهديد �إلى جان���ب �أ�سلوب الترغيب والإثاب���ة ،يبعث على
التعادل بين حالتي الخوف والرجاء ،وهي حالة الأمل والخوف .وقد جاء كثي ٌر من
 134الآيات ال�شريفة ليتحدّث عن الب���رزخ والقيامة ،وجه َّنم ،والح�ساب ،واالعتراف،
والت�أمّ���ل والخ�ضوع يوم القيامة ،والعبور على ال�ص���راط ،وا�سوداد الوجوه ،و�أخذ
((( بحار الأنوار  ،العلاّ مة المجل�سي ،ج� ،75ص .296
((( م .ن ،ج � ،72ص .44
((( �سورة مريم ،الآية.76 :

الكت���اب ِّ
بال�شمال ،ولي�س ذلك � اّإل للتهديد والوعيد والترهيب ..} :ﮍ ﮎ ﮏ
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ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ{(((.
كم���ا � ّأن هناك �آيات تتحدّث ع���ن الخ�سران } :ﯜﯝﯞﯟﯠ
ﯡﯢﯣﯤﯥﯦ.((({..
و�أحيان��� ًا تتح���دّ ث الآي���ات ع���ن ال�ش���راء الخا�س���ر ..} :ﭭﭮﭯ
ﭰ.((({..
وم���رة يل ِّمح القر�آن الكريم تلميح ًا �إلى مو�ضوع م���ا ،ك�أن ينتقد ر�ضى الإن�سان
بالحياة الدنيا بد ًال عن الآخرة } ..ﮄﮅﮆ.((({..
وي�شرح القر�آن الكريم �أحوال الأمم ال�سالفة ،كقوم عاد وثمود و�أ�صحاب الفيل
و�..إل���خ ،الذي���ن عاقبهم اهلل ع ّز وعال في ه���ذه الدنيا ،وذلك يبع���ث على تهديد
الآخرين وترهيبهم من نف�س الم�صير.
وتختل���ف لهجة الآي���ات القر�آنية باختالف المو�ض���وع والمخاطبين ،فتخاطب
المعاندي���ن العا�صين بلحن �شديد و�ألف���اظ قوية ،م ّما يبعث على ترهيب الآخرين
لمنعهم من تكرار نف�س الأعمال:
} ..ﯖﯗ.((({..
} ..ﭠﭡﭢ.((({..
} ..ﭢﭣﭤﭥ.((({..
((( �سورة الواقعة ،الآيات1 :ـ .3
((( �سورة الن�ساء ،الآية.119 :
((( �سورة البقرة ،الآية.90 :
((( �سورة التوبة ،الآية.38 :
((( �سورة المطففين ،الآية.1 :
((( �سورة المطففين ،الآية.10 :
((( �سورة الهُمزة ،الآية.1 :
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���ي ..} :Pﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ
وقد نزل���ت �آيات في تهدي���د ن�ساء النب ّ
ﮰ ﮱ ﯓﯔﯕﯖﯗﯘ ﯙﯚ
 }.((({ ..ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ
(((
ﯵ{

ول���و �أراد وال��� ٌد ت�أديب ولده وقال له (افعل ما �شئت) ،ف���� ّإن ذلك ال يعني ر�ضا
الوال���د ب�أعمال ولده المنافية للأخالق ،بل يعن���ي �أ ّنه يُهدِّ ده ويتوعّ ده ويخوِّفه م ّما
قد يح ّل عليه من العقاب .وقد وردت �آيات قر�آنية كريمة تتحدّث بنف�س الأ�سلوب:
} ..ﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆ.((({..
وفي �آية �أخرى يُخاطب اهلل ع ّز وج ّل ر�سوله الكريم بقوله} :ﯭﯮﯯ
ﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶ.((({...
والمباهل���ة ن���و ٌع م���ن �أن���واع الترهي���ب والتهدي���د } :ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ
ﯭﯮﯯﯰﯱ ﯲ ﯳﯴﯵﯶﯷ
ﯸ{(((.

الخا�ص���ة ا ّلت���ي تفي���د التهدي���د
وي�ستعم���ل الق���ر�آن الكري���م بع����ض الألف���اظ
ّ
والترهيب:
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}..ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ .((({..
} ..ﰅﰆﰇﰈﰉ{(((.
� ّإن اال�ستفادة من �أ�سلوب الترغيب والإثابة والتهديد والترهيب جنب ًا �إلى جنب،
((( �سورة الأحزاب ،الآية.28 :
((( �سورة الأحزاب ،الآية.30 :
ف�صلت ،الآية.40 :
((( �سورة ِّ
((( �سورة الزمر ،الآية.39 :
((( �سورة �آل عمران ،الآية.61 :
((( �سورة النب�أ ،الآيتان 4 :ـ .5
((( �سورة القمر ،الآية.26 :

�أم��� ٌر له من النتائج الإيجابية ما ال يُح�صى ،وهو در�س نتع َّلمه من الآيات ال�شريفة
ا ّلت���ي جاءت بنف����س الأ�سلوب ،حيث وعدت الطائعين الم�ؤمني���ن بالج ّنة ،وهدَّدت
العا�صين والكافرين بالنيران والخ�سران.
التلقين �أحد الأ�ساليب في تربية الإن�سان.
ينبغي تلقين النا�س �أ ّنهم �إن �آمنوا كانوا } ﮰ{(((.
يعل����ن القر�آن الكريم � ّأن جمي����ع الموجودات ُت�سبِّح بحمد اهلل ع���� ّز وج ّل وت�سجد
ل����ه ،وفي ذلك ما ال يخفى من التلقين للإن�سان ،لح ِّثه على االلتحاق بعالم الوجود،
وعدم التخلُّف عن الموجودات الأخرى ،في�شترك معها ب�شكر الخالق ج ّل وعال.
وعملي.
لفظي
والتلقين نوعان:
ّ
ّ
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حادي ع�شر� :أ�سلوب التلقين والتذكير

النبي و�آله
���ن ككلمة ال �إله �إال اهلل ،وال�صالة على ّ
فاللفظ ّ
���ي هو تكرار لفظ مع ّي ٍ
الكرام ،وقد جاءت الروايات تو�صي بذلك..
والعملي يح�صل بتكرار العمل ،ففي الروايات�« :إن لم تكن حليماً فتح َّلم.(((»..
ّ
و«جال�س العلماء.»..
العملي:
وهذه نماذج للتلقين
ّ
ع���ن الإمام ال�صادق « :Qم���ن كان كفنه في بيته لم يُكتب من الغافلين،
وكان م�أجوراً ك ّلما نظر �إليه.(((»..
فالنظر �إلى الكفن تلقين يفيد � ّأن الموت ح ٌّق ال ُب ّد منه.
137
والرجز �شعر ًا في ميدان ال ِقتال ،والتكبير حين الهجوم على العدوّ ،تلقين يفيد
معاني الن�صر.
((( �سورة �آل عمران ،الآية.139 :
((( بحار الأنوار ،العلاّ مة المجل�سي ،ج � ،68ص .405
((( م.ن ،ج � ،78ص .330
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عملي يعبِّر عن ال�شهامة
وكذلك فل�سفة قراءة مجال�س العزاء و�إحيائها ،تلقين ّ
وال�شهادة..
ُ
واهلل ع ّز وج ّل يُل ّقن ر�سوله الكريم  Pبقوله} :ﮰﮱﯓﯔ {(((.
وق���د ورد ف���ي بع�ض الأحاديث �أ ّنه لو لم يقل يعق���وب Qلأوالده } ﯲﯳ
ﯴﯵ{((( ،لما جا�ؤوا يدَّعون � ّأن الذئب �أكل �أخاهم يو�سف !..Q
وكثير ًا ما يذكر اهلل تعالى في القر�آن الكريم ق�ص�ص ال�صالحين ،ولي�س ذلك
�إال تلقين ًا وتذكير ًا للنا�س .وهنا نذكر نموذجين عن ذلك:
} ..ﭳﭴﭵﭶ. ((({..
} ..ﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯ.((({..
الخا�صة ا ّلتي يراد منها تلقين عمل ما ،فنالحظ � ّأن
وق���د ترد بع�ض العب���ارات
ّ
اهلل ع��� ّز وج ّل يمدح الذين ينفقون �أموالهم في �سبيله ،بقوله ع ّز وعال } :ﭘ
ﭙﭚ.{...
وفي ذلك ما يُطيِّب خاطر المنفقين لأموالهم ،ويطمئنهم اطمئنان ًا م�ضاعف ًا:
}ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢ.((({..

ثاني ع�شر� :أ�سلوب تحريك العقول

� ّإن العق�ل�اء ف���ي �أيّ مجتمع كان ه���م �أهل الفكر والتفكي���ر ،لذلك هم يبحثون
والعقلي دائم��� ًا .وقد ا�ستف���اد القر�آن الكريم م���ن �أ�سلوب
���ي
ّ
 138ع���ن الدليل المنطق ّ
((( �سورة الزخرف ،الآية.43 :
((( �سورة يو�سف ،الآية.13 :
((( �سورة مريم ،الآية.16 :
((( �سورة مريم ،الآية.41 :
((( �سورة البقرة ،الآية.36 :

العقالء هذا ،فنراه عندما يتك ّلم عن بع�ض الموا�ضيع يورد له �أدل ًة منطقية وعل ًال
وا�ضحة:
} ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ{ .
}ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ{(((.
وهك���ذا نرى � ّأن القر�آن الكريم كثي���ر ًا ما يُخاطب عقول النا�س ،وبذلك ال مف ّر
وال منا�ص من �إعطاء الجواب ال�صحيح وهو ما يريد �إثباته ..مث ًال بالن�سبة هلل ع ّز
وج ّل ،ي�س�أل القر�آن النا�س} :ﮁﮂﮃﮄ.((({..
يعن���ي :عق ًال ،ه���ل يُمكن �أن يكون هناك موجود �أعظ���م من اهلل تبارك وتعالى
خلق هذه ال�سموات والأر�ض؟!!
نق�ص ما.
ف�إذا �أجاب امر�ؤٌ بالإيجاب ،عُ لم �أن عَ قله يعاني من ٍ
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}ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ{

} ..ﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭ.((({..
وكذلك بالن�سبة للنبوّة:
} ..ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙ.((({..
وبالن�سبة للإمامة:
} ..ﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼ.((({ ..
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((( �سورة الواقعة ،الآيات .72 ،71 ،69 ،68 ،64 ،63:
((( �سورة النمل ،الآية.60 :
((( �سورة يون�س ،الآية.35 :
((( �سورة الطور ،الآية.32 :
((( �سورة يون�س ،الآية.35 :

وبالن�سبة للمعاد:
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} ..ﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖ.((({..
} ..ﯴﯵﯶﯷ.((({..
خال�صة الدر�س

 -من �أ�ساليب التبليغ في القر�آن الكريم:الترغي���ب :وف���ي الق���ر�آن الكري���م كثي���ر من الآي���ات الت���ي ِّ
ترغ���ب الم�ؤمنين
بال�صالحات ،مثل قوله �سبحانه} :ﭳﭴﭵ{(((.
الترهي���ب :وه���ذا الأ�سلوب كثي���ر في القر�آن الكريم ،مث���ل قوله تعالى} :ﯖ
ﯗ{(((.
التلقي����ن والتذكي����ر :وهو نوع���ان لفظي وعمل���ي ،واللفظي ه���و تكرار لفظ
مع ّين لتركيزه في نف�س المتل ّقي ككثير من �آيات القر�آن الكريم ،مثل تلقين اهلل
لر�سوله } :Pﮰﮱﯓﯔ{(((.
والعملي يح�صل بتكرار العمل كما في ما ورد�« :إن لم تكن حليم ًا فتح ّلم» وذلك
بتكرار العمل.
تحري����ك العقول :ب�إيراد الأدلة العقلي���ة والمنطقية ،كما في قوله �سبحانه:
}ﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖ{(((.
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((( �سورة الم�ؤمنون ،الآية.115 :
((( �سورة ق ،الآية.15 :
((( �سورة �آل عمران ،الآية.31 :
((( �سورة المطففين ،الآية.1 :
((( �سورة الزخرف ،الآية.43 :
((( �سورة الم�ؤمنون ،الآية.115 :

مطالعة
تصدير الثورة بالتبليغ على أساس المعنويات
������������������������������������������� �����������������������������������������������������أأ

تبليغاتن���ا يج���ب �أن تك���ون متنا�سبة مع حاج���ات الحوزة وو�ضعه���ا .كما على
كتاب
ال�سادة �أن يلتفتوا �إلى �ضرورة االهتمام بم�سائل الواقع .وقبل �أن تطبعوا �أيّ ٍ
عدد م���ن الف�ضالء لتقييمه .ود ّققوه جي���د ًا ب�أنف�سكم.
وتن�ش���روه ،اعر�ضوه على ٍ
و�أ ّم���ا �إر�س���ال المب ّلغين فهو م���ن الأمور ال�ضروري���ة ج ّد ًا ويج���ب �أن ين ّفذ بد ّقة.
فنح���ن �إذ نقول نريد �أن ن�صدّر ثورتنا ،ال نريد �أن ن�صدّرها بال�سيف و�إ ّنما نريد
إعالمي الوا�سع لل�شيوعيين
�أن ن�صدّره���ا بالتبليغ� .إ ّننا نريد �أن نواجه الهجوم ال
ّ
وغيرهم ،بحملة �إعالمية وا�سع ٍة و�صحيحة ،ونثبت �أنّ الإ�سالم يمتلك ك ّل �شيء.
فالإ�س�ل�ام لي����س كالم�سيحية ال�سائدة الي���وم .فمنذ البداية كان���ت هناك ّ
خطة
لجعل الإ�سالم كالم�سيحي���ة المحبو�سة في الكنائ�س ،ب�أن يحب�سوه في المدار�س
العلمية والم�ساجد .طبع��� ًا من الم�ؤ�سف �أ ّننا �أنف�سنا �ساعدنا على هذا النوع من
التفكير.
فالتحدّث بال�سيا�سة كان جرم ًا لأ ّنه ال ي�شتغل بها � اّإل المنحرفون .مع � ّأن �أ�سا�س
الإ�سالم قائم على ال�سيا�سة ،فقد كان الر�سول Pيدير الأمور ال�سيا�سية للدولة
الإ�سالمي���ة بنف�س���ه .وهكذا كان الو�ض���ع في جميع الحكوم���ات الإ�سالمية لقرون
متمادي���ة� .أمّ���ا في زماننا ف���� ّإن لفظة ال�سيا�سة ال يج���وز التفوّه به���ا .ربّما �أنتم ال
خا�ص :فالفل�سف���ة والعرفان كفر مح�ض .و�أن
تذك���رون ،فقديم ًا كان هناك و�ضع ّ
يكون �أحد الف�ضالء متقن ًا للغة �أجنبية ويمكنه تبليغ الإ�سالم في الخارج فهو على 141
حا ّف���ة الكفر .ح ّق��� ًا كانت الأفكار ال�سائ���دة متخ ّلفة ج ّد ًا .ولو �أ ّن���ا ك ّنا نتقن جميع
ال ّلغ���ات م���ن �أجل تبلي���غ الإ�سالم لكانت �أكبر عب���ادة .ف�إ ّنن���ا ال ن�ستطيع �أن نو�صل
عقائ���د الإ�سالم و�أحكام���ه �إلى �أمريكا و�سائ���ر البلدان بلغتنا ه���ذه .ال �س ّيما و� ّأن
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الإ�سالم بات مطروح ًا في الكثير من البلدان.
ك ّل���ي �أم���ل �أن تتم ّكنوا من �إي�صال كلمة الإ�سالم �إل���ى جميع �شعوب العالم ،و�أن
ي�ؤجركم اهلل على ذلك .وال ّ
�شك �أ ّنه ال ب ّد للتبليغ �أن يقوم على �أ�سا�س المعنويّات،
ل ّأن المعنويّ���ات هي �أ�سا�س الإ�سالم .ا�سعوا جاهدين لتر�سيخ المعنويّات والتقليل
ما �أمكن م���ن التج ّمالت .اليكن �شغلكم ال�شاغل بن���اء القاعات والأبنية الفخمة،
و�إ ّنما ف ّكروا بمعنويّات الإ�سالم.
�صحيفة الإمام ،ترجمة عربية ،ج� ،18ص68:

أساليب التبليغ ()4
(ضرب األمثال  -االستفادة من الفنون  -القصص  -تحقير المتكبّرين)
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الدرس العاشر

أهداف الدرس

1 .1التع ّرف �إلى �أ�ساليب القر�آن في التبليغ.
2 .2اال�ستفادة من �أ�ساليب القر�آن في عملية التبليغ.
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ثالث ع�شر� :أ�سلوب �ضرب الأمثال
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الديني ف���ي القر�آن الكريم .وقد
نكمل في ه���ذا الدر�س تعداد �أ�ساليب التبليغ
ّ
ك ّن���ا ذكرنا في الدرو�س ال�سابقة �أ�سالي���ب :التدرّج ،المجادلة ،الحكمة والموعظة
الح�سن���ة ،التذكي���ر بالنعمة ،بن���اء المعنويات�،إثارة العواط���ف� ،إيقاظ الوجدان،
اال�ستفادة من التاريخ وتجارب الما�ضين ،الترغيب ،الترهيب ،التلقين والتذكير،
وتحريك العقول .فنقول:
وخا�ص���ة �أولئك ا ّلذين ال
� ّإن م���ن �أف�ض���ل �أ�ساليب تفهيم النا����س مو�ضوع ًا ما ـ ّ
يتم ّتعون بدرجة ثقافية كافية ـ اال�ستفادة من �ضرب الأمثال المح�سو�سة والمنا�سبة
لذل���ك المجتمع ،حي���ث يعاي�ش النا�س تلك الم�سائل �أكثر م���ن غيرها ،ويدركونها
بحوا�سه���م الظاهري���ة �إدراك ًا �أكي���د ًا ،خالف ًا للم�سائل العقلي���ة ا ّلتي يحتاجون في
ّ
فهمها �إلى ا�ستعمال الذهن الو ّقاد.
�أه ّم ّية �أ�سلوب �ضرب المثل

يُعتب���ر �أ�سل���وب �ضرب المثل من �أ�سالي���ب القر�آن الكريم الهادف���ة �إلى �إي�ضاح
الكثي���ر من المعاني والمج ّردات وتقريبها �إل���ى النا�س ،با�ستخدام �أ�ساليب بيانية
وت�شبيهات مح�سو�سة من واقع النا�س ،والمنا�سبة لبيئتهم ومجتمعهم.
خا�ص ًا؛ فالقر�آن الكريم مليء
ومن هنا يولي اهلل ع ّز وج ّل هذه الم�س�ألة اهتمام ًا ّ
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المب�سطة وعل���ى اختالفها ع�سى �أن تبعث النا�س عل���ى التف ُّكر والتذ ُّكر،
بالأمث���ال َّ
قال اهلل تعالى ...} :ﮖﮗﮘﮙﮚﮛ.((({...
أس��ال��ي��ب التبليغ (م��ف��ه��وم��ه ،م��ض��م��ون��ه ،أس��ال��ي��ب��ه)

} ...ﭘﭙﭚﭛﭜﭝ.((({...
وي���د ُّل على تن���وُّع تلك الأمثال ،الآي���ات العديدة ا ّلتي نزلت ف���ي ذلك ال�صدد،
و�س���وف ن�شير �إلى بع�ضه���ا ،و�إلى ذلك ي�شير قوله ع ّز وج ّل} :ﯢﯣﯤﯥ
(((
ﯦﯧﯨﯩﯪﯫ{.
ومن الملفت للنظرّ � ،أن اهلل ع ّز وج ّل ي�ضرب الأمثال بدء ًا من �أ�صغر الموجودات،
وهو در�س ينبغي للمب ِّلغ �أن ال ين�ساه ،قال تعالى } .. :ﭺﭻﭼﭽﭾﭿ
ﮀﮁﮂﮃﮄﮅ{(((.
نماذج الأمثال القر�آنية وموا�صفاتها
دواف���ع االنفاق ونتائج���ه } :ﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨ
ﯩ ﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵ ﯶﯷ
ﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆ
ﰇﰈﰉ{(((.

ال�ش����اهد :ي�ش ّبه القر�آن الإنفاق ا ّلذي ي�صاحبه الرياء والم ّنة والأذى بطبقة
خفيف���ة من التربة تغطي �صخ���رة �صلدة ال نفع فيها ،ف����إذا �سقط المطرك�شف
الت���راب عن تلك ال�صخ���رة و�أظهر حقيقته���ا وكذلك الذي ينف���ق رياء يك�شف
بم ّنته و�إيذائه للفقير عن خبث �سريرته ومر�ضه ،فالظاهر ح�سن �إال �أنّ الباطن
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ال نفع فيه.
((( �سورة الح�شر ،الآية.21 :
((( �سورة �إبراهيم ،الآية.25 :
((( �سورة الروم ،الآية.58 :
((( �سورة البقرة ،الآية.26 :
((( �سورة البقرة ،الآية.264 :

والنتيجة :واهلل ال يهدي القوم الكافرين� :أي �سي�سلبهم اهلل التوفيق والهداية
لأ ّنهم �أقدموا على الم ّنة والأذى ،ومثل ه�ؤالء ال يليقون بالهداية.

ﰀﰁﰂ ﰃﰄ ﰅﰆﰇﰈﰉﰊﰋ ﰌﰍ
ﰎ ﰏﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ {(((.
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الح ُّ
���ث عل���ى الإنف���اق :ومن ناحية �أخرى ،ي�شبِّه تعالى �إنف���اق الأموال في �سبيله
بال�سناب���ل} .. :ﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆ
ﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖ{(((.
وفي �آي ٍة �أخرى ي�ضرب اهلل ع ّز وعال مثل هوان الدنيا وعدم قيمتها } . :ﯿ

و�أيّ مث���ال �أبل���غ م ّما �ضرب اهلل ع��� ّز وج ّل مث ًال لبيان عدم نف���اد كلماته تبارك
وتعال���ى} .. :ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ
ﰁ ﰂ {(((...
ومن جملة الأمثال ،المثل المتع ّل���ق باليهود} .. :ﮊﮋﮌﮍﮎﮏ
(((
ﮐﮑﮒﮓﮔ{.
و َت ْكث���ر في الق���ر�آن الكريم اال�ستف���ادة من �ض���رب الأمثال بالأم���ور الطبيعية
والمتو ّفرة في ك ّل حين ،ولدى ِّ
كل واحد ،كطلوع ال�شم�س وغروبها..
ويُ�شبِّ���ه تعال���ى وجوده ج ّل���ت عظمته بالن���ور} :ﮩﮪﮫﮬﮭﮮ
ﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜ{(((.
� ّإن المب ِّل���غ ي�ستطي���ع اال�ستفادة من ه���ذه الأمثال ،وكذلك الأمث���ال الواردة في
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الروايات ال�شريفة ،وعلى �سبيل المثال نذكر بع�ضها:
((( �سورة البقرة ،الآية.261 :
((( �سورة الكهف ،الآية.45 :
((( �سورة الكهف ،الآية109 :
((( �سورة الجمعة ،الآية .5
((( �سورة النور ،الآية.35 :

 -ال�صالة مثلها كمثل نهر جار على باب �أحدكم ،تغ�سل الأدران... �-إحياء النا�س يوم القيامة ،ك�إحياء ال�شجر والع�شب في الربيع..أس��ال��ي��ب التبليغ (م��ف��ه��وم��ه ،م��ض��م��ون��ه ،أس��ال��ي��ب��ه)
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ومن القر�آن قوله تعالى} :ﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚ{(((.
وقوله ع ّز وج ّل } :ﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜ{(((..
� ّإن كثي���ر ًا من الم�سائل يُمكن تب�سيطها وتقريبها للفهم باال�ستفادة من �أ�سلوب
�ضرب الأمثال ،وهنا نذكر بع�ض الأمثلة على ذلك �أي�ض ًا:
 -الموت والحياة كالنوم واليقظة. -الم���ر�أة بدون الحج���اب ،كالجوهرة غير الم�صون���ة� ،أو كالثمرة البارزة غيرالمخب�أة بالأوراق!!
 -ال�سيطرة على الغرائز ،كال�سيطرة على الغاز ،ف�إذا كان في م�سيره ال�صحيحتح��� َّول �إلى ن���ور يُ�ضيء وحرارة ُتعط���ي الدفء ،و� اّإل كان���ت النتيجة االنفجار
والدمار.
 -ه���ل يعق���ل �أن يخاط���ر الإن�سان بدخ���ول جه ّنم خال���د ًا فيها ،م���ن �أجل ب�ضع�سويعات يق�ضيها في َّ
اللذات المح ّرمة؟!
 ّ �-إن مث���ل هك���ذا �شخ�ص كمثل �شخ����ص يقتلع حدقة عينه ف���ي دقيقة واحدة،ويق�ضي بقية عمره �أعمى!!
رابع ع�شر� :أ�سلوب اال�ستفادة من الفنون

حيث � ّإن طبيعة الإن�سان ت�أن�س ّ
بالفن وتن ُفر من الموا�ضيع الجا َّفة والروتينية؛ فينبغي ـ
ومن �أجل تبليغ الم�سائل ال ِّدينيّة ـ اال�ستفادة من الأ�ساليب الفنيّة والإيحاء غير المبا�شر.
((( �سورة ق ،الآية.11 :
((( �سورة فاطر ،الآية.9 :
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والي���وم ،في ب�ل�اد العالم المتطوّر� ،أ�صب���ح ذلك العمل �أم���ر ًا طبيعي ًا ومقبو ًال،
فالم�ستعم���رون وم���ن �أجل الو�صول �إل���ى �أهدافهم الم�ش�ؤوم���ة ال يقومون بالدعوة
�إل���ى �أفكارهم ب�شكل مبا�شر ،بل يدعون �إليه���ا ب�شكل غير مبا�شر؛ بحيث يجذبون
النا����س �إليه���م ب�سرعة .و�إ ّنه لم ّما يبع���ث على الت� ُّأ�سف والأ�س���ى � ّأن الك ّفار جدِّ يّون
تمام��� ًا في ط���رح �أفكاره���م المنحرفة ،في�ستفي���دون لذلك من جمي���ع الإمكانات
ّ
والخط والهند�سة المعمارية وما
المتو ّفرة كالأفالم والم�سارح والر�س���م والنحت
�شاب���ه ذلك م ّما تخت�صره كلمة ّ
«الفن» ،وهم بذل���ك يُحكمُون �أ�س�س الكفر ،بينما
نالحظ في عالم الم�سلمين � ّأن هذه الأمور ال تتم ّتع بما يجب من االهتمام ف�صار
تبليغن���ا منح�صر ًا بفنّ الخطابة .والحال � َّأن الخطابة  -والمق�صود هنا الخطابة
الم�شتمل���ة على جميع ظروف النجاح  -لي�ست �سوى �إح���دى الو�سائل ،وحيث �إ ّنها
�أ�سلوب مبا�شر ف� ّإن �أثرها يق ّل عن �أثر الأ�سلوب غير المبا�شر.

الي����وم تق����وم البالد الغربي����ة والمتموِّلون الفا�س����دون وباال�ستفادة م����ن الو�سائل
الفنيَّ����ة «بخطف» �أفكار ال�شب����اب ح ّتى �صاروا ينحرفون ب�سرع����ةً ،
تماما كما حدث
على يد ال�سامريّ ا ّلذي «خطف» �أفكار النا�س وحوَّلها عن عبادة اللهَّ تعالى بو�سيلة
بع�ض المعادن الب َّراقة ،ف�ض َّلل النا�س بها مد ً
َّعيا �أ ّنها �إله مو�سى  ...} :Qﭑ
ﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜ.((({...
ع���ن �أمير الم�ؤمنين « :Qردُّوا الحجر من حيث جاء ف� ّإن ال�ش��� ّر ال يدفعه
�إ َّال ال�شرّ.(((»...
بعد الث���ورة المباركة في �إيران ح�صل اهتمام خا� ّ���ص بمثل الفنون المذكورة،
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�إ�ضاف���ة �إلى االهتمام بفنون الق�ص�ص وكتابة الم�سل�سالت التمثيلية وال�شعر وغير
ذل���ك م ّما يفيد ف���ي عملية التبليغ .غير � ّأن ذلك االهتم���ام لم يكن بدرجة كافية.
و�إ ّن���ه لم ّم���ا يلي���ق �أن يقوم بع�ض ط�ّلباّ ب العل���وم الدِّ ين ّية من ا ّلذي���ن توجد لديهم
((( �سورة طه ،الآية.88 :
((( بحار الأنوار ،العلاّ مة المجل�سي ،ج � ،72ص .212

أس��ال��ي��ب التبليغ (م��ف��ه��وم��ه ،م��ض��م��ون��ه ،أس��ال��ي��ب��ه)

اال�ستع���دادات الكافي���ة بتع ّلم تلك الفن���ون ب�شكل جدِّ ي �أكثر عل���ى �أمل �أن ي�ستفاد
منها في العملية التبليغ ّية.
� ّإن م���ن �أحد الأ�ساليب الفن َّية «�أ�س���لوب التمثيل» و�سنرى نماذج منه في تعامل
�أولياء اللهَّ ع ّز وعال مع الآخرين:
�أ  -نق���ر�أ ف���ي القر�آن الكريم كيف � ّأن اهلل ع ّز وعال �أر�س���ل غراب ًا يُع ّلم قابيل
كيفي���ة مواراة �أخي���ه ،وفي ذلك ا�ستف���اد ٌة من �أ�سل���وب التمثيل حيث راح
الغراب ينكت الأر����ض ...} :ﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲ
ﯳﯴﯵﯶ.((({...
ب  -ور�سول اهلل  Pيقول�« :ص ّلوا كما ر�أيتموني �أ�ص ّلي»((( .
ج  -وه���ذا �أمي���ر الم�ؤمنين  Qومن �أجل تذكير �أخي���ه عقيل بنار جه ّنم،
�أحمى حديدة وق َّربها من يده(((.
د  -والإمامان الح�سن والح�سي���ن Lا�ستفادا من �أ�سلوب التمثيل لإلفات
نظ���ر ذلك الرج���ل �إلى كون و�ضوئه غير �صحيح ،فراح���ا ّ
يتو�ضئان �أمامه
ثمّ طلبا منه �أن يحكم بينهما ،فعلم �أ ّنه هو كان على خط�أ في و�ضوئه(((.
ه���ـ  -والإم���ام الباقر ،Qومن �أجل بيان حقيقة و�ضوء ر�سول اهلل  Pقام
ّ
وتو�ض�أ �أمام النا�س(((.
و  -وف���ي زمانن���ا هذا ن�شهد نوع ًا من تمثيل واقع���ة عا�شوراء ،وا ّلذي يُع ُّد �أحد
�سبل بقاء تاريخ عا�شوراء ح ّي ًا بيننا.
 150م���ن الوا�ض���ح � ّأن اال�ستم���اع �إل���ى مو�ض���وع مع ّين لو ان�ض���مّ �إلى ر�ؤي���ة تفا�صيل
((( �سورة المائدة ،الآية.31 :
(((	الخالف ،ال�شيخ الطو�سي ،ج� ،1ص.314
((( نهج البالغة� ،صبحي ال�صالح ،خطبة � ،224ص.734
((( بحار الأنوار ،العلاّ مة المجل�سي ،ج � ،43ص .319
((( و�سائل ال�شيعة ،الح ّر العاملي ،ج� ،1ص.227

القلبي لدى
مع ّينة حول ذل���ك المو�ضوع ،لكان الأثر م�ضاعف ًا ،ما ينتج االطمئنان
ّ
الآخرين.

خام�س ع�شر� :أ�سلوب ال َق َ�ص�ص
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فه���ذا خلي���ل اهلل �إبراهيم  Qيطلب م���ن ربّه تبارك وتعال���ى �أن يُريه كيف
ّ
«ليطمئن قلب���ه» ...} :ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙ
يُحيي الموت���ى
ﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣ.((({...
خا�صة،
وه���ذا ر�سول اهلل  ،Pومن �أجل تو�ضيح مو�ضوع ما ،ي�صنع مقدِّ مات ّ
كقوله لأ�صحاب���ه وقد كانوا جميع ًا في �صحراء قاحلة ال يظهر فيها �سوى التراب:
اجمعوا حطب ًا ...وبعد �أن جمعوا الحطب من ك ّل ناحية ،قال « :Pهكذا تجتمع
الذنوب ال�صغيرة.(((»...

الق�صة .وقد �أولى الق���ر�آن الكريم هذا
م���ن جملة الأ�سالي���ب الفن َّية� ،أ�سل���وب ّ
خا�ص��� ًا} :ﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹ
الأ�سل���وب اهتمام��� ًا ّ
ﭺﭻﭼﭽ.((({...
� ّإن َق َ�ص����ص القر�آن الكري���م �أح�سن الق�ص�ص .وفي القر�آن ما يقرب من 268
ق�صة} :ﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚ.((({...
ّ
خا�صة ،وذلك لأ ّنها ح��� ٌّق وواقع ولي�س
وق�ص����ص الق���ر�آن الكريم تتم ّتع بقيم���ة ّ
خا�صة ،وهي متنوّعة ت�شتمل على الموا�ضيع
فيها من الخي���ال �شي ٌء ،ولها جاذبية ّ
الفل�سفي���ة والحقوقي���ة واالجتماعي���ة وغي���ر ذلك ،وه���ي فوق ك ّل ه���ذا تبعث على
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التف ُّكر:
((( �سورة البقرة ،الآية.260 :
(((	الكافي ،ال�شيخ الكليني ،ج� ،2ص .288
((( �سورة هود ،الآية.120 :
((( �سورة يو�سف ،الآية.3 :

} ...ﯧﯨﯩﯪ.((({ ...
} ...ﯫﯬﯭﯮﯯﯰ.((({..
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ّ
بالحق
�ساد�س ع�شر� :أ�سلوب تحقير المتك ِّبرين وجعلهم يعترفون

لقد ه ّي�أ اهلل ج ّل وعال لعباده كثير ًا من النعم المادّية والمعنوية ،وجعل لهم في
ظ ّل دينه عدّة امتيازات ال ينكرها لهم عاقل مهما كان م�شربه.
وعلى ذل���ك ينبغي للمب ِّلغ جع���ل المتك ّبرين والمعاندين يعترف���ون بذلك ّ
الحق
المتع ِّل���ق بتل���ك النعم واالمتيازات غي���ر القابلة للإنكار ،ثمّ يدعوه���م �إلى �إطاعة
�صاح���ب تلك النع���م العظمى وتل���ك االمتيازات .وق���د �أ�شار الق���ر�آن الكريم �إلى
ذلك المعنى في قول���ه تعالى} :ﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢ
ﯣﯤﯥ ﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮ ﯯﯰﯱﯲﯳ
ﯴﯵﯶ.((({...

نعم ،فهذه الأمور م ّما ال يمكن لأحد �أن يف ّر من الت�سليم واالعتراف بها.
وكذل���ك خلق ال�سموات والأر����ض وت�سخير ال�شم�س والقم���ر م ّما يخرج عن ِّ
كل
قدر ٍة غير ق���درة اهلل تبارك وتعال���ى ...} :ﮭﮮﮯﮰﮱﯓ
ﯔﯕﯖﯗﯘﯙ.((({ ...
ف����إذا لم يعترف المتك ّبرون بهذه الحقائ���ق وا�ستم ّروا في طغيانهم وغرورهم،
فق���د وجب تحقيرهم و�إذالله���م ،ليعلموا �أن ال قيمة لهم � ً
أ�ص�ل�ا و�أ ّنهم ال يقدرون
التبليغي.
 152على منع الر�سل الإلهيين من موا�صلة عملهم
ّ
((( �سورة الأعراف ،الآية.176 :
((( �سورة يو�سف ،الآية.111 :
((( �سورة يون�س ،الآية.31 :
((( �سورة العنكبوت ،الآية.61 :

وهذا الأ�سلوب ن�ستفيده من بع�ض الآيات القر�آنية ال�شريفة :مثل:
}ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙ.((({...
} ...ﭶﭷﭸﭹﭺﭻ. ((({ ...
وقد ا�ستعمل اهلل ع ّز وج ّل تعابير مختلفة في و�صف الك ّفار المتك ّبرين ،ف�ش َّبههم
م ّرة ببع�ض الحيوانات تحقير ًا لهم:
} ...ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ{(((.
} ...ﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱ.((({...
و�أخرى يُح ّقرهم ب�إعالنه عن كونه غن ّي ًا عنهم:
}...ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ
ﯷ .((({...
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} ...ﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢ.((({ ...

وثالثة يُح ِّقرهم ب�إعالنه �أ ّنه غني ع ّما لديهم من �أموال مهما ُ
عظمت:

}...ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ
ﮂﮃ ﮄﮅﮆﮇﮈ*ﮊﮋﮌﮍ
ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ
ﮙ ﮚ ﮛ .((({...
153
((( �سورة التوبة ،الآية.1 :
((( �سورة البقرة ،الآية.74 :
((( �سورة البقرة ،الآية.18 :
((( �سورة المدّثر ،الآيات 50 :ـ .52
((( �سورة الأعراف ،الآية.179 :
ف�صلت ،الآية.38 :
((( �سورة ّ
((( �سورة المنافقون ،الآية. 7 :

ً
تحقيرا للك َّفار:
والت�أكيد على � ّأن الع ّزة هلل ولر�سوله وللم�ؤمنين ،لي�س �إال
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} ...ﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛ.((({ ...
وف���ي بع����ض الآيات ي�أم���ر اهلل ع ّز وج ّل ر�سول���ه الكريم بعدم المب���االة ب�أولئك
المتكبرين.
} ...ﯜﯝﯞﯟﯠ.((({...
} ...ﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧ.((({ ...
���ي �أن نلف���ت النظر �إل���ى � ّأن الكافري���ن ي�سعون دائم��� ًا �إلى تحقير
وم���ن الطبيع ّ
الم�ؤمنين ،ولذلك ينبغي الوقوف بوجههم وتحقيرهم.
مث ًال :عن ل�سان ر�ؤ�ساء قوم نوح :Q
} ...ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ
ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ .((({...

وقالوا في مو�ضع �آخر:
} ...ﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡ.{...

(((

وكان ي�صنع ال�سفينة ،في�سخر منه قومه:
} ...ﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢ
ﭣﭤ.((({ ...
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((( �سورة المنافقون ،الآية. 8 :
((( �سورة التوبة ،الآية.8129 :
((( �سورة الأنعام ،الآية.70 :
((( �سورة هود ،الآية.27 :
((( �سورة الم�ؤمنون ،الآية.33 :
((( �سورة هود ،الآية.38 :

خال�صة الدر�س
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 -من �أ�ساليب التبليغ في القر�آن الكريم:�ض���رب الأمثال :وفي القر�آن الكريم �إ�شارة �إلى ا�ستعمال هذا الأ�سلوب ،يقول
تعالى} :ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ{(((.
اال�ستفادة من الفنون :حيث � ّإن طبيعة الإن�سان ت�ألف وت�أن�س بالفن وتنفر من
الموا�ضيع الروتين ّية ،فينبغي اال�ستف���ادة من جميع الإمكانات المتو ِّفرة كالأفالم
والم�سارح والر�سم والنحت وما �شابه.
الق�ص����ص :وقد �أ�شار القر�آن الكريم �إلى ا�ستعمال هذا الأ�سلوب ،قال تعالى:
}ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ{(((.
وما يم ّيز الق�ص�ص القر�آني �أ ّنها واقعية ولي�س فيها من الخيال �شيء.
تحقير المتك ّبرين :وفي القر�آن الكريم نماذج كثيرة مثل قوله تعالى} :ﭩ
ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ{(((.
مطالعة
الحية
حاجة الحوزات إلى تع ّلم لغات العالم ّ

والآن وق���د تح ّررن���ا من هذه القي���ود والأغالل ،وهلل الحمد ،يج���ب �أن ينعك�س
ذلك �إيجاب��� ًا على حوزاتنا ،وت�صبح حوزات اليوم غير ح���وزات الأم�س .فحوزات
الي���وم عليه���ا �أن تنفتح على العالم ب�أ�سره .فعالم الي���وم بات �أ�شبه ما يكون بقرية 155
�صغيرة .ولع ّل ما �أحدّثكم به الآن تنعك�س �أ�صدا�ؤه في �أمريكا بعد �ساعتين ،وهكذا
((( �سورة �إبراهيم ،الآية.25 :
((( �سورة يو�سف ،الآية.3 :
((( �سورة الأعراف ،الآية.179 :
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بالن�سب���ة �إلى ك ّل ما يقع في �إيران من �أحداث ويطرح من م�سائل ،ف�إ ّنه ينت�شر في
العالم ب�أ�سره خالل �ساعات.
ف�أف���ق تفكيرنا ال ب��� ّد له من �أن يتغ ّي���ر ع ّما كان في ال�سابق ،فف���ي ال�سابق كان
التبلي���غ مح�ص���ور ًا �ضمن نط���اق �إيران ،وق ّلما كن���ت تجد �شخ�ص��� ًا يذهب للتبليغ
ف���ي الخارج ،ف���ي حي���ن �أن التبليغ في الخ���ارج �ض���روريّ �أكثر منه ف���ي الداخل،
الموجهة �ضد الإ�سالم عالمي��� ًا ،وكيف يدي ُنون
ف�إ ّنك���م ترون مدى حجم الدعاي���ة ّ
�أ�صل الإ�س�ل�ام با�سم العداء للجمهورية الإ�سالم ّية .فق���د �شوّهوا �صورة اال�سالم
الحقيقية وجعلوا من���ه �شيئ ًا �آخر يختلف كلي ًة عن واقع الإ�سالم وحقيقته .فاليوم
نحن ب�أم�س الحاجة لتع ّلم وتعليم لغات الع�صر الح ّية ،ح ّتى ن�ستطيع تقديم �صورة
الإ�سالم النا�صع���ة والحقيقية للآخرين بلغتهم ،ونر ّد على ال�شبهات والتحريفات
ا ّلت���ي يحاول الآخرون �إثارته���ا و�إيجادها ،ف�إ ّنه من غير الممكن �أن نقدّم الإ�سالم
أم�س الحاجة لتع ّلم لغ���ات العالم الح ّية ،الأكثر رواج ًا،
للآخري���ن بلغتنا ،فنحن ب� ّ
ولهذا ال ب ّد من �أن ت�صبح اللغة جزء ًا من المناهج الدرا�سية والبرامج التبليغ ّية في
المدار�س الدِّ ين ّية ،فمتطلبات الع�صر تختلف ع ّما كان في ال�سابق ،فاليوم يمكننا
ونحن في �إيران �أن نمار�س التبليغ في مختلف �أنحاء العالم �إذا ما ك ّنا نتقن لغتهم
بالإ�ضافة �إلى � ّأن ال�سفر �إلى كا ّفة �أنحاء الدنيا بات �أمر ًا �سهلاً وعادي ًا ،ولذا علينا
�أن نربّ���ي مب ّلغي���ن منفتحين على ثقافة ع�صرهم ومتقني���ن للغات الع�صر الح ّية؛
التبليغي في العالم �أجمع.
لت�أخذ مدار�سنا الدين ّية وجامعاتنا دورها
ّ
�صحيفة الإمام ،ترجمة عربية ،ج� ،18ص94 :

أساليب التبليغ ()5
(القياس والمقارنة  -إعطاء البديل وعدم نكران الحاجات الفطرية  -اختيار االمثل -
االستفادة من القلوب الحاضرة وتكرار الموضوع  -اإليحاء  -السؤال والجواب)
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الدرس الحادي عشر

أهداف الدرس

1 .1التع ّرف �إلى �أ�ساليب التبليغ في القر�آن الكريم.
2 .2اال�ستفادة من �أ�ساليب القر�آن في عملية التبليغ.
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�سابع ع�شر� :أ�سلوب القيا�س والمقارنة

� ّإن �أح���د الأ�ساليب الناجحة في عملي���ة التبليغ� ،أ�سلوب القيا�س .كالقيا�س بين
وخا�صة بما يرتبط
ق���درة اهلل ع ّز وج ّل المطلق���ة وبين َ�ضعف الأ�صنام المطل���قّ ،
بالخلق والإحياء بعد الموت:
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نتح���دّث في هذا الدر�س ع���ن بق ّية �أ�ساليب التبليغ في الق���ر�آن الكريم بعد �أن
تحدّثنا في الدرو�س ال�سابقة عن �ستة ع�شر �أ�سلوب ًا:

}...ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
ﭠﭡ .((({ ...

والقيا�س بين الربّ الواحد القادر وبين الآلهة المتعدِّ دة:
} ...ﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶ.((({...
والقيا�س بين هدي اهلل تعالى �إلى ّ
الحق و�ضالل غير اهلل ع ّز وج ّل:
} ...ﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷ 159

ﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀ.((({ ...
((( �سورة يون�س ،الآية.34 :
((( �سورة يو�سف ،الآية.39 :
((( �سورة يون�س ،الآية.35 :

والقيا�س بين مال الربا ومال الزكاة:
}ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ
ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ{(((.
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ثامن ع�شر� :أ�سلوب �إعطاء البديل وعدم نكران الحاجات الفطرية

� ّإن الإ�س�ل�ام ال يُخال���ف الفطرة والغرائ���ز الإن�سانية ،لذل���ك نالحظ اهتمامه
بتلك الغرائز فال يُحمِّلها �أكثر من طاقتها �أبد ًا.
وعلى �سبيل المثال :عندما نهى اهلل �سبحانه �آدم وح َّواء  Lعن ال�شجرة،
ف�إ ّنه من ناحية �أخرى �أجاز لهما �أن ي�أ ُكال ما ي�شاءان:
} ...ﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰ.((({...
� ّإن الأمر بالزكاة ي�صبح مقبو ًال لدى النا�س فيما لو بقي لهم ما ي�س ّد حاجاتهم،
ولذلك �أجاز اهلل ع ّز وج ّل �أن يُبد�أ بالأكل من الثمر �أ ّو ًال ،ثمّ يُعطى ّ
حق الفقراء في
الوق���ت المنا�سب .فلو لم يكن ب�إمكان النا����س اال�ستفادة من ذلك المورد الحالل
لكان االبتعاد عن الحرام والعمل ب�أوامر اهلل تعالى مُ�شك ًال لديهم:
} ...ﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙ.((({ ...
ف���� ّإن النف����س الإن�ساني���ة ت�شتمل بي���ن ط ّياتها عل���ى كثير من الغرائ���ز .ويمكن
للإن�س���ان �س��� ّد احتياجات غرائزه تلك باال�ستفادة من النع���م المادّية ا ّلتي خلقها
اهلل ع ّز وج ّل ّ
و�سخرها له:

...} 160ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ
ﯳﯴ .((({ ...
((( �سورة الروم ،الآية.39 :
((( �سورة الأعراف ،الآية.19 :
((( �سورة الأنعام ،الآية.141 :
((( �سورة الق�ص�ص ،الآية.77 :

� ّإن اهلل تعالى يعل���م � ّأن الإن�سان يحتاج �إلى النوم واال�ستراحة ،لذلك لم يطلب
منه ال�سهر طول الليل لقراءة القر�آن:

} ...ﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯ.((({...
ولع ّله لذل���ك كان �أحد م�صارف الزكاة «الم�ؤ ّلفة قلوبه���م» ،يعني ي َ
ُعطوا منها
لجلب مح ّبتهم للدِّ ين.
إن�ساني
�إنّ و�ض���ع القوانين و�إ�صدار الأوامر ا ّلتي ُتخالف في الظاهر الطبع ال ّ
خا�ص ،ولذلك ُنالح���ظ �أنّ �أمر الجه���اد مث ًال �صدر بعد
���داد ّ
بحاج���ة �إلى ا�ستع ٍ
مرور خم�سة ع�شر عام ًا على بعثة الر�سول الأكرم :P
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} ...ﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳ.{...
ف���اللهَّ ع ّز وج ّل يُه ّيئ الأجواء الالزمة لجميع ما ي�أمر به عباده ،ح ّتى �أ ّنه يُه ّيئ
الج ّو اللاّ زم للم�شركين �أنف�سهم ع َّلهم يرجعون عن طغيانهم:

}...ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ
ﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬ.((({...

تا�سع ع�شر� :أ�سلوب اختيار الأمثل والأف�ضل وتعريفه للنا�س

ال بُ��� َّد للنا����س من نموذج �أعلى في تح ُّركهم نحو اهلل ع��� ّز وج ّل والعمل ب�أوامره
تعال���ى .ف�أ�سلوب اختيار الأمثل والأف�ضل وتعريفه للنا����س �أ�سلوب يُمكن للمب ِّلغ �أن
ي�ستفيد منه في عمله.
و�أف�ض���ل نموذج للعمل بهذا الأ�سلوب ،نف�س الق���ر�آن الكريم ا ّلذي ورد في عدّة 161
���ات كريم ٍة منه تعري���ف النموذج ال�صال���ح والأ�سوة الح�سن���ة .و� ّإن �أف�ضل قدو ٍة
�آي ٍ
ح�سنة ونموذج �صالح بالن�سب ِة للم�سلمين هو ر�سول اهلل :P
((( �سورة التوبة ،الآية.6 :
((( �سورة البقرة ،الآية.216 :

} ...ﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼ.((({ ...
وال ينح�صر النموذج ال�صالح في القر�آن الكريم بر�سول اهلل :P
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} ...ﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫ.((({...
والق���ر�آن الكري���م ُيق���دِّ م الأ�سوة الح�سنة م���ن النا�س ا ّلذين عا�ش���وا في �أجواء
الف�ساد والمف�سدين ،لك ّنهم قاوموا ك َّل ذلك بنجاح:
} ...ﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓ.((({...
و�أمير الم�ؤمنين  ،Qت�أوَّه م ّر ًة وقال� ...« :أين �إخواني ا ّلذين ركبوا الطريق
وم َ
َ�ضوا على ّ
الحق...؟ �أين عمَّار...؟ � ...أين ابن ال َّتيهان...؟!»(((.
و ُيق���دِّ م القر�آن الكري���م �أ�سماء �أفراد عل���ى �أ ّنهم الق���دوة الح�سنة ،وفي جميع
���ي اهلل يو�سف  ،Qوال�صبر ا ّلذي
الموا�ضي���ع كمو�ضوع الع ّفة ا ّلتي يتم ّتع بها نب ّ
نبي اهلل �أيّ���وب  ،Qوعدم الغفلة لدى م���ن �أعطاهم اهلل تعالى مال
كان ل���دى ّ
ونبي اهلل يو�سف  ...Qوال�شجاعة لدى داوود
كنبي اهلل �سليمانّ Q
الدني���ا ّ
 Qوالإيث���ار لدى �أمير الم�ؤمنين  Qا ّلذي بات على فرا�ش ر�سول اهلل P
ليلة الهجرة...
وتقدي���م النموذج والقدوة ،في الق���ر�آن الكريم ،ال يخت� ّ���ص بالموارد الح�سنة
فحَ �س���ب ،فهناك القدوة ال�صالحة كم���ا � ّأن هناك النموذج ال�س ّيىء ،ليكونوا عبرة
لمن اعتبر:

 ...} 162ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ
ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ .((({...
((( �سورة الأحزاب ،الآية.21 :
((( �سورة الممتحنة ،الآية.4 :
((( �سورة التحريم ،الآية.11 :
((( بحار الأنوار ،العلاّ مة المجل�سي ،ج � ،34ص .127
((( �سورة التحريم ،الآية.10 :

ع�شرين� :أ�سلوب اال�ستفادة من القلوب الحا�ضرة ،وتكرار المو�ضوع

ينبغي للمب ِّلغ �أن يق�صد القلوب الحا�ضرة ،فهي تقبل ّ
الحق ب�سرعة:
و�أمّا الحديث مع �أ�صحاب القلوب العمياء والقا�سية فال ت�أثير له ،وهو ما يُ�شير
�إليه اهلل ع ّز وج ّل في قوله لر�سوله الكريم:
} ...ﭖﭗﭘ.((({...
وبع�ض النا�س ال فرق لديهم �أ�أنذرتهم �أم لم تنذرهم:...
} ...ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛ.((({...
� ّإن القل���وب الح َّية والحا�ضرة غالب ًا ما تكتف���ي بالتذكير م ّر ًة واحدة ،ف�إذا هي
تقبل ّ
الحق وتعمل به ،وكذلك كانت �آيات القر�آن الكريم:
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} ...ﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨ.((({ ...

} ...ﭒﭓﭔﭕﭖﭗ.((({...
وقد يحتاج المب ِّلغ �إلى التكرار ،ف�إ ّنه لي�س ك ّل تكرار مرفو�ض ًا ،فقد ورد التكرار
في �آيات القر�آن الكريم.
وعل���ى �سبي���ل المثال نذك���ر الآي���ة ال�شريف���ة} :ﮦﮧﮨﮩ { فقد
تك َّررت في �سورة الرحمن  31م ّرة.
والآي���ة ال�شريف���ة ..} :ﭠﭡﭢ { ...وق���د تك��� َّررت  11م��� ّرة في �سورة
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المر�سالت.
وقوله ع ّز وج ّل ...} :ﭵﭶﭷ {...تك ّرر  7م ّرات في �سورة ال�شعراء.
((( �سورة ق ،الآية.37 :
((( �سورة يون�س ،الآية.43 :
((( �سورة البقرة ،الآية.6 :
((( �سورة الق�ص�ص ،الآية.51 :
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وقوله تعالى ...} :ﰆﰇﰈﰉﰊﰋﰌﰍﰎﰏﰐﰑ {...تك َّرر 5
م ّرات في �سورة ال�شعراء �أي�ض ًا.
وك ّل ذلك التكرار لم يكن �سوى و�سيلة لتثبيت المطالب في �أعماق القلوب.
وكذلك تكرار التو�صية بالتقوى من ِقبل الخطيب في �صالة الجمعة.
وقد وردت في القر�آن الكريم عدّة موا�ضيع ب�أ�شكال متنوِّعة ومختلفة ،وهو نو ٌع
من التكرار المفيد:
} ...ﭲﭳﭴﭵﭶﭷ.((({ ...
} ...ﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸ.((({ ...
� ّإن كالم اهلل تعال���ى دائم ًا ي�أتي مك َّرر ًا وم�ؤ ّكد ًا بع�ضه لبع�ض وكذلك ي�صل �إلى
عباده عن طريق الأنبياء والر�سل:R
} ...ﭙﭚﭛﭜﭝ.((({...
} ...ﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠ.((({ ...
واحد ًا وع�شرين� :أ�سلوب الإيحاء غير المبا�شر

� ّإن �أ�سل���وب ا لإيح���اء غي���ر المبا�ش���ر ـ وا ّلذي �أ�شر ن���ا �إليه فيم���ا �سبق في
م�س�أ ل���ة اال�ستف���ادة م���ن الفن���ون ـ ال ينح�صر ف���ي التمثي���ل والم�سابقات وما
�شا ب���ه ...ب���ل يُمك���ن اال�ستف���ادة من���ه �أي�ض��� ًا ف���ي ا ل���كالم ،بحي���ث ال ُتطرح
ق�صة ما �أو مث���ال مع َّين ،يُ�صار �إلى طرح
الموا�ضي���ع جا ّف���ة .ف ُتطرح ـ مث ًال ـ ّ
����اك �أعني
 164ا لأوا م���ر ا لإلهي���ة ع���ن طريق���ه� ،أو يكون ا ل���كالم ب�أ�سل���وب «� ...إ ّي ِ
وا �س����معي يا جارة ،»...و ق���د نزل القر �آن الكريم بهذا ا لأ�سلوب ،قال ا لإمام
((( �سورة الإ�سراء ،الآية.41 :
((( �سورة الإ�سراء ،الآية.89 :
((( �سورة الم�ؤمنون ،الآية.44 :
((( �سورة ي�س ،الآية.14 :

وفي مورد �آخر ،يُخاطب اهلل تبارك وتعالى نب َّيه عي�سى Qبقوله ...} :ﭼ
ﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋ.((({ ...

� ّإن اهلل ج ّل وعال بخطابه هذا يريد �أن يوجِّ ه ال�س�ؤال �إلى �أتباع الم�سيح،Q
وذلك ليفهمهم � ّأن اعتقادهم ب�ألوه ّية عي�سى� Qشرك مح�ض.
ويجب عل���ى المب ِّلغ �أن يلتفت �إلى تعابيره ،وعلي���ه �أن يراعي ا�ستعمال الكناية
خا�ص���ة في الم�سائل والأم���ور الجن�سية ح ّتى ال تترك الم�سائ���ل ـ وخ�صو�ص ًا على
ّ
ال�شب���اب ـ �أث���ر ًا �سيِّئ ًا ،وهذا الدر����س نتع ّلمه من القر�آن الكري���م ،حيث يُعبِّر عن
العم���ل الجن�س���ي بـ«المالم�س����ة» ...} :ﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪ
ﯫﯬ.((({...
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ال�ص���ادق  ...« :Qنزل الق����ر �آن ي�إ يّاك �أعني وا �س����معي ي����ا ج����ارة.((( »...
وع���ن الإم���ام ال�ص���ادق Qفي رواي���ة �أخرى ما معن���اه« :ما عات���ب اهلل ع ّز
وج ّل نبيَّه Pفهو يعني ما قد م�ضى في القر�آن مثل قوله تعالى} :ﯮﯯ
ﯰﯱﯲ ﯳﯴﯵﯶ{ ((( عنى بذلك غيره».

ثاني ًا وع�شرين� :أ�سلوب ال�س�ؤال والجواب

� ّإن م����ن �أه����مّ و�سائ����ل التبليغ� ،أ�سل����وب ال�س�����ؤال والجواب .وقد حفل����ت المكتبة
بكثير من الكت����ب ا ّلتي �أخذت هذا الأ�سلوب ،ونذك����ر منها ـ على �سبيل
الإ�سالم ّي����ة ٍ
المث����ال ـ كت����اب االحتجاج للطبر�س����ي ،وهو كت����اب ي�شتمل على �أن����واع احتجاجات
ِّ
المف�ضل،
النبي  Pوالأئ ّمة الأطهار  ،Rوككتاب علل ال�شرائع ،وكتاب توحيد
ّ
وكتاب المراجعات ،وتدخل كتب اال�ستفتاءات تحت هذا النوع من الكتب ،وهو نوع 165
التبليغي.
من �أنواع العمل
ّ
((( بحار الأنوار ،العلاّ مة المجل�سي ،ج� ،9ص.222
((( �سورة الإ�سراء ،الآية17 :
((( �سورة المائد ،الآية.116 :
((( �سورة الن�ساء ،الآية.43 :

وقد يُطرح المو�ضوع المق�صود �ضمن �س�ؤال ،من غير حاج ٍة للجواب عنه ،ل ّأن
الهدف هو �إثبات نف�س ذلك المو�ضوع ،كقوله ع ّز وج ّل:
أس��ال��ي��ب التبليغ (م��ف��ه��وم��ه ،م��ض��م��ون��ه ،أس��ال��ي��ب��ه)

} ...ﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗ.((({...
وقوله ج ّل وعال ...} :ﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻ.((({...
وقوله تبارك وتعالى ...} :ﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶ.((({...
وجمي���ع ه���ذه الأ�سئل���ة ال تق�صد بالواق���ع �إال �إثب���ات �أف�ضل َّية الم�ؤم���ن والعالم
ووحدانية اللهَّ ع ّز وج ّل...
وق���د يُطرح ال�س�ؤال على نحو الحقيقة ،فال بُدَّ ِمنَ الجواب .وقد كان ر�سول
اهلل  Pوالأئ ّم���ة الأطه���ار ـ ومنه���م �أمي���ر الم�ؤمني���ن  Qـ يح ّث���ون النا�س
عل���ى ال�س�ؤال ،كق���ول �أمي���ر الم�ؤمنين Qم���رار ًا...« :فا�س����ألوني قب���ل �أن
تفقدوني.(((»...
ٍّ
ولكل من ال�س�ؤال والجواب �آداب ال ُب ّد من االلتزام بها ،مث ًال:
}ﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙ.((({ ...
فق���د يكون ال�س����ؤال ب�ل�ا فائدة ،وقد يكون ظريف ًا وي�شتم���ل جوابه على م�سائل
دقيقة ال ب ّد من بيانها ،قال تعالى:

}ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ
ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ
 166ﮌﮍ .((({ ...
((( �سورة ال�سجدة ،الآية.18 :
((( �سورة الزمر ،الآية.9 :
((( �سورة يو�سف ،الآية.39 :
(((بحار الأنوار ،العلاّ مة المجل�سي ،ج � ،34ص .116
((( �سورة المائدة ،الآية.101 :
((( �سورة البقرة ،الآية.217 :

وكذلك قوله ع ّز وج ّل:

ـ �إيجاد اال�ستعداد لدى ال�سامع:
وم���ن ذلك ق���ول الإمام الر�ضا Qف���ي حديث �سل�سلة الذه���ب ،وا ّلذي قاله
لأهل ني�سابور ،ف�إ ّنه Qبعد �أن م�شى خطوات� ،أخرج ر�أ�سه من المحمل قائ ًال:
« ...و�أنا من �شروطها.(((»...
وقد وردت �آيات قر�آنية كريمة تفيد نف�س المعنى:
} ...ﮍﮎ.((({...
} ...ﯜﯝ.((({...
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} ..ﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘ.((({ ...
وقد يكون ال�س�ؤال مغر�ض ًا ،فال ُب ّد من المرور عليه وتجاوزه بذكاء.
خا�صة:
وللجواب ,كما ذكرنا� ،آداب ّ

} ...ﯵﯶﯷﯸﯹﯺ.((({...
ـ الجواب المخت�صر المفيد:
ك�أن ي�س����أل ال�سائ���ل عن مورد خا� ٍّ���ص ،فيجيبه الإمام Qبقوله« :ك ّل �ش���يء
طاهر ح ّتى تعلم �أنه قذر.(((»...
ـ الجواب مدعوماً بالدليل:
ك�أن يُقالّ � :إن ر�سول الل� Pأجاب عن هذا ال�س�ؤال بكذا...
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((( �سورة البقرة ،الآية.189 :
((( بحار الأنوار ،العلاّ مة المجل�سي ،ج� ،3ص.7
((( �سورة هود ،الآية.31 :
((( �سورة الأنبياء ،الآيات 109 :ـ .111
((( �سورة الأعراف ،الآية.187 :
(((	الكافي ،ال�شيخ الكليني ،ج� ،2ص.243

المف�سر قال...:
�أو يُقال :فالن الع َّالمة ِّ
وقد كان �أئ ّمتنا  Rيقولون« :ك ّل ما نقوله فهو عن ر�سول اللهَّ .»P
ـ �أن يكون الجواب مبّ�سطاً:
أس��ال��ي��ب التبليغ (م��ف��ه��وم��ه ،م��ض��م��ون��ه ،أس��ال��ي��ب��ه)

}ﮞﮟﮠ.((({...
ـ �أن ي�ستفاد في الجواب من ّ
فن التمثيل:
كيف تحيي الموتى؟ قال }ﭥﭦﭧﭨ.((({ ...
�س����أل �سهل بن الح�سن الخرا�ساني الإمام ال�صادق ... :Qما ا ّلذي يمنعك
�أن يك���ون لك ّ
الحق وتقع���د عنه؟ قال الإمام  Qبعد كالم له ...« :قم فاجل�س
الخرا�ساني :يا �سيّدي يابن ر�سول اهلل ال ُتع ّذبني بالنار� ،أقلني
في الت ّنور! فقال
ّ
�أقالك اللهَّ  ،قال� :أقلتك.(((»...
وكان ذلك منه�Qإ�شارة �إلى عدم وجود المنا�صرين المطيعين.
وكذلك عندما ُ�سئل Qنف�س ال�س�ؤال ،فقال« :واهلل يا �سدير لو � ّأن لي �شيعة
بع����دد هذه الج����داء لما و�س����عني القعود» ...يقول �سدير فلم����ا فرغنا من ال�صالة
عطفت على الجداء فعددتها ف�إذا هي �سبعة ع�شر(((.
وقد �س ُئل Qم ّرة عن «الجبنة» حال ٌل �أم حرام؟
ف�أر�سل Qغالمه قائ ًال له :ا�شتر جبن ًا ،ثمّ جل�س ي�أكل «الجبن» مع ال�سائل.
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((( �سورة القمر ،الآية.17 :
((( �سورة البقرة ،الآية.260 :
((( بحار الأنوار ،العلاّ مة المجل�سي ،ج� ،47ص.123
(((	الكافي ،ال�شيخ الكليني ،ج� ،2ص.243

خال�صة الدر�س
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 من �أ�ساليب التبليغ في القر�آن الكريم:القيا����س والمقارنة :وذلك مثل قول���ه تعالى} :ﭰﭱﭲﭳﭴ
ﭵﭶ{(((.
�إعط���اء البدي���ل وع���دم نك���ران الحاج���ات الفطري���ة :ف� ّإن الإ�س�ل�ام ال يُخالف
الفط���رة والغرائز الإن�سانية ،لذل���ك نالحظ اهتمامه بتل���ك الغرائز فال يُح ِّملها
�أكثر من طاقتها �أبد ًا .والإ�سالم �إذا ح ّرم �شيئ ًا ف�إ ّنه يعطي البديل الحالل.
وعل���ى �س���بيل المثال :عندما نهى اهلل تعال���ى �آدم وحوّاء  Lعن ال�شجرة،
ف�إ ّنه من ناحية �أخرى �أجاز لهما �أن ي�أكال ما ي�شاءان.
اختيار الأمثل والأف�ضل وتعريفه للنا�س :و�أف�ضل نموذج للعمل بهذا الأ�سلوب
في القر�آن الكريم تعريفه للنموذج ال�صال���ح والأ�سوة الح�سنة} :ﯯﯰﯱﯲ
ﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼ{(((.
اال�س���تفادة من القلوب الحا�ض���رة ،وتكرار المو�ض���وع :قد يقت�ضي المقام
تكرار الموا�ضيع ،وقد ا�ستعمل القر�آن الكريم هذا الأ�سلوب فعلى �سبيل المثال
الآية ال�شريفة }ﮪﮫﮬﮭ{((( فقد تك ّررت في �سورة الرحمن
 31م ّرة.

الإيحاء غير المبا�ش���ر :وذلك على نحو�« :إيّاك �أعني وا�س���معي يا جارة» .وقد
ن���زل القر�آن الكريم بهذا الأ�سلوب ،قال الإمام ال�صادق  ...« :Qنزل القر�آن
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ب�إيّاك �أعني وا�سمعي يا جارة».
ال�س����ؤال والج���واب :وهو م���ن الأ�ساليب المه ّمة في التبليغ ،وق���د �أ�شار القر�آن
((( �سورة يو�سف ،الآية.39 :
((( �سورة الأحزاب ،الآية.21 :
((( �سورة الرحمن ،الآية.13 :

الكريم �إلى هذا الأ�سلوب في العديد من �آياته }ﮮ} {...ﮮ ﮯ ﮰ
ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ{ .وق���د حفلت المكتبة الإ�سالمية بكثير من الكتب

التي �أخذت هذا الأ�سلوب.
أس��ال��ي��ب التبليغ (م��ف��ه��وم��ه ،م��ض��م��ون��ه ،أس��ال��ي��ب��ه)

مطالعة
الدعاية الهادفة إلى عزل الحوزات العلمية
عن القضايا االجتماعية والسياسية

م���ن الم�ؤ�س���ف � ّأن كلاّ ً من جامعاتنا ومدار�س علومن���ا الدينية كانت تعاني من
نقائ�ص كثيرة في بع�ض الجوانب ،ولم يكن بالإمكان �إ�صالحها ،فالجامعات وعلى
الرغ���م م���ن �أ ّنها ربّما لم تكن تهدف �إل���ى �إدخال �إيران في فل���ك القوى الكبرى،
� اّإل �أ ّنه���ا �شيئ ًا ف�شيئ ًا انج ّرت �إلى هذا الم�س���ار وراحت تربّي �شبابنا على الطريقة
الت���ي يريدها �أولئك ،من خ�ل�ال �أ�شخا�ص موظفين فيها له���ذا الغر�ض وللدعاية
والترويج لهم ،ثم �إر�سالهم �إلى الخارج في�ستلمهم �أولئك ،ويجرون عليهم غ�سي ًال
للأدمغ���ة ثمّ يع���ودون �إلى بلده���م وقد تخ ّل���ى �أكثرهم عن دينه ،ب���ل وعن غيرته
الوطني���ة .طبع��� ًا منهم من لم يت�أث���ر وبقي محافظ ًا على دين���ه ووطنيته ،ولكن ما
كان بو�سعه���م فعل �شيء .على �أيّة حال و�ضع الجامعات كان على هذا النحو .و�أمّا
مدار����س العلوم الدينية والتي �سنع ّبر عنها من الآن ف�صاعد ًا بالفي�ضية ،فقد كان
له���ا هي الأخ���رى م�شاكلها � ،اّإل �أ ّنها لم ُتخترق ب�ش���كل مبا�شر وتخ�ضع ل�سيطرتهم
 170كالجامعات ،فقد ا�ستطاعت هذه المدار�س �أن توا�صل م�سيرتها رغم ك ّل ال�ضغوط
وال�صع���اب ا ّلت���ي واجهتها زم���ن ر�ضا خان ومن بع���ده ابنه محمد ر�ض���ا � .اّإل �أ ّنها
كان���ت منغلقة ومح�صورة في نطاق كتب و�أفكار معين���ة ،فكتب التعليم والتع ّلم ما
كانت تتجاوز غالب ًا الطهارة وال�ص�ل�اة والمعامالت .فالعلوم الق�ضائية والحدود
والدي���ات كانت من العلوم الغريبة ،طبع ًا � ّإن علمائنا كتبوا في هذه الأبواب ب�شكل

�صحيفة الإمام (ترجمة عربية) ،ج� ،18ص.93
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م�ستفي����ض ،ولك���ن ك���ون الأعم���ال الق�ضائية كان���ت م�سلوبة من الح���وزة ،وخارج
نط���اق ال�صالحيات المحدودة له���ا� ،أ�صبحت هذه العلوم �شب���ه مهملة وال ُتبحث
ب�ش���كل ج ّيد كما الأبواب الأخرى .من جهة ثاني���ة ،ومع � ّأن الأجانب لم يفلحوا في
�إخ�ض���اع الحوزات العلمية ل�سيطرتهم المبا�ش���رة � ،اّإل �أ ّنهم ا�ستطاعوا ومن خالل
الدعاية الوا�سعة وعلى مدى �سنين طويلة ،من تر�سيخ بع�ض الأفكار المنحرفة في
�أذه���ان الكثير من الحوزويين ،نظير � ّأن الح���وزة العلمية من ّزهة عن الخو�ض في
الم�سائل االجتماعية وال�سيا�سي���ة� ،أو ح ّتى ذكر لفظة (ال�سيا�سة) داخل �أروقتها،
فالتط ُّرق والحديث ع���ن �أو�ضاع الم�سلمين وق�ضايا المجتمع الإ�سالمي كان نادر ًا
في الحوزات العلمية.
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العالقة بين
ّ
المبلغ والناس
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الدرس الثاني عشر

أهداف الدرس

�أن يتع��� ّرف الطالب �إل���ى م�س�ؤولية النا����س ووظيفتهم تجاه
المب ّلغ.
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أس��ال��ي��ب التبليغ (م��ف��ه��وم��ه ،م��ض��م��ون��ه ،أس��ال��ي��ب��ه)
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ّ
التبليغي؟
 -1الناس هدف أم موضوع للعمل

لع َّل من �أعقد المو�ضوعات و�أه ّمها في محاولة ا�ستك�شاف النظريّة الإ�سالم ّية
ف���ي التبليغ هو «موقع النا�س» في العمل ّية التبليغ ّية ،وما «هو الأ�س���ا�س» ا ّلذي يت ُّم
التعامل في �ضوئه مع النا�س.
التبليغي
الم�ستمعون» هل هم الهدف في العمل
«الفرد الم�ستمع» �أو «الجماعة
ّ
ِ
بحي���ث يكون المق�صود من الحركة التبليغ ّي���ة والدافع الكامن وراءها هو «هداية
النا�س» ،ف�إذا تح ّقق ذلك نجحت المه ّمة و�إال باءت بالف�شل.
�أم � َّأن «النا����س» ه���م مي���دان الحركة التبليغ ّي���ة ،والمو�ضوع ا ّل���ذي نتح ّرك في
الحج���ة ،و�إي�صال �صوت ّ
الحق،
داخله ،ولي����س هو الهدف� ،إ ّنما الهدف هو �إقامة ّ
وتبيي���ن الأحكام والحقائ���ق للنا�س }ﮉﮊﮋﮌ{(((� ،أمّ���ا هدايتهم بالفعل
فتلك ق�ضية �أخرى قد تتح ّقق وقد ال تتح ّقق ،ولي�ست هي المعيار ا ّلذي يُ�ستند �إليه
في ح�صول النجاح في العمل التبليغي �أم ال؟
�إ ّنها م�س�ألة لي�ست ب�سيطة وال ي�سيرة حيث يخلط فيها المو�ضوع بالهدف،
وتتزاحم فيها الرغبة في الهداية  -وهي رغبة �صحيحة وم�شروعة وجميلة  -مع 175
�ضرورة التج ّرد عنها واالنطالق من مقا�صد �أكثر تج ّرد ًا ،و�أ�صدق في الممار�سة
التوحيديّة المخل�صة هلل تعالى وا ّلتي تبد�أ وتنتهي عند طلب مر�ضاة اهلل تعالى
وق�صد وجهه الكريم.
((( �سورة الأنعام ،الآية.149 :

نبد�أ �أ ّو ًال في ا�ستعرا�ض مجموعة من الن�صو�ص لت�سليط ال�ضوء على الم�س�ألة:
هناك عدّة �آيات تدل على هذا المو�ضوع:
قال اهلل تعالى في تحديد مه ّمة الأنبياء:R
أس��ال��ي��ب التبليغ (م��ف��ه��وم��ه ،م��ض��م��ون��ه ،أس��ال��ي��ب��ه)

}ﭭﭮﭯﭰﭱﭲ{(((.
وقال تعالى مخاطب ًا نب ّيه :P
}ﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢ{(((.
وقال تعالى وهو يتحدّث عن منطق الأنبياء وهدفهم:
}ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ
ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ{(((.

وق���ال تعالى وه���و يو�صي نب ّيه بع���دم االكت���راث والحزن والح�س���رة على عدم
ا�ستجابة بع�ض النا�س:
}ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ
ﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨ{(((.

إي�ضاحا ً
ً
التبليغي،
كافيا للمنطق الأعمق في العمل
هذه الن�صو�ص القر�آنيّة تعطينا �
ّ
وهو ما ت�شرحه الآيات:
 176ﭲ{.

}

{} ،ﭭﭮﭯﭰﭱ

وف���ي �ضوء ذلك �سوف ال يك���ون المقيا�س في النجاح والإخفاق هو مدى طاعة
((( �سورة النحل ،الآية.35 :
((( �سورة ال�شورى ،الآية.48 :
((( �سورة الأعراف ،الآية.164 :
((( �سورة فاطر ،الآية.1 :

 - 2هل نتج ّرد عن الرغبة في الهداية؟

������������������������������������������������������������������ �������������������������������

النا�س وا�ستجابتهم ،وتق ّبله���م لدعوة الأنبياء� Rأو عدم تق ّبلهم� ،إ ّنما النجاح
والإخف���اق منوط بمدى االقت���دار في الأداء الح�سن ،والب�ل�اغ المبين ،والموعظة
الأبلغ.
ً
فلم يكن النبي نوح Q
خا�سرا حين �أعر�ض عنه قومه فناجى ربّه قائ ًال:
}ﮱﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ {(((.
التبليغي ولي�سوا هدفاً له».
والنتيجة هي�« :إ َّن النا�س هم مو�ضوع العمل
ّ

ولكنّ هل تعن���ي الر�ؤية ال�سابقة �ضرورة التج ّرد عن الرغبة في هداية النا�س،
التبليغي ،فال نفرح �إذا اهتدى �أحد ،وال
الوجداني مع �آثار العم���ل
وع���دم التفاعل
ّ
ّ
نحزن �إذا �أعر�ض النا�س؟
الديني،
� َّإن الرغب���ة ف���ي الهداية هي ق�ض ّي���ة ال تنف�صل عن وج���دان المب ّلغ
ّ
ب���ل ت���زداد عن���ده ك ّلما ازداد التحام��� ًا مع مح ّب���ة الخلق ا ّلذين ه���م عيال اهلل
وعب���اده.
لي�س م���ن الخط�أ �أن يق�صد الأنبي���اء� Rإنقاذ النا�س م���ن العذاب الأبديّ ،
وج ّرهم �إلى الج ّنة }ﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚ{(((.
ولي�س من الخط�أ �أن يتم ّنى الأنبياء Rهداية النا�س ويرجون تقواهم} :ﮒ
ﮓ{ و}ﭛﭜ{.
ولي����س خط����أ �أن نف���رح بهداية العباد عل���ى �أيدينا ،كيف وق���د قال ر�سول
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لعلي « :Qلئن يهدي اهلل بك رج ً
ال واحداً خير لك م ّما طلعت
اهلل ٍّ P
عليه ال�شم�س»(((.
((( �سورة نوح ،الآية.6 :
((( �سورة غافر ،الآية.41 :
((( �شرح نهج البالغة :ابن �أبي الحديد ،ج� ،4ص.14 - 13 ،

أس��ال��ي��ب التبليغ (م��ف��ه��وم��ه ،م��ض��م��ون��ه ،أس��ال��ي��ب��ه)

الحجة ،وطلب
�إ ّنم���ا الخط����أ �أن نن�سى اله���دف الأعمق وه���و التبيان ،و�إقام���ة ّ
ر�ضوان اهلل ،ثمَّ ال ي�ضيرنا بعد ذلك �آمن النا�س �أم كفروا.
وق���د ن�ستعين لتو�ضيح الفك���رة بمثال �إطعام الجائع ،ف�أنت م�س����ؤول �أن ُتطعم
الفقي���ر الجائع ،وتهدف �إلى �إ�شباعه وتفرح �إذا �شب���ع ،ولي�س في ذلك �أيّة منافاة
مع ق�صد وجه اهلل في عملية الإطعام.
�إن ّم���ا الخط�أ هو �أن تكون عملي���ة الإطعام بعيدة عن الق�صد الخال�ص في طلب
�أداء الوظيفة الإله ّية ،وممار�سة الأخالق الدِّ ين ّية ،والدواعي النبيلة الإن�سان ّية.
}ﭩﭪﭫﭬ{((( هذا هو الهدف الأعمق ،ثمَّ ال مانع بعد ذلك �أن تق�صد
�إ�شباع الجائع ،وك�سب مودّته ،وتطييب خاطره وما �شاكل ذلك .والحال كذلك في
الحجة
العم���ل
التبليغي ...ف�أن���ت تب ّلغ ر�ساالت اهلل ،وتطلب ر�ض���وان اهلل ،و�إقامة ّ
ّ
على العباد ب�أح�سن الموعظة ،و�أبلغ الحديث ،وال مانع بعد ذلك �أن ت�أمل هدايتهم،
وترج���و نجاتهم ،وت�أن�س �إذا ا�ستجابوا ،وتح���زن �إذا رف�ضوا� ،شريطة �أن ال يتحوّل
الح���زن �إلى �شعور بالإخفاق ،وندامة على العم���ل و�إح�سا�س بالخ�سارة ،ولع َّل هذا
هو ما ق�صدته الآية الكريمة} :ﮞﮟﮠﮡﮢ{(((.
 - 3مسؤول ّيات الناس تجاه العلماء

لم تكتف ال�شريعة الإ�سالميّة بالحديث عن م�س�ؤولية العلماء والمب ِّلغين تجاه
النا�س ،بل دعت في المقابل النا�س �إلى العالقة المثلى مع العلماء والمب ِّلغين من
حيث وجوب االحترام ،والتوا�ضع لهم ،واالهتمام الجدّي بتوجيهاتهم ون�صائحهم،
178
كونهم المرجعية الدِّ ينيّة للنا�س ،وهذا ما نفهمه من كثير من الروايات ،نورد
�أهمّها:
((( �سورة الإن�سان ،الآية.9 :
((( �سورة فاطر ،الآية.8 :

�أ  -محا�سبة النا�س

ب  -وجوب �إكرام العلماء

ورد ع���ن الإم���ام ال�ص���ادق« :Qم���ن �أك���رم فقيه���اً م�س���لماً لق���ي اهلل ي���وم
را����ض ومن �أه���ان فقيهاً م�س���لماً لقي اهلل ي���وم القيامة وهو
القيام���ة وه���و عن���ه ٍ
عليه غ�ضبان»(((.
ثمَّ تم�ضي الأحاديث ال�شريفة في ا�ستعرا�ض �صور الإكرام والتقدير واالحترام
يني ح ّتى تذكر منها:
للعالم الدِّ ّ
- -التوا�ضع للعا ِلم.
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ورد عن الإمام ال�صادقQقوله« :ثالثة ي�شكون �إلى اهلل ع ّز وج ّل :م�سجد
خراب ال يُ�ص ّلي فيه �أهله ،وعا ِلم بين جُ هّال ،وم�صحف مع ّلق قد وقع عليه غبار
ال يُقر�أ فيه»(((.

 -ح�سن اال�ستماع �إليه. -عدم رفع ال�صوت بح�ضوره. -ال�صمت وعدم الحديث مع �أحد في مجل�س العا ِلم. -الدفاع عنه. -الثناء عليه وذكر ف�ضائله و�ستر معايبه. -مقاطعة �أعدائه. -القيام له احترام ًا وتعظيم ًا. -عدم مقاطعته �إذا تحدّث.((( بحار الأنوار ،العلاّ مة المجل�سي ،ج � ،2ص .41
((( م .ن ،ج � ،2ص .44
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 -عدم �إزعاجه بكثرة الأ�سئلة.يخ�صه بال�سالم ويعمّ القوم ب�سالم �آخر.
 �-أن ّأس��ال��ي��ب التبليغ (م��ف��ه��وم��ه ،م��ض��م��ون��ه ،أس��ال��ي��ب��ه)

 �-أن يجل�س بين يديه. -اال�ستباق �إلى خدمته �إن كان لديه حاجة.�- -أن ال يُف�شي له �س ّر ًا.

ويُمكن �أن نقر�أ بهذا ال�صدد بع�ض الأحاديث ال�شريفة:
فقد ورد عن الإمام زين العابدين  Qقوله:
ّ
«وحق �سائ�س���ك بالعلم((( التعظيم له ،والتوقير لمجل�س���ه ،وح�سن اال�ستماع
�إلي���ه ،والإقب���ال علي���ه ،و�أن ال ترف���ع �ص���وتك علي���ه ،وال ُتجيب �أحداً ي�س����أله عن
�شيء ح ّتى يكون هو ا ّلذي يُجيب ،وال ُتح ِّدث في مجل�سه �أحداً ،وال تغتاب عنده
�أحداً ،و�أن تدفع عنه �إذا ذكر عندك ب�سوء ،و�أن ت�ستر عيوبه وتظهر مناقبه ،وال
ُتجال�س له عد ّواً وال ُتعادي له ول ّياً ،ف�إذا فعلت ذلك �شهد لك مالئكة اهلل ب�أ ّنك
ق�صد َته وتع ّلمت علمه هلل ج ّل ا�سمه ال للنا�س»(((.
كما ورد عن الإمام ال�صادق :Q
«كان عل ّ���ي يق���ولّ � :إن م���ن ح ّ���ق العا ِل���م �أن ال ُتكث���ر علي���ه ال�س����ؤال ،وال تجرّه
وخ�صه بالتحية دونهم
بثوبه ،و�إذا دخلت عليه وعنده قوم ف�س ِّلم عليهم جميعاًّ ،
واجل�س بين يديه وال تجل�س خلفه وال تغمز بعينيك وال ُت�شر بيديك ،وال ُتكثر
 180من قول قال فالن وقال فالن خالفاً لقوله وال ت�ض���جر بطول �ص���حبته ف�إ ّنما
مث���ل العا ِل���م مث���ل النخل���ة يُنتظر بها متى ي�س���قط علي���ك منها �ش���يء ،والعا ِلم
�أعظم �أجراً من ال�صائم القائم الغازي في �سبيل اهلل»(((.
يني.
(((	ال�سائ�س بالعلم هو المر�شد والمب ِّلغ الدِّ ّ
((( بحار الأنوار ،العلاّ مة المجل�سي ،ج � ،71ص .5
((( م .ن ،ج � ،2ص .43

ج -حرمة �إيذاء العا ِلم

د -وجوب الدفاع عن العلماء

وقد �أ ّكدت ال�شريعة الإ�سالم ّية على وجوب احترام العلماء واالحتفاء بهم ح ّتى
�أوجبت الدفاع عنهم ومقاطعة خ�صومهم.
فقد ورد عن الإمام ال�سجاد« :Qو�أن تدفع عنه �إذا ُذكر عندك ب�سوء».
جال�س له عد ّواً وال ُتعادي له ول ّياً».
«وال ُت َ
هـ -عدم تت ّبع عثرات العا ِلم
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ق���ال �أمير الم�ؤمني���ن « :Qوال ُتح ِّق ّ
���رن عبداً �آت���اه اهلل علماً ،ف���� ّإن اهلل لم
يُح ّقره حين �آتاه �إيّاه»(((.
ّ
تجعلن ذرب ل�س���انك على من �أنطق���ك وبالغة قولك على
وق���ال « :Qال
من �سدّدك»(((.
كم���ا جاء ع���ن الإمام ال�صادق« :Qم���ن �أهان فقيهاً م�س���لماً لقي اهلل يوم
القيامة وهو عليه غ�ضبان»(((.

���ي وتت ُّبع
و�أ ّك���دت ال�شريع���ة الإ�سالم ّي���ة على حرم���ة تت ُّبع عث���رات العا ِلم الدِّ ين ّ
�أخطائه اّ
وزلته.
الحظ قول ر�سول اهلل �« :Pإ ّنما الخوف على �أمّتي من بعدي ثالث خ�صال
�أن يت�أ ّول���وا الق���ر�آن على غير ت�أويله� ،أو يتبعوا ز ّلة العا ِلم� ،أو يظهر فيهم المال
ح ّتى يطغوا ويبطروا»(((.
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((( بحار الأنوار ،العلاّ مة المجل�سي ،ج � ،2ص .44
((( م .ن ،ج � ،2ص .44
((( م .ن ،ج � ،2ص .44
((( م .ن ،ج � ،2ص .42

العا ِلم هو المت�صدّ ي

أس��ال��ي��ب التبليغ (م��ف��ه��وم��ه ،م��ض��م��ون��ه ،أس��ال��ي��ب��ه)
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يني �إ ّنما عنت
وجدير بالإ�شارة � ّأن الأحاديث ا ّلتي ا�ستعر�ضت حقوق العا ِلم الدِّ ّ
علم���اء الدِّ ين المت�صدِّ ين لهداي���ة النا�س والمتح ّملي���ن لم�س�ؤولياتهم تجاه الأمّة،
ولي����س العا ِل���م المتاجر بعلمه �أو الطالب للراحة والدع���ة والقاعد عن حمل �أمانة
الأنبياء.R
� ّإن الإمام ال�سج ّاد� Qإ ّنما تحدّث عن ّ
حق «�سائ�سك بالعلم» وهو عبارة عن
العا ِلم ا ّلذي يتو ّلى �سيا�سة النا�س وم�س�ؤولية �إر�شادهم ،كما � ّأن الأحاديث الأخرى
�إ ّنم���ا تناول���ت الحديث عن حق���وق العا ِلم وهو يُعالج جهل النا����س ويهديهم بعلمه
ويت�صدّى لأمورهم فيعاديه بع�ض ا لنا�س ويواليه �آخرون.
ومن هنا دعت الأحاديث �إلى ح�سن اال�ستماع.
خال�صة الدر�س

التبليغي ،ولي�سوا هم الهدف� ،إ ّنما الهدف
 -النا����س هم ميدان ومو�ضوع العملّ
الحجة� ،أمّا هدايتهم بالفعل فقد تتح ّقق وقد ال تتح ّقق ،ولي�ست هي
هو �إقامة ّ
التبليغي.
المعيار لنجاح العمل
ّ
 -ولكن ما �سبق ال يعني التج ّرد عن الرغبة في هداية النا�س. -كما � ّأن المب ِّلغ لديه م�س�ؤوليات تجاه النا�س ،كذلك للنا�س م�س�ؤوليات تجاهه،فينبغي �إك���رام العالم والتوا�ضع له وح�سن اال�ستماع له وعدم �إيذائه ووجوب
الدفاع عنه وعدم تت ّبع عثراته.

مطالعة
اإلسالمية في الظاهر
خطأ بعض التص ّرفات
ّ
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قد يحدث �أحيان ًا �أن ت�ص���در �أعمال �إ�سالمية في الظاهر ،ولكن دون االلتفات
�إلى الإ�سالم ،وخالف ًا له .وعلى �سبيل المثال هناك �أ�شخا�ص يريدون �أن يخدموا،
الحر����س يريدون �أن يخدم���وا ،ال�شرطة تريد �أن تخدم ،وهدفه���ا الخدمة ،ولكن
ق���د تح���دث �أحيان ًا مع�صية في كيف ّي���ة العمل؛ وعلى �سبيل المث���ال ف�إ ّنني �أبد�أ من
الأعم���ال الجزئي���ة؛ فيريدون مث�ًل�ااً الخدمة في اللج���ان ،في المج���االت المه ّي�أة
للتعبئ���ة ،ولك���ن ه�ؤالء الذين يري���دون �أن يخدموا ،من الممك���ن �أن يقوموا �أحيان ًا
ب�أعم���ال ال تن�سجم م���ع المقايي�س الإ�سالم ّية؛ ك�أن يبد�أوا ف���ي �أوقات مت� ّأخرة من
اللي���ل بال�ص���راخ والهتافات وقراءة الأدعية والتكبير ،في حي���ن �أن هناك جيران ًا
ينزعج���ون ،وهناك مر�ضى ،ومعوقي���ن ،وم�ست�شفيات ،فيت�أ ّلم���ون ،وهكذا تتحوّل
الأعم���ال ا ّلتي تري���دون �أن تكون عبادة� ،إلى مع�صية كبي���رة� .إذا �أرادت مجموعة
ف���ي ال�سحر على �سبي���ل الفر�ض �أن تقر�أ دعاء الوحدة ،ف���� ّإن بالإمكان قراءته في
بيوته���م ،وف���ي داخل المو�ضع ا ّلذي هم فيه� .إ ّنهم يري���دون قراءته هلل ،ف�إن كانت
معهم مك ّبرات ال�صوت ،فلي�ضعوها في الداخل كي ال يخرج �صوتها.
ف���ي بع����ض الأحي���ان ي�أتين���ي بع����ض الأ�شخا����ص وي�شك���ون م���ن � ّأن بع�ض هذه
المجموع���ات ت�س ّبب لهم الإزع���اج بل �إ ّنهم ال ي�ستطيعون الن���وم� .إ ّنكم تريدون �أن
تقوم���وا بعمل عباديّ  ،تري���دون �أن تتظاه���روا ،تريدون التبليغ ،وق���راءة الدعاء،
الدعاء بينكم وبين اهلل .تريدون مثلاً �أن تقيموا تج ّمع ًا يُقر�أ فيه الدعاء ،في هذه 183
الحال���ة يج���ب �أن ال تو�ضع مك ّبرات ال�ص���وت القوية ،ا ّلتي ت�س ّب���ب الإزعاج لجميع
الأ�شخا�ص في هذه المنطقة �أو المناطق البعيدةّ � .إن ك ّل ذلك يم ّثل مع�صية كبيرة،
وق���د التف ّتم �إلى ذلك ،وال عذر لكم بعد ذلك ،ف�إلحاق الأذى بالم�سلم والم�ؤمنين
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ه���و من �أكبر الكبائ���ر� .أنتم تري���دون �أن تمار�سوا التبليغ والإع�ل�ام ،وتريدون �أن
تفعل���وا كذا وكذا بينكم ،وال مانع في ذلك .ادعوا بما �شئتم في مراكزكم ،وقوموا
بالتبليغ بما �شئتم ،و�أطلقوا ما �شئتم من ال�شعارات ،ولكن عليكم �أن ت�أخذوا بعين
االعتب���ار الأنا�س ال�ضعفاء ،الأنا�س ا ّلذين يعملون نهار ًا ،ويريدون اال�ستراحةّ � ،إن
ه�ؤالء المر�ضى ف���ي الم�ست�شفيات ،وه�ؤالء المعاقين ا ّلذين هم منكم ،و�أ�صابتهم
الإعاق���ة ف���ي الحرب ،ويري���دون الآن اال�ستراح���ةّ � ،إن �صرخاتكم ه���ذه ال تدعهم
ي�ستريحونّ � .إن هذه ق�ض ّية على درجة عالية من الأهمية ...
�صحيفة الإمام ،ترجمة عربية ،ج� ،16ص316-315 :

ِّ
المبلغ تجاه الناس
وظيفة
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الدرس الثالث عشر

أهداف الدرس

�أن ي���درك الطالب �أهم ّي���ة العالقة الح�سن���ة للمب ِّلغ بالنا�س
ووظيفته تجاههم.
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هل نسعى لكسب مو ّدة الناس؟

يني دون ك�سب مودّة النا����س ،فهو يعمل معهم،
ال ي���كاد ينجح عمل المب ِّل���غ الدِّ ّ
ويبغي الت�أثي���ر عليهم ،وا�ست�صالح حالهم ،وتوجيههم نح���و الخير ،وردعهم عن
ال�ش ّر ،فكيف ي�صل �إلى ذلك �إذا حكمت بينه وبينهم قطيعة �أو نفروا من اال�ستماع
�إليه واالقتراب منه؟!.
يق���ول الإم���ام �أمي���ر الم�ؤمنين  Qفي عه���ده �إلى مالك الأ�شت���ر واليه على
م�صر:
«وليكن �أحبَّ الأمور �إليك �أو�س���طها في الح��� ِّق ،و�أعمّها في العدل ،و�أجمعها
لر�ضى الرعية ،ف�إ َّن َ
الخا�صة
الخا�صة ،و� ّإن �سخط
�سخط العا ّمة يجحف بر�ضى
ّ
ّ
يُغتفر مع ر�ضى العامّة»(((.
كما يقول :Q
«�إ َّن �أف�ض���ل ق���رّة عي���ن ال���والة ا�س���تقامة الع���دل ف���ي الب�ل�اد ،وظه���ور م���ودّة
187
الرعيّة.(((»...

((( بحار الأنوار ،العلاّ مة المجل�سي ،ج � ،32ص .601
((( م .ن ،ج � ،110ص .153

التم�سك بحبل اهلل
�أمّا القر�آن الكريم ف�إ ّنه يقرن النجاح بعن�صرين� :أحدهما ّ
التم�سك بحبل النا�س ،حيث يقول عن �أهل الكتاب:
تعالى والآخر ّ
أس��ال��ي��ب التبليغ (م��ف��ه��وم��ه ،م��ض��م��ون��ه ،أس��ال��ي��ب��ه)

}ﮅﮆﮇﮈ ﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑ{(((.
بينما يقول تعالى لنب ّيه :P
}ﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨ{(((.
النبي  Pيجب �أن يك���ون بم�ستوى من الأخ�ل�اق بحيث يك�سب
م ّم���ا يُفي���د � ّأن ّ
مودّة النا�س وال يُن ِّفرهم عنه.
وت�أت���ي ف���ي هذا ال�سياق �أي�ض ًا جمي���ع الن�صو�ص الواردة ف���ي �أهم ّية التودّد �إلى
النا�س(((.
كما ت�أتي في هذا ال�سياق �أي�ض ًا جميع الن�صو�ص الواردة في النهي عن معاداة
الرجال ،ح ّتى جاء عن ر�سول اهلل  Pقوله:
«م���ا كاد جبرائي���ل  Qي�أتين���ي � اّإل ق���ال :ي���ا محمّ���د ا ّت���ق �ش���حناء الرجال
وعداوتهم»(((.
�أ  -مودّة النا�س لي�ست قيمة مطلقة

يج���ب �أن ال ننظ���ر �إلى «مودّة النا�س» باعتبارها مقيا�س��� ًا ِّ
للحق والباطل ،فقد
يك���ون النا����س معنا وقد ال يكونون� ،إ ّنن���ا ن�سعى لهدايتهم وك�س���ب مودّتهم ،ونكون
له���م �أب ًا رحيم ًا ال �سبع ًا �ضاري ًا� ،إال �أ ّنهم قد ال يكونون �أه ًال للهداية وال ي�ستجيبون
 188لداعي ِّ
الحق.
((( �سورة �آل عمران ،الآية.112 :
((( �سورة �آل عمران :الآية.159 :
ً
ً
خا�صا لما ورد في هذا ال�ش�أن ،انظر :الكافي ،ال�شيخ الكليني ،ج� ،2ص . 647
((( قد عقد ال�شيخ الكليني في الكافي بابا ّ
((( م .ن ،ج ،2باب المراء والخ�صومة ومعاداة الرجال.

((( بحار الأنوار ،العلاّ مة المجل�سي ،ج � ،34ص .297
((( �سورة هود ،الآية.27 :
((( بحار الأنوار ،العلاّ مة المجل�سي ،ج� ،2ص.30 :
((( م .ن ،ج � ،2ص .30
((( م .ن ،ج � ،2ص .38
((( م .ن ،ج � ،2ص .50
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علي بن الح�سين
لقد �أعر�ض �أكثر النا�س عن �أهل البيت Rح ّتى قال الإمام ّ
« Lما بم ّكة والمدينة ع�شرون رج ً
ال يُحبّنا»(((.
ولق���د �أعر�ض �أكث���ر النا�س عن الأنبياء Rح ّت���ى قالوا فيهم} :ﯠﯡ
ﯢﯣﯤﯥﯦ{(((.
الحظوا ماذا يقول الإمام ال�صادق:Q
«رحم اهلل عبداً اجت ّر مودّة النا�س �إلينا»(((.
فالمطلوب هو ك�سب المودّة للدِّ ين ،و�أئ ّمة الدِّ ين ،وق�ضايا الدِّ ين.
ثمَّ الحظوا ماذا يقول الإمام ال�صادق�Qأي�ض ًا:
«م���ن تع ّلم علماً ليُماري به ال�س���فهاء� ،أو يباهي ب���ه العلماء� ،أو ليقبل بوجوه
النا�س �إليه فهو في النار»(((.
وهذا المعنى نف�سه جاء عن ر�سول اهلل :P
«من طلب العلم لأربع دخل النار:
ليُباهي به العلماء.
�أو يُماري به ال�سفهاء.
�أو لي�صرف وجوه النا�س �إليه.
�أو ي�أخذ به من الأمراء»(((.
كما جاء عن الإمام ال�صادق في �أ�صناف النا�س المنحرفين:
«جاه���ل مت���ردّي معان���ق لهواه ،وعاب���د متقوّي ك ّلم���ا ازداد عب���ادة ازداد كبراً،
وعالم يريد �أن يوط�أ عقباه ويحبّ محمدة النا�س»(((.
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وهكذا قد تتحوّل عملي���ة ك�سب مودّة النا�س �إلى انحراف و�ضالل حينما تكون
هي الهدف.
ب  -ر�ضى اهلل قبل ر�ضى النا�س
أس��ال��ي��ب التبليغ (م��ف��ه��وم��ه ،م��ض��م��ون��ه ،أس��ال��ي��ب��ه)

علي Qفي كتابه �إلى محمد بن �أبي بكر حين اّوله م�صر:
يقول الإمام ّ
«وال ُت�سخط اهلل بر�ضى �أحد من خلقه»(((.
وه���و في هذه التو�صي���ة يُح ّذرنا من االن�سياق مع طلب ر�ض���ى النا�س ومودّتهم
بعي���د ًا عن ر�ض���ى اهلل تعالى وتجاوز ًا للح ّ
���ق ،و�إهما ًال لواج���ب الن�صيحة ا ّلتي قد
ُت�سخط عدد ًا من النا�س.
� َّإن ال�سع���ي في ك�سب م���ودّة النا�س يجب �أن ال يدعون���ا للمداهنة في دين اهلل،
والتن���ازل عن الوظيف���ة ال�شرعية المفرو�ضة على الم�ؤمني���ن في الأمر بالمعروف
والنهي عن المنكر ،و«القول بالح ِّق و�إن ع ّز»(((.
قال تعالى:
}ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗ{(((.
وقال �سبحانه:
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}ﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜ{(((.
علي Qيقول:
وقد كان الإمام ّ
«�أمرنا ر�س���ول اهلل � Pأن نلقى �أهل المعا�ص���ي بوجوه مكفهرّة»((( .وقد �أمر
((( بحار الأنوار ،العلاّ مة المجل�سي ،ج� ،2ص.65 :
((( دعاء مكارم الأخالق ،للإمام زين العابدين.
((( �سورة التوبة ،الآية.73 :
((( �سورة التوبة ،الآية.123 :
(((	الكافي ،ال�شيخ الكليني ،ج � ،5ص .59
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اهلل تعال���ى نب ّيه الأكرم � Pأن يُغلظ على المنافقي���ن في القول وال يُداهنهم في
قول �أو فعل.
وهك���ذا ال تكون االبت�سامة م���ع النا�س دائم ًا هي المنهج ال�صحيح ،كما ال تكون
الغلظة دائم ًا �أ�سلوب ًا مقيت ًا.
الديني يج���ب �أن ال ين�ساق مع دوافع العاطفة �أو م�صلحة ك�سب النا�س
والمب ِّل���غ
ّ
و�ش���راء مودّتهم ،ثمّ ين�س���ى م�س�ؤول ّيته في توجيه النا����س وهدايتهم والن�صح لهم
فيما �أح ّبوا �أو كرهوا.
وقد قال تعالى:
}ﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡ{(((.
وي�أتي في هذا ال�سياق ما ورد من الن�صو�ص ال�شريفة في حرمة المداهنة مثل
قوله تعالى:
}ﯗﯘﯙﯚ{(((.
وقد جاء في الحديث ال�شريف عن الإمام الباقر:Q
«�أوح���ى اهلل �إل���ى �ش���عيب� :إ ّن���ي مع��� ّذب م���ن قوم���ك مائ���ة �أل���ف� ،أربعي���ن �ألفاً
م���ن �ش���رارهم ،و�س���تين �ألفاً م���ن خيارهم ،فق���ال :يا ربّ ه����ؤالء �أ�ش���رار فما بال
الأخيار؟!.
ف�أوحى اهلل ع َّز وج ّل �إليه« :دا َهنوا �أهل المعا�صي فلم يغ�ضبوا لغ�ضبي»(((.
والإده���ان والمداهن���ة بمعن���ى ت���رك المنا�صح���ة ،وم�صانعة �أه���ل المعا�صي
والت�ساهل معهم.
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((( �سورة الأحزاب،الآية، 39:
((( �سورة القلم ،الآية.9 :
((( بحار الأنوار ،العلاّ مة المجل�سي ،ج � ،12ص .386

ج  -االنفتاح على الجمهور

أس��ال��ي��ب التبليغ (م��ف��ه��وم��ه ،م��ض��م��ون��ه ،أس��ال��ي��ب��ه)

علي Qفي عهده لمالك الأ�شتر:
يقول الإمام ّ
«و�أمّ���ا بع���د ،ف�ل�ا تطول ّ
���ن احتجاب���ك ع���ن رعيّتك ،ف���� ّإن احتجاب ال���والة عن
الرعية �شعبة من ال�ضيق ،وق ّلة علم بالأمور.(((»...
كما يقول  Qفي مو�ضع �آخر من العهد:
«واجع���ل ل���ذوي الحاج���ات من���ك ق�س���ماً تف���رّغ له���م �شخ�ص���ك ،وتجل�س لهم
مجل�س���اً عا ّم���اً فتتوا�ض���ع فيه هلل ا ّل���ذي خلقك ،وتقع���د عنهم جن���دك و�أعوانك
من �أحرا�س���ك و�ش���رطتك ،ح ّتى يُك ّلمك متك ِّلمهم غير متتعتع ،ف�إ ّني قد �سمعت
ر�س���ول اهلل  Pيقول في غير موطن :لن ُتقدّ�س �أمّ ة ال ي�ؤخذ لل�ض���عيف فيها
ح ّقه من القوي غير متعتع»(((.
يني �أن يكون قريب ًا من النا�س ،حا�ضر ًا عندهم،
وهكذا يتع ّين عل���ى المب ِّلغ الدِّ ّ
ي�ستطيع �أن ي�صل �إليه �صاحب الم�س�ألة والحاجة.
وهنا يجب �أن ُنلفت النظر �إلى � ّأن االنفتاح على النا�س واالقتراب منهم ،يجب
�أن ال يك���ون على ح�ساب العلم والعم���ل ،وتنظيم الأوقات؛ فمن الخط�أ �أن ي�ستهلك
���ي ك ّل وقته في اال�ستماع لأحاديث النا����س ،فيلهو بذلك عن م�شاغله
المب ِّل���غ الدِّ ين ّ
الأخ���رى العلمي���ة والعملية ،وت�سقط هيبته ف���ي �أعينهم ،ب���ل المفرو�ض �أن يجعل
خا�ص ًا يلتقي فيه بهم ،كما قال �أمير الم�ؤمنين:
للنا�س وقت ًا ّ
« 192واجعل لذوي الحاجات منك ق�سماً تفرغ لهم فيه �شخ�صك».
ّ
تطولن احتجابك عن رعيّتك».
وكما جاء في عهده لمالك الأ�شتر« :فال
((( م.ن ،ج � ،32ص .609
((( بحار الأنوار ،العلاّ مة المجل�سي ،ج � ،74ص .258

فالنه���ي �إ ّنم���ا جاء عن ط���ول االحتجاب ،ولي����س عن االحتجاب ا ّل���ذي يتط ّلبه
تنظيم العمل والوقت.
د  -تو�ضيح الحقائق

هـ  -حدّ ثوهم بما يعرفون
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علي  Qفي عهده لمالك الأ�شتر:
يقول الإمام ّ
«و�إن ظ ّن���ت الرع ّي���ة ب���ك حيفاً ف�أ�ص���حر له���م بعذرك ،واعدل عن���ك ظنونهم
ب�إ�صحارك ،ف� ّإن في ذلك ريا�ضة منك لنف�سك ،ورفقاً برعيّتك ،و�إعذاراً تبلغ به
حاجتك من تقويمهم على ّ
الحق»(((.
يني م�س����ؤول عن تو�ضي���ح الحقائ���ق للنا�س ور ّد
وهك���ذا نع���رف � ّأن المب ِّل���غ الدِّ ّ
���ي ،وال�ش�ؤون
ال�شبه���ات ا ّلت���ي تختلج في �صدورهم حول���ه� ،أو حول العمل الإ�سالم ّ
المتع ّلقة به.

جاء في الحديث عن ر�سول اهلل :P
«ال ُتحدّثوا النا�س بما ال يعرفون� ،أفتحبون �أن يُك ّذب اهلل ور�سوله؟!»(((.
وجاء عن �أمير الم�ؤمنين :Q
«�أ ُت ِحبُون �أن يُك ّذب اهلل ور�س���وله؟ ح ِّدثوا النا�س بما يعرفون ،و�أم�س���كوا عمّا
يُنكرون»(((.
والمق�ص���ود هو :االجتناب عن طرح المعارف العالية والدقيقة ا ّلتي ال ُتطيقها
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�أفه���ام النا����س ،وربّما اختلطت عليه���م الحقائق ب�سبب ذل���ك في�ض ّلوا �أو يجحدوا
يني.
فيكون وزر ذلك على المب ِّلغ الدِّ ّ
((( بحار الأنوار ،م� .س ،ج � ،32ص .610
((( م .ن ،ج � ،2ص .77
((( م .ن.

أس��ال��ي��ب التبليغ (م��ف��ه��وم��ه ،م��ض��م��ون��ه ،أس��ال��ي��ب��ه)

� ّإن �أذهان عامّة النا�س  -مث ًال  -ال تتح ّمل الخو�ض في مو�ضوع الق�ضاء والقدر،
ولهذا جاء النهي عن ذلك.
و� ّإن �أذه���ان عامّ���ة النا�س ً -
مث�ل�ا  -ال تتح ّم���ل الحديث عن كثي���ر من الأمور
الفل�سفية فما هو المبرِّر للخو�ض فيها؟.
ور ّبم���ا يكون �شاه���د ًا على ذلك ما جاء ع���ن حمران حين �س����أل الإمام الباقر
 Qع���ن الأم���ور العظام م���ن الرجع���ة وغيرها فق���ال ّ �« :Qإن ه���ذا ا ّلذي
ت�س����ألونني عن���ه لم ي����أت �أوانه ،ق���ال اهلل تعال���ى}ﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪ
ﯫﯬﯭ{»(((.
وجاء عن الإمام ال�صادق:Q
«خالطوا النا�س بما يعرفون ،ودعوهم ممّا ينكرون ،وال تحملوا على �أنف�سكم
نبي مر�سل� ،أو
وعليناّ � ،إن �أمرنا �صعب م�ست�صعب ال يتحمّله �إال ملك مقرّب� ،أو ّ
عبد م�ؤمن امتحن اهلل قلبه للإيمان»(((.
وق���د تك ّررت ه���ذه التو�صية عنه���م  ،Rالأمر ا ّل���ذي يد ّلنا عل���ى �أهم ّيتها،
والوقوف عندها.
فهل المق�صود مجاراة النا�س في �أفكارهم ،وعدم التنبيه على �أخطائهم؟
وه���ل المق�صود ت���رك النا�س على ما هم عليه من المعرف���ة ،فال ن�ضيف لهم
علم ًا جديد ًا؟
���ي هي �إر�شاد النا�س �إل���ى المعارف الح ّقة،
 194طبع��� ًا ال ..ف���� ّإن مه ّمة المب ِّلغ الدِّ ين ّ
و�إخراجه���م من ظلمات الأفكار المنحرفة وتقويمه���م �إذا �أخط�أوا �أو ز ّلوا ،وبدون
ذلك يكون المب ِّلغ قد كتم الب ّينات والعلم النافع ،فقد جاء في الحديث عن ر�سول
((( �سورة يون�س ،الآية.39 :
((( بحار الأنوار ،العلاّ مة المجل�سي ،ج� ،2ص .71
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اهلل « :Pمن كتم علماً نافعاً �ألجمه اهلل يوم القيامة بلجا ٍم من نار»(((.
ويك���ون قد �سكت عن �إظهار العلم ،وتخ ّلف ع���ن واجبه ا ّلذي قال فيه ر�سول
اهلل :P
«�إذا ظهرت البدعة في �أمّتي فليُظهر العا ِلم علمه ،ف�إن لم يفعل فعليه لعنة
اهلل»(((.
� ّإن الق���ر�آن الكريم وهو كتاب اهلل ور�سالته �إل���ى الب�شر رغم ك ّل المعاني العليا
بحديث يُنك���ره النا�س وال يُطيق���ون فهمه ،رغم � ّأن
ا ّلت���ي ج���اء بها �إال �أ ّنه ل���م ي� ِأت
ٍ
العارفين ي�ستطيعون �أن يخو�ضوا في بطونه وي�ستنبطوا معانيه� ،إال �أ ّنه كان لعموم
النا�س وا�ضح ًا� ،سه ًال ،مفهوم ًا ،ال لب�س فيه.
يني.
هكذا يجب �أن يكون حديث المب ِّلغ الدِّ ّ
وبهذا اال ّتجاه جاءت الروايات ا ّلتي تو�صي بالرفق في الحديث مع النا�س ،ح ّتى
ج���اء عن الإمام الر�ض���ا Qـ حين �شكى له تلميذه يون�س ب���ن عبد الرحمن ما
يلقى من �أ�صحابه من الوقيعة ـ قوله « :Qدَا ِر ِهم ف� ّإن عقولهم ال تبلغ»(((.
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أس��ال��ي��ب التبليغ (م��ف��ه��وم��ه ،م��ض��م��ون��ه ،أس��ال��ي��ب��ه)

 -ينبغي ك�سب مودّة النا�س ولكن ال على ح�ساب ر�ضا اهلل تعالى. -ينبغ���ي للمب ِّل���غ االنفتاح عل���ى م�شاكل النا����س على �أن ال ي�أخذ ذل���ك ك ّل وقتهوي�شغله عن �أموره العمل ّية والعلم ّية.
 -ينبغي للمب ِّلغ تو�ضيح الحقائق للنا�س ور ّد ال�شبهات. -وينبغ���ي محادثته���م بم���ا يعرف���ون وال ينك���رون ،بمعنى االجتن���اب عن طرحالمعارف العالية ا ّلتي ال ُتطيقها �أفهامهم.
مطالعة
يجب أن تكون الحوزات مراكز لتربية المبلغين والقضاة

بحم���د اهلل ف�إ ّنن���ا اليوم ننع���م بالحرية من القي���ود التي كانت ُتك ّب���ل عقائدنا
و�أفكارن���ا وباتت جمي���ع فئات ال�شعب تمار�س ح ّقها في التعلُّ���م والتعليم خ�صو�ص ًا
الم���ر�أة التي كانت مغ ّيبة ع���ن المجتمع وم�سلوبة الحق���وق ،ح ّتى من ّ
حق الخروج
جمع من عدّة �أفراد والتحدث �أمامه���م ولو في الم�سائل الدينية والعقائدية.
�إل���ى ٍ
�أمّا اليوم فقد خرجت �إلى المجتمع لت�أخذ دورها وتمار�س حقوقها كامل ًة ال �سيما
ح ّقها في التع ّل���م والتعليم وفي مختلف المجاالت ،فلدينا الجامعيات والدار�سات
ف���ي الحوزات العلمية في قم وغيرها من الم���دن ،يمار�سن دورهن في التبليغ في
 196مختلف �أنحاء �إيران وح ّتى خارجها.
� ّإن �إي���ران الي���وم تعاني من نق�ص في عدد المب ّلغي���ن ونق�ص في عدد الق�ضاة،
والحوزات العلمية ال تملك ما ّ
يغطي حاجة �إيران من المب ّلغين والق�ضاة ،لأ ّنها في
الأ�ص���ل لم تعمل عل���ى تربية الق�ضاة واالهتمام بهذا الم�سل���ك .لذا فعلينا ال�سعي
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لتربية ق�ضاة ومب ّلغين من جيل ال�شباب ّ
ليغطوا حاجة البالد في هذين المجالين،
فالق�ضاء واجبٌ على الجميع على نحو الوجوب الكفائي ،لذا يجب ت�أهيل �أ�شخا�ص
لإ�سقاط هذا الواجب .وكذلك تبليغ الإ�سالم ف�إ ّنه من الواجبات وال ب ّد من �إعداد
���راد لتبليغ و�إي�صال كلمة الإ�سالم الط ّيبة وما ج���اء في القر�آن �إلى كافة �أنحاء
�أف ٍ
العالم .وهكذا �أمر يتط ّلب معرفة و�إتقان لمختلف اللغات الحية في العالم ،ف�إ ّنكم
ال ت�ستطعون الذهاب �إلى انكلترا �أو �أمريكا �أو الإتحاد ال�سوفيتي وتمار�سوا التبليغ
بلغتك���م الفار�سي���ة .ب���ل ال ب ّد م���ن �إتقانكم للغة �أه���ل هذه الب�ل�اد ،فالإقدام على
ذك���ر هكذا �أمر كان من الم�ستحيالت في ال�ساب���ق� .أمّا اليوم فترون �أ ّنه جز ٌء من
نوجه فيه ال�شكر
الواجبات التي يجب عملها و�إنجازها .لذا وفي نف�س الوقت الذي ّ
�إل���ى جميع ال�س���ادة العاملين في هذا المجال ،نطلب منه���م ومن جميع الحوزات
العلمية �أينما كانت �أن ي�ش ّمروا عن �ساعد الج ّد وي�سعوا �إلى �س ّد الثغرات والعيوب
و�إزالة �آثار الإهمال الذي كانت عليها الحوزات وتهيئة ك ّل ما يحتاجه الإ�سالم من
مب ّلغين وق�ضاة �أكفاء ،ف� ّإن تبليغ الإ�سالم والعمل ب�أحكامه متو ّقف عليهم.
فف���ي هكذا ج ّو من الدعاي���ة الوا�سعة �ض ّدن���ا و�ض ّد الإ�سالم ،ال ب��� ّد �أن نمتلك
قدرات تبليغ ّي���ة ج ّيدة ،ونر�سل مب ّلغين �أكفاء �إلى خارج البالد على قدر ما ت�سمح
ب���ه �إمكاناتنا� .أتم ّنى لجميع ال�سادة� ،س���واء في الحوزات �أو الجامعات� ،أن يو ّفقوا
في ذلك .و�أن يو ّفقوا في تربية عدد كبير من المب ّلغين رجا ًال ون�ساء.
�صحيفة الإمام (ترجمة عربية) ،ج� ،18ص.94
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