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وال�صالة وال�صالم على �صيدنا ونبينا محمد بن عبد اهلل وعلى اآله المنتجبين.

وبعد:

هذا الكتاب الذي بين اأيديكم هو المولود الثاني للكتاب ال�صنوي المو�صوم با�صم 

»رو�ضة المبلغين« للعام الميالدي 2012.

هذا الم�ص���روع الذي اآلينا على اأنف�ص���نا في المركز الإ�صالمي للتبليغ بعد التوكل 

على اهلل وال�صتعانة به والأمل بف�صله, اأن ي�صتمر كنتاج ٍثقافّي,له عالقة برفد ال�ّصادة 

المبّلغي���ن بما يكون لهم عونًا في مهماتهم المقّد�ص���ة من جهة ما فيه من موا�ص���يع 

لها �ص���لة بما ُي�ص���يء على المهارات والكفاءات التي تدخل في نجاح وموؤثّرية العمل 

التبليغي, ومن جهة اأخرى بما ُي�ص���يء على بع�س المو�ص���وعات الثقافية التي تكون 

محل اهتمام اأو جدل في الزمن الحالي, لعلنا بذلك نوّفق اإلى اأن ل ي�صتغرق المبّلغ 

في الق�ص���ايا التبليغية ذات البعد العام وال�ص���عبي, بل اأن يك���ون له ثمة اإطاللة على 

المو�ص���وعات التي تن�ص���غل بها الُنخب الثقافية والفكرية في المنتديات و�ص���فحات 

الإعالم و�صا�صاته ومواقع التوا�صل,وكثيرًا ما تتجاوز حدود هذه الُنخب ومنتدياتها 

لتتر�صح خارج ال�صالونات الثقافة اإلى ف�صاءاتها بل اإلى خارجها... وكثيرًا ما طرح 

علينا معا�صر المبّلغين اأ�صئلة ممن ل نتوقع وحيث ل نتوقع وبما ل نتوقع, ولأنَّ مهمة 

المقدمة

المقدمة

-,+*
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التبليغ لي�صت منح�ص���رة في العامة من النا�س ذوي الهتمامات الثقافية والفكرية 

العامة اأو العادية اأ�صف اإلى ما تفعله و�صائل الت�صال الحديثة وال�صريعة من ت�صييل 

)اإذا �صح التعبير( للهموم الثقافية والفكرية وت�صهيل اإي�صالها اإلى كل النا�س حيث 

تغدو من اهتماماتهم.

كل ذلك ي�ص���عنا اأمام م�ص���وؤولية اأن نبقى على تما�سٍ مبا�ص���ر مع ق�ص���ايا زماننا 

الثقافي���ة والفكرية, كما هو المفرو�س علينا اأن نبقى على تما�سٍ مع ق�ص���ايا زماننا 

وع�صرنا الجتماعية والقت�صادية وال�صيا�صية والتربوية اإلى اآخر ما يمكن عّده من 

مجالت الحياة الفردية والعامة.

عل���ى اأننا عزيزي المبلغ ل نك�ص���ف �ص���ّرًا اإذا ما ُبحنا بين يدي���ك باأننا في غاية 

الحتي���اج اإلى مالحظاتكم, ون�ص���ائحكم بل اإل���ى نقدكم فاإنَّ ذلك مم���ا يعيننا في 

مهامن���ا ويغني تجربتنا ويقّربنا م���ن اأهدافنا بل وينجح مقا�ص���دنا. فرجاوؤنا اأن ل 

تبخلوا علينا بما نحن في اأم�ّس الحاجة اإليه. 

والحمد هلل رب الع�لمين



 التبليغ في كالم 

الإمام الخامنئي {
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من اآفات التبليغ

اأ - النظرة ال�ضيقة لالإ�ضالم:

هن���اك اتج���اه يح�ص���ر الإ�ص���الم بحفن���ة من الأعم���ال العبادي���ة, اأو عل���ى اأكثر 

الحتمالت, بمجموعة من الممار�صات ال�صخ�صية, وينتزع منه اأهم جوانب الحياة, 

ويجرده من ال�صيا�ص���ة والقت�ص���اد ومن العالق���ات الجتماعية والأعم���ال المهمة, 

وي�ص���ّوره وكاأن���ه مجردعقيدة قلبية وعمل فردي, ويحب�ص���ه كحد اأق�ص���ى في اإطار 

الأ�ص���رة والعالق���ات العائلية. وهذا لي�س هو الإ�ص���الم الذي يهف���و اإليه عالم اليوم, 

فر�صول اهلل P حينما دخل المدينة اأقام فيها حكومة اإ�صالمية تولى هو قيادتها. 

ولو كان لالإ�صالم اأن ينت�صر بدون اقتدار وبدون النظر في الق�صايا ال�صيا�صية للدولة  

والمجتم���ع, لفّو�س ر�ص���ول اهللP الحكومة لمن كانوا يطمحون اإليها وان�ص���غل هو 

ب�ص���وؤون التبليغ ول�صار على نحو يقت�ص���ر على بيان الأحكام ون�صيحة النا�س, ولكن 

)1(

ر�صول اهللP اأقام نظامًا اإ�صالميًا.

ب- الت�ضاهل والجهل اآفتان تنجم عنهما الكوارث:

ومعنى الت�صاهل هنا هو اأن المرء ُيلقي كل ما يخطر على ذهنه با�صم الدين ومن 

الطبيع���ي اأن كل من ل يجيد التبليغ ُيلقي اإلى النا�س با�ص���م الدين كل ما ي�ص���تذوقه 

وكل م���ا يراه ح�ص���نًا, وفي الحقيق���ة اأن هذه اآفة تنته���ي بتكري�س الأخط���اء واإيجاد 

)1( و�صائل الدعوة الإ�صالمّية ومبانيها 28 محّرم 1419 ه�.

قيمة التبليغ
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��تبليغ في كالم  �لإ�ام ��خا�نئي {

)1(

النحرافات الفكرية والعلمية التي تنجم عنها كوارث اجتماعية فادحة.

ج - التحجر:

الآف���ة الأخ���رى التي تقف دون اأداء هذه المهمة ه���ي التحجر, والفهم الخاطىء 

وعدم ت�صخي�س المو�صوعات المهمة, وت�صخيم المو�صوعات الجزئية.ويجب العثور 

على ال�صراط الم�صتقيم بين هذين ال�صبيلين.

هذه المهمة تقع على عاتقكم اأنتم ال�صباب, وعلى عاتقكم اأنتم ف�صالء الحوزة, 

وعل���ى عاتقك���م اأنتم العلماء العظ���ام, هذه المهمة ينبغي القيام بها تحت اإ�ص���راف 

الأكابر والإعالم والمراجع الكبار في الحوزات العلمية, حيث كانت هذه المهام قد 

بداأت والحمد هلل بف�ص���ل وجود الثورة, وهي ت�ص���ير حاليًا بوتيرة بطيئة اأو�صريعة اأو 

معتدلة تارة اأخرى. وعلى كل الأحوال فقد بداأت هذه المهام تاأخذ طريقها اإلى حيز 

)2(

التطبيق ويجب موا�صلتها.

د - الإنكفاء عن التبليغ ب�ضبب الدرا�ضة:

ياأت���ون من مختلف البلدان, يطلبون مبلغين, لكنن���ا نفتقر اإلى المبلغين. وياأتون 

من المدن الإيرانية يطالبون بمبلغين, لكننا لي�س لدينا مبّلغ. يريدون اإمامًا للجمعة, 

فال ن�صتطيع تاأمين ذلك... رغم وجود الحوزة العظيمة, هناك مناطق تبقى اأحيانًا 

�ص���تة اأ�ص���هر اأو �ص���نة من دون اإمام جمعة! ترى هل طالبناهم بالذهاب اإلى غابات 

الأمازون للتبليغ؟ ال�ص���ادة يمتنعون عن الذهاب, واإذا �صاألناهم عن ال�صبب, اأجابوا 

باأنهم يريدون موا�ص���لة درا�ص���تهم: اإخوتي؛ ل�صت را�صيًا عن هذا الموقف. قولوا ما 

.
)3(

�صئتم, اأق�صم باهلل اإني ل اأعتبر هذا الموقف دينيًا

)1( التبليغ اأمانة اإلهية 24 �صعبان 1419 ه�.

)2( التبليغ اأمانة اإلهية 24 �صعبان 1419 ه�.

)3( خطاب القائد � األقي في 1370/11/30ه�.�س.
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ل ي�صح القول: اإن ال�صخ�س الفالني در�س »المك��ضب« و»الك��ية« و�صار فا�صاًل, 

فمن غير المنا�ص���ب اأن يذهب للتبليغ في اأو�صاط الع�ص���ائر؟ ُترى لماذا اأتعب نف�صه 

ودر����س »الك��ي���ة« و»المك��ضب«؟ اإن جمي���ع هذه الدرو�س مقدم���ة لجتذاب النا�س 

لالإ�صالم وحّثهم على الإلتزام بالدين ف�»لئن ي�دي اهلل بك رجاًل خير مم� طلعت 

.
)1(

عليه ال�ضم�ص«

لعل م�صداق الهجرة لطالب العلوم الدينية والأفا�صل الم�صتقرين في الحوزات, 

يتمثل في الهجرة اإلى مناطق العالم للتبليغ فيها. وبو�صع بع�س الطالب الإقامة في 

مدين���ة واإر�ص���اد اأهلها. اإذ ل يترتب فائ���دة على البقاء في قم بالن�ص���بة للمئات من 

الطالب �صوى اأنهم يلقون بع�س الدرو�س على ع�صرين اأو ثالثين طالبًا وهو ما يقوم 

.
)2(

به غيرهم

على م�ص���وؤولي الحوزة العلمية واأكابرها واأعيانها اأن يكونوا البادئين في �ص���لوك 

ه���ذا الطريق, واأحيانًا يترتب على وجود بع�س العلماء الكبار في مدن اأخرى منفعة 

اأكبر بكثير من تلك الحا�صلة من بقائهم في مدينة قم. وثمة �صواهد من الواقع على 

ذل���ك. فمثاًل لقد هاجر المرح���وم اآية اهلل الميالني ر�ص���وان اهلل عليه من كربالء 

وه���ي قريب���ة من النج���ف )وكان اأمثاله يقيمون ف���ي كربالء والنجف( اإلى م�ص���هد 

ليوؤ�ص����س فيها حوزة علمية كبي���رة... وحقًا كان وجود المرح���وم اآية اهلل البهبهاني 

بركة لحوزة م�ص���هد وكان بمقدوره اأن يظل في كربالء اإلى نهاية عمره... لكنه جاء 

.
)3(

 للبركة فيها
ً
اإلى م�صهد وكان من�صاأ

لي�س هناك ما يمنع الطالب ال�ص���اب من ترك الحوزة والدر�س لمدة �صنة للتبليغ 

)1( خطاب القائد � األقي في 1371/7/15ه�.�س.

)2( خطاب القائد � األقي في 1373/6/21ه�.�س.

)3( خطاب القائد � األقي في 1373/6/21ه�.�س.
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ف���ي منطق���ة معينة ثم يع���ود اإلى الحوزة ليح���ل محله فرد اآخر, وهذا ل ي�ص���فر عن 

خ�ص���ارة درا�ص���ية للطالب. ف�ص���نة واحدة ل ت�ص���ّر بالطالب الذي اأنه���ى المقدمات 

.
)1(

وتقدم ن�صبيًا في الفقه والأ�صول والم�صائل ال�صتدللية

هـ - التعلل بالإمكانات:

هن���اك قرى في بالدنا تفتقر لعال���م دين, فعلى علماء الدي���ن اأن يتوجهوا اإليها 

دون اأي �ص���روط م�ص���بقة, بع�ص���هم يقول لنا: يجب توفير كذا م���ن الإمكانات وكذا 

من المتيازات كيما نذهب. اأنا ل اأنفي الحاجة لالأمور المادية والظروف الحياتية 

.
)2(

المنا�صبة لكن ل يجب فر�س ذلك ك�صروط م�صبقة فلينطلقوا ويعقدوا العزم

اأك���رر لل�ص���ادة العلماء الإ�ص���ارة اإلى اأننا نعرف ق�صاو�ص���ة اأعر�ص���وا عن مدنهم 

الراقية وحياتهم المرفهة في اأوروبا, وقطعوا اآلف الكيلومترات ليبّلغوا الم�صيحية 

ف���ي اأميركا الالتينية اأو اأفريقيا اأو غابات الأمازون اأو غينيا وقد اأم�ص���وا �ص���نوات 

من عمرهم هناك, وقد و�ص���لوا في عهد ال�ص���تعمار اإلى مناطق ل���م تطاأها اأقدام 

الم�ص���تعمرين, فذهب���وا اإل���ى تل���ك المناط���ق حاملين ال�ص���ليب معه���م ومروّجين 

لأفكارهم الخرافية في اأو�صاط ال�صكان المحليين الذين كان بع�صهم م�صلمًا. هكذا 

.
)3(

ين�صطون في باطلهم فلماذا ل نن�صط نحن في حقنا ونعقد العزم على ن�صره

)1( خطاب القائد � األقي في 1373/11/5ه�.�س.

)2( خطاب القائد � األقي في 1370/4/20ه�.�س.

)3( خطاب القائد � األقي في 1371/7/15ه�.�س.
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حقوق اإلنسان والتفكير المشترك واإلنسجام بين الشعوب 
في الرؤية الدينية والعقلية

مقدمة

اإن عالم اليوم, عالٌم معقٌد ومت�صل ببع�صه البع�س ومليء بالتحولت والتغييرات 

اإدارة  الى  �صديدة, من جهة,  العالم بحاجة  اإن هذا  انطالقًا من ذلك,  البنيوية. 

وتنظيم �صالمين وفعالين؛ ومن جهٍة اأخرى, فاإن اإدارته بالغة ال�صعوبة والح�صا�صية. 

اإن �صعوبة وح�صا�صية اإدارة العالم منبعثة من تدخل عوامل متعددة في ت�صكيل, 

ر�صم وتخطيط �صكله وم�صمونه. طبعًا اإن اإن�صجام وتعاون هذه العوامل المختلفة, 

يجعل من العالم اأكثر هدوءًا وراحًة؛ في حين اأن التنازع وانعدام الإن�صجام والتعاون 

من العوامل الموؤثرة في عدم ا�صتقرار العالم وتطوره.

اليوم, الطريقان المذكوران اأي الإن�صجام والتعاون اأوانعدامهما, هما خياران 

اأمام الب�صرية, اأحدهما يوؤدي الى �صالحها والآخر الى خرابها. 

لفهم  الفكري  وال�صعي  الم�صترك  التفكير  هواأ�صلوب  الأول  الخيار  مقدمة  اإن 

الثاني  الخيار  ومقدمة  فيه,  نفكر  ما  اإدراك  اأي  البع�س,  بع�صنا  كالم  واإدراك 

هوالتفكير ب�صكٍل عدواني اتجاه الآخرين. اإن هذين النوعين من التفكير, مكت�صبان 

ولي�صا فطريين, بناًء عليه هناك دوافع متعددة تدفعنا وراء �صلوك اأحدهما. عدٌة 

حوا بع�س الدوافع وال�صباب التي توؤدي الى اختيار  من اأ�صحاب الفكر والراأي و�صّ

التفكير العدائي الذي بدوره �صي�صيطر في الم�صتقبل على العالقات بين ال�صعوب 

والدول؛ ومن جملة هوؤلء المفكرين:
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في  للمجتمعات  الدولية  الحياة  باأن  وزمالوؤه  هانتينغتون  �صاموئيل  يعتقد   -1

المجالت الإقت�صادية, ال�صيا�صية, الع�صكرية والإجتماعية تقوم على اأ�صا�س 

الحاكمة  النظم  وم�صمون  �صكل  واختالف  تنوع  وب�صبب  الثقافة.  ومركزية 

ال�صديدة  العداوة  الدولية والمنبثقة عن الح�صارات, ف�صتظهر  الحياة  على 

الح�صارات  اأكثر  في  ا�صا�صيًا  دورًا  يلعب  الدين  اأن  وبما  النظم.  هذه  بين 

العداوات  هذه  في  الرحى  قطب  الدين  ف�صيكون  هانتينغتون,  تناولها  التي 

بين  وتنازعًا  ت�صارعًا  الم�صتقبل  �صي�صهد  انطالقًا من ذلك,  وال�صراعات. 

الح�صارة الغربية والح�صارة الإ�صالمية والح�صارة الكنفو�صيو�صية.

ب�عتق�د ه�نتينغتون اأن منع هذا الت�ض�دم عمٌل �ضعٌب جداً؛ لأنه يتطلب: 

التحديات  في  تتدخل  ل  اأن  الح�صارات  هذه  اأ�صل  ُتعتبر  التي  البالد  من  اأ- 

الداخلية للح�صارات الأخرى, واأن تجل�س على الحياد في ذلك.

بين  ال�صدامات  هذه  منع  ت�صتطيع  لكي  الح�صارات  �صاحبة  البالد  على  ب- 

الدول اأوالمجموعات التابعة لهذه الح�صارات, اأن تختار �صيا�صة الحوار مع 

الآخرين.

طبعًا اإن هاتين القاعدتين و�صلوكهما من قبل الح�صارات جدًا �صعب وفي ذلك 

يقول هانتينغتون: 

»اإن قبول هذه القواعد والت�ضليم لع�لٍم فيه ت�ض�ٍو بين الح�ض�رات، لي�ص �ض�اًل 

في  الري�دي  الدور  ل��  يكون  اأن  تريد  التي  للح�ض�رات  ول  للغرب  ب�لن�ضبة  ل 

الع�لم بدًل من الغرب«.

�صعيد  على  ال�صلوك  لقواعد  وتبيين  درا�صة  عن  عبارة  هانتينغتون  نظر  اإن 

العالقات الدولية, وبناًء على هذه الدرا�صة فاإن اأكبر خطر يهدد الب�صرية هوت�صادم 

و�صراع الح�صارات واأف�صل طريق لمنع هذا الت�صارع الخطير هوبناء نظام عالمي 

جديد بدًل من هذه الح�صارات.



ب 
و

ع
ض
�
ل
 ا

ن
ي
ب
م 

�
ج

ض
�
ن
لإ

وا
ك 

ر
ت
ض
�
م

ل
 ا

ر
ي
ك
�

ت
ل
وا

ن 
�
ض
�
ن
لإ

 ا
ق

و
ق

ح

23

والعملية,  النظرية  العقبات  من  بالكثير  ت�صطدم  الروؤية  هذه  اأن  من  بالرغم 

ولكن يبدواأن الوليات المتحدة الأمريكية قد اتخذتها �صيا�صة عملية وا�صتراتيجية 

طويلة الأمد في تعاملها مع الآخرين .

الت�صارع  اأ�صا�س  على  الدول  بين  العالقات  اأي�صًا  تر�صم  اأخرى  روؤية  2- هناك 

في  يكمن  وال�صراعات  الحروب  هذه  في  ال�صبب  باأن  وتعتقد  والتحارب, 

اأ�صاليب الإنتاج. بناًء على هذه الروؤية, الت�صارع والت�صادم هنا اأي�صًا قائٌم 

على اأ�صا�س الح�صارات, ولكن �صعاعه اأكبر ومحوره الإقت�صاد والإنتاج ولي�س 

الثقافة. فبح�صب هذه الروؤية, اإن ما يبني هوية الح�صارات هواأ�صلوب اإنتاج 

الثروة ولي�س مفهوم الثقافة كما ورد في نظرية هانتينغتون.

الح�صارة  باأن  تافلر  اعتبر  ت�فلر(.  )اآلوين  النظرية  لهذه  وعر�س  قّدم  لقد 

اإنتاج  اأ�صلوب  اأ�صا�س  على  والمت�صكلة  القائمة  الحياة  من  و�صكٍل  �صورٍة  عبارة عن 

الح�صارات  بين  بالحروب  مليئًا  الم�صتقبل  �صيكون  ذلك,  من  اإنطالقًا  الثروة. 

الزراعية وال�صناعية, ال�صناعية والمابعد �صناعية, المابعد �صناعية والزراعية. 

المركزية  الآلة,  اختراع  والمعلومات,  العلم  اأن  الى  ترجع  النظرة  ا�صا�س هذه  اإن 

وتجميع الثروات, والقدرة الج�صدية لن تن�صجم فيما بينها لت�صكيل حياٍة م�صتركة 

ولذا �صتت�صارع مع بع�صها البع�س.  وهكذا ل دخل للدين, والخالق والتقاليد...في 

هذا الت�صارع, بل �صتكون هذه المور خارج مركز هذا الت�صادم. 

يقول اآلوين تافلر: »اإن كلمة الح�ض�رة ُتطلق على تلك الحي�ة المتعلقة بنظ�ٍم 

خ��ٍص في اإنت�ج الثروة، مثل الزراعة، ال�ضن�عة واليوم في ع�ضرن� هذا اأ�ضبحت 

الح�ض�رة ق�ئمة على اأ�ض��ص العلم والمعلوم�ت... اأن� اأي�ض�ً اعتقد اأن الح�ض�رات في 

الم�ضتقبل �ضتت�ض�رع وتت�ض�دم فيم� بين��. ولكن لي�ص كم� ق�له ور�ضمه ه�نتينغتون، 

بل هو ت�ض�رٌع اأو�ضع ... اإن الت�ض�دم الأ�ضلي في الم�ضتقبل لن يكون بين الإ�ضالم 

والغرب اأوبين الغرب وبقية الح�ض�رات. اإن �ضقوط اأمريك� لي�ص �ضحيح�ً، كم� اأن 
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اأي�ض�ً؛ بل �ضن�ض�د  نظرية فوكوي�م� التي تتنب�أ بن��ية الت�ريخ، لي�ضت �ضحيحة 

اأعمق التحولت الإقت�ض�دية والإ�ضتراتيجية في الع�لم والتي �ضتكون بين ثالث 

ح�ض�رات من��ضلة، مت��وتة ويكمن الت�ض�رع ب�لقوة فيم� بين��«.

3- من �صمن العوامل, في ع�صرنا الحالي, التي تزيد من نطاق الت�صارع وتقّوي 

من حالة الت�صنج, �صمولية وت�صلط الدول العظمى والإيديولوجيات العالمية 

اأ�صا�س القوة وه�صم حقوق الآخرين. تعتقد وترى هذه القوى  القائمة على 

باأنَّ كل ما في هذا العالم من خيٍر, وكماٍل, و�صدٍق وحٍق لي�س موجودًا اإل في 

نف�صها وملكًا ح�صريًا لها. وهي ل ترى ول تن�صب الى نف�صها اأي نق�سٍ اأوعيٍبٍ 

اأوجهٍل, لأنها هي الأف�صل والأعلى في هذا العالم. 

بناًء على ذلك, هذه القوى ت�صعى الى �صّم الآخرين اإليها وبلعهم وبدون �صماع 

اأي اعترا�س اأوت�صاوؤل تريد ال�صيطرة على الآخرين. وفي حال لم يح�صل لها ذلك 

اأوفي حال اإعترا�س اأي جهٍة, �صعٍب اأودولٍة, يتّم ت�صنيفهم من قبل تلك القوى على 

اأنهم اأ�صرار و�صد الإن�صانية وينبغي اإزالتهم من الوجود.

تمثل وتعك�س الوليات المتحدة الأمريكية في ع�صرنا الحالي هذه الروؤية ب�صكٍل 

كامل؛ فكما يقول نعوم ت�صام�صكي:

العبودية ولكنن� م� زلن� تحت �ضيطرة  »نحن )اأمريك� والغرب( تحررن� من 

الإقط�عية، ... لقد ن�ضين� كل جرائمن� وم� زلن� نحدق في اأخط�ء الآخرين .... 

فقدان  من  ن��ضيء  لأمريك�(  الع�لم  )كره  والبغ�ص  الكره  هذا  اعتب�ر  يمكن  ل 

و�ضلطتن�،   �ضيطرتن�  فر�ص  ب�ضبب  هواأنه  الواقع  ثق�ف�ت�م.  في  الديموقراطية 

ب�ضبب هذه الثق�فة ال�ضيئة، ك�نت النتيجة كره ال�ضعوب لأمريك�..«.

نحوالت�صارع  الآن  لغاية  والدول  ال�صعوب  جذب  ما  باأن  البع�س  يعتقد   .4  

في  والم�صافة  البعد  ازدياد  الم�صتقبل,  في  �صيح�صل  ما  وهذا  والت�صادم, 

الم�صاواة والإ�صتفادة من الثروات, القدرة, والفر�س على ال�صعيد الدولي. 
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لأن هذا الو�صع بطبيعة الحال �صيخل بالتعادل والتوازن لم�صلحة النفعيين 

والم�صتثمرين ؛  ومع مرور الأيام, �صيزداد هذا الإ�صتثمار من قبل اأ�صحاب 

�صي�صعى  عندها  ذلك.  من  ال�صعوب  ا�صتفادة  انخفا�س  مقابل  في  القدرة 

الجانب الم�صتفيد للمحافظة على ما يملك والإ�صتثمار اأكثر فاأكثر, في حين 

اأن الجانب غير الم�صتفيد اأي�صًا �صي�صعى لتغيير هذه المعادلة. كال الجانبين, 

للو�صول الى هدفيهما �صيعمالن جاهدين في �صبيل احتكار الطرق الجديدة 

في الإ�صتثمار. 

كتب احد المحللين الغربيين، غراه�م فوله، �ضنة 1995 الت�لي: 

»من الوا�ضح اأن �ضراع الح�ض�رات ن��ضيء من الالم�ض�واة في توزيع القدرة، 

كن�و�ضيو�ص   ،Qالم�ضيح عي�ضى  من  ن�ضوئه  من  اأكثر  والن�وذ،  الثروة 

.»Pاأومحمد

من   %92 الى   85 الحالي  ع�صرنا  في  الروؤية.  هذه  العالم  يعك�س  اليوم, 

الإت�صالت  العلم,  القدرة,  الملكية,  الثروة,  الفر�س,  الراأ�صمال,  ال�صوق,  الرفاه, 

والخدمات... الموجودة في العالم, ي�صيطر عليها فقط 800 مليون �صخ�س يعي�صون 

في 8 -اأو14 -دولة �صناعية ومابعد �صناعية. في المقابل 4,8 -الى 5 مليارات من 

النا�س في بقية دول العالم, ل يتمتعون �صوى ب�8 -الى 15 % من كل ثروات وقدرات 

هذه الدنيا. هذا الو�صع غير عادل وغير �صوّي, وما دام هذا الو�صع قائمًا �صتبقى 

األ�صنة الحرب ملتهبة. 

هناك نظرية اأخرى يمكنها اأن تف�صر الى ماذا �صيوؤول اليه �صراع الدول   .5

على  النظرية,  هذه  توؤكد  الإ�صتكبار.  نظرية  وهي  األ  الم�صتقبل,  في 

العامل الذهني والنف�صي اأكثر من تاأكيدها على العنا�صر المادية لل�صلوك 

هذه  واأ�صا�س  محور  اإن  اأخرى,  بعبارة  والدولية.  الإن�صانية  العالقات  في 

النظرية م�صاألة الإ�صتكبار وبناًء عليه يعتبر الإ�صتكبار نف�صه مالك ومعيار 
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يعني  بغيره.  يعترفوا  ل  واأن  له,  تابعين  يكونوا  اأن  الآخرين  وعلى  الحياة 

بحق  يتمتعوا  اأن  يمكنهم  التبعية,  لأ�صل  مخل�صين  الآخرين  اأن  طالما 

حذفهم  يجب  التبعية,  هذه  عن  الإنف�صال  يختاروا  اأن  وبمجرد  الحياة, 

واإزالتهم من الوجود. 

انطالقًا من هذه النظرية, طالما اأن العامل الح�صاري, الالم�صاواة في توزيع 

اأن  اأوطالما  الثروة, القدرة ... ا�صلوب الإنتاج, ... لم يتلوث بالفكر الإ�صتكباري, 

اأي ت�صارع  الإ�صتكبارية, لن يح�صل  الذهنية  ُتدار من قبل  لن  المذكورة  العوامل 

اأوتنازع, مهما بلغت الت�صنجات والتحديات بين الدول على ال�صعيد الدولي. ولكن 

بظهور هذا النوع من التفكير والذهنية الإ�صتكبارية بين الدول وال�صعوب, ف�صتقع 

الحروب والنزاعات الدموية. 

اليوم, �صلوك وطريقة عمل اأمريكا قائم على اأ�صا�س هذه الذهنية والتفكير. هذه 

الذهنية بعد حادثة 11 -ايلول, تجلت بو�صوح في ال�صيا�صة من خالل هذه العبارة: 

»كل من لي�ص معن� ف�و�ضدن�«. وقد تّم العمل بهذه ال�صيا�صة عبر احتالل العراق 

في 20 ايار 2003م, بالرغم من مخالفة الموؤ�ص�صات الدولية واأغلب �صعوب العالم. 

لقد عك�س القراآن الكريم ب�صكٍل وا�صح هذه الروؤية, ولكن طبعًا رغم ذكره لها, 

المقاي�صة  عملية  باأن  تحليله  معر�س  في  ذكرها  بل  يتبناها,  ولم  ي�صجعها  هولم 

الأ�صا�س  المعيار  لأن  والمجتمع,  الإن�صان  على  �صوؤمًا  �صتكون  وتو�صعها  الإن�صانية 

البربرية  ل  والعقالنية,  الم�صترك  التفكير  على  قائٌم  الإ�صالم  في  العمل  ومعيار 

والت�صادم الالعقالني. 

لقد بّين القراآن في �صورة الأعراف, �صبب الحرب من خالل النظرية المذكورة:

{ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ   ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ   
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.
)1(

ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ  ٹ  ٹ}
تو�صح هذه الآية المباركة, عالقة التفكر والذهنية الإ�صتكبارية بال�صلوك العنفي 

والت�صادمي. لأن اإ�صتكبار قوم �صعيبQ جعلهم يطردون هذا النبيQ من 

مدينته ودياره.

وي�صير القراآن الكريم في اآية اأخرى :

.
)2(

{ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ    ۅ ۅ ۉ       ۉ ې }

هذه الآية ت�ضير بو�ضوح الى ال�ضراع الق�ئم على اأ�ض��ص الإ�ضتكب�ر والذهنية 

الإ�ضتكب�رية. لأن لالأن�نية والتكبر اأثرين: 

عدم نظر الم�ضتكبر الى الآخرين، واعتب�رهم م�ضخرين له.  -1

اأوالت�ض�رع والتح�رب مع الآخرين.   -2

الإ�صتكباري, وبالتالي لبد عندها من وقوع  الفكر  الإن�صان قد يقف بوجه  لأن 

الت�صارع والت�صادم مع الإ�صتكبار. 

نظرًا الى هذه العوامل والدوافع, فاإن تو�صع التفكير الم�صترك القومي والدولي 

يعتبران من الحاجات الأ�صا�صية لإن�صان اليوم. ولكن تحقق هذه الأمر, يحتاج الى 

اأهمها ت�صكيل الروابط والعالقات الإن�صانية بين ال�صعوب.  اآليات عديدة التي من 

الإعتراف بوجود حقوق  يتم  اإل عندما  واإجرائية  العالقات عملية  ول ت�صبح هذه 

لالإن�صان بما هواإن�صان. 

بناًء عليه, �صُتلقي هذه المقالة ال�صوء على دور حقوق الإن�صان في تنمية وتو�صعة 

التفكر الم�صترك والإن�صجام الفكري على ال�صعيد الدولي, من وجهة النظر الدينية 

)الإ�صالم( والحقوق المنبثقة عنه. طبعًا البحث لن يكون من داخل الدين, اأي اأن 

بحثنا لن يكون لإثبات اأونفي حقوق معينة لالإن�صان, ولن يكون تف�صيل و�صرح ذلك 

)1(  �صورة الأعراف, الآية: 88.

)2(  �صورة البقرة, الآية: 87.
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على اأ�صا�س روؤية فقهية وتف�صيرية, واأي�صًا لن يكون البحث مبتنيًا على الأدلة العقلية 

اإنما بحثنا �صيتحرك بين ما هومن داخل الدين وخارجه. بمعنى اآخر,  ال�صرفة. 

�صيتناول البحث تلك الحقوق التي تتمتع باإعتراف وقبول عام من قبل المجموعات 

الفكرية والعقائدية والتي يمكن الدفاع عنها من الناحية العقلية والنقلية؛ وبذلك 

الفكري  والإن�صجام  الم�صترك  للتفكير  المنا�صبة  الأر�صية  الحقوق  هذه  ت�صّكل 

الدوليين.  من هنا, �صيتم الرجوع الى الإعالن العالمي لحقوق الإن�صان, واإلى الروؤية 

الإ�صالمية لجهة قبول منطق وتعليل هذه الحقوق. وفي بع�س الموارد, �صن�صير الى 

النظرة الإ�صالمية العميقة وال�صاملة التي اأغفلها اإعالن حقوق الإن�صان.

- دور حقوق الإن�صان في التفكير الم�صترك على ال�صعيد الدولي

الول  -كانون   10( الإن�صان  لحقوق  العالمي  الإعالن  تدوين  من  الهدف  اإن 

فانكوفر-  واإعالن   - 1961و1966  �صنة  ال�صادرين  الدوليين  والميثاقين   )1948

كندا �صنة 1989, لي�س ال لتحقيق ال�صالم العالمي؛ وما اعتباره باأن  الإن�صان يتمتع 

بحقوق و�صرورة تدوينها, اإل تلبيًة لالإحتياجات العالمية الملحة لالإن�صان. 

لكن ت�صريع حقوق الإن�صان في الإ�صالم, نابٌع من الروؤية الإن�صانية العميقة لهذا 

»الن��ضة  وقبل ع�صر  الإ�صالم  لإحتياجات طارئة.  اإنعكا�صًا  تكون  اأن  قبل  الدين, 

لئحة  ا�صتعر�س  ومحدودة,  ب�صيطة  جدًا  بعالقات  يتمتع  مجتمٍع  وفي  الوروبية« 

:Pطويلة من حقوق الإن�صان. يقول النبي الكرم

 .
)1(

»الت�جر ف�جر، وال��جر في الن�ر، ال من  اأخذ الحق واأعطى الحق«

التجارة  �صعيد  على  حقوٌق  هناك  يكون  اأن  ينبغي  باأنه  الرواية  هذه  تطالب 

حقوق  حفظ  اأ�صل  محورية  على   Pالنبي فيه  ي�صّر  الذي  الحد  الى  والتبادل, 

الإن�صان وجعله معيارًا في التجارة, لدرجة اأنَّ من ل يحترم هذه الحقوق من التجار, 

)1(  و�صائل ال�صيعة, ج17 -كتاب التجارة, موؤ�ص�صة اآل البيت, �س383-
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فلن يكون م�صيره ال الهالك.

يقول �صلمة بن كهيل: لقد �صمعت اأمير الموؤمنين عليًاQ يقول ل�صريح:

المقدرة  اأهل  من  الن��ص  حقوق  وادفع  والمطل   
)*(

المعل اأهل  الى  انظر   «

والي�ض�ر ممن يدلى ب�أموال الم�ضلمين الى الحك�م، فخذ للن��ص بحقوق�م من�م، 

وبع فيه العق�ر والدي�ر ف�إني �ضمعت ر�ضول اهلل P يقول: مطل الم�ضلم المو�ضر 

.
)1(

ظلم للم�ضلمين، ومن لم يكن له عق�ر ول دار ول م�ل فال �ضبيل عليه«

تعالى:  قوله  في  )تف�صيره(  في  يقول   Qالع�صكري الح�صن  الإمام  اأن  كما 

)وعملوا ال�صالحات( : ق�صوا الفرائ�س كلها بعد التوحيد واعتقاد النبوة والإمامة, 

قال واأعظمها فر�صان: ق�صاء حقوق الإخوان في اهلل, وا�صتعمال التقية من اأعداء 

.
)2(

اهلل عز وجل«

من خالل هذه الروايات يمكن الفهم بو�صوح باأن الإ�صالم يعتبر الإن�صان �صاحب 

حق, ولولم يكن كذلك, لما كان كل هذا التاأكيد والإ�صرار على اخذ واإعطاء الحق 

اأهم نماذج العمل ال�صالح  لأهله, ولما اعتبر حفظ واحترام حقوق الإن�صان, من 

بين  الإجتماعية  للحياة  وال�صالمة  ال�صحيحة  للعالقات  ومعيار  مالك  واأو�صح 

الحق هو  البعد عن عدم احقاق  واأن  والمحلي,  العالمي  ال�صعيدين  ال�صعوب على 

م�صداق الالعقالنية والعبثية. 

اإذن يمكن لإحقاق حقوق الإن�صان اأن ت�صاعد في الو�صول الى الإن�صجام الفكري 

والتفكر الم�صترك الدولي وذلك من ناحيتين:

والأوامر  القواعد  التعاليم,  الأ�صاليب,  القيم,  ت�صمل  والتي  داخلية,  ناحية   -1

بالجهاز  النا�س  عالقة  في  خ�صو�صًا  المختلفة  الحياة  زوايا  تغطي  التي 

)1(  و�صائل ال�صيعة,ج27,�س211-

)2(  و�صائل ال�صيعة, ج16,كتاب المر بالمعروف والنهي عن المنكر, �س222.

)*( المعل: الإف�صاد )القامو�س المحيط - معل - 4: 522(.
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الحاكم. من هذه الناحية, ينبغي اأن تكون الأمور المذكورة من قيم وقواعد 

واأوامر مقبولة ومت�صاوية بالن�صبة لكل النا�س, بغ�س النظر عن اختالفاتهم 

الثقافية, التاريخية, اللغوية, العرقية, الجغرافية والعقائدية .... .

ناحية خارجية, والمتعلقة بطريقة اإدارة الناحية الداخلية لحقوق الإن�صان,   -2

وهذا الم�صتوى جدًا مهم وح�صا�س؛ لأن ادارة هذا الم�صتوى قد اأوجد اليوم 

العديد من الم�صاكل وال�صرر لالإن�صان.

فلوكان الق�صم الأول اأوالناحية الأولى تملك كل الخ�صائ�س المذكورة, ولكن اإدارة 

هذه الخ�صائ�س وتنفيذها قائٌم على تف�صيل البع�س على الآخر, وتتتميز بالإنح�صارية 

والت�صيي�س, بحيث ي�صبح هذا النوع من الإدارة �صيرة قائمة ودائمة, عندها لن يتحقق 

�صيء با�صم التفكر الم�صترك والإن�صجام بين ال�صعوب والدول. بناًء على ذلك, لتحقق 

التفكر الم�صترك والإن�صجام الفكري وال�صالم العالمي, من ال�صروري تحقق الإن�صجام 

والتعاون بين الناحية الداخلية والخارجية لحقوق الإن�صان. 

التفكر  الإن�صان في تحقق  ن�صتطيع فهم ومعرفة دور حقوق  المنطقي, كي  من 

بع�صنا  كالم  ودرك  فهم  اأ�ص�س  عن  نك�صف  اأن  الدوليين,  والإن�صجام  الم�صترك 

البع�س على �صعيد ال�صاحة الدولية. فنتيجة هكذا ك�صف �صير�صدنا الى نوعين من 

الأ�ص�س التي ت�صكل اأ�صلوبين في اإن�صاء التفاهم:

ال�ص�س الفكرية والنظرية  -1

الأ�ص�س التنفيذية والعملية.  -2

اأ�ص�س الإن�صجام الدولي: 

الف- الأ�ض�س النظرية والفكرية للتفكير الم�ضترك والإن�ضجام

اإن تحقق الإن�صجام بين ال�صعوب والدول, في كل الأمور كبيرها و�صغيرها, يحتاج 

الى ُبنى فكرية م�صبقة, والتي بدونها �صيكون �صعار الإن�صجام والتفكر الم�صترك بين 
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النا�س بال فائدة اأوطائل.

هذه البنى وال�ضول ال�كرية الم�ضبقة الن�بعة من ال�كر الإن�ض�ني ال�ضيل 

والوحي الإل�ي، عب�رة عن: 

كرامة  يملك  �صريف,  موجوٌد   الإن�صان  اإن  الإن�ض�ن:  كرامة وحرمة  اأ�ضل   -1

في  النا�س  مع  التعاطي  يكون  اأن  ينبغي  الروؤية,  هذه  من  انطالقًا  ذاتية. 

المقام  بهذا  ال�صرر  ي�صبب  ل  ب�صكٍل  والإجتماعية,  ال�صخ�صية  ال�صلوكيات 

الإن�صاني ال�صريف.

تنبع م�صاألة الكرامة الإن�صانية في الثقافة الدينية - الإ�صالمية من م�صدرين:

من »الأن�« الإن�صانية التي تمثل �صخ�صية الفرد الإن�صاني. اأي اأن »ان�« كاإن�صان,   -1

اأ�صعى بكل حرية واختيار, وما نتيجُة هذا ال�صعي ال الح�صول على العلوم, 

الم�صدر,  هذا  من  النا�صئة  والكرامة  ذلك.  وغير  المختلفة....  والقدرات 

الإجتماعية  والعالقات  الحياة  متن  في  وتت�صكل  مكت�صبة  بل  فطرية  لي�صت 

على ال�صعيدين المحلي والعالمي. وقد عك�س الوحي هذا النوع من الكرامة 

الإن�صانية, اذ قال عّز من قائل في القراآن الكريم: 

ڌ  ڍ  ڍ  ڇ    ڇڇ  ڇ  چ  چ   چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ     ڃ  {ڄ 

.
)1(

ڌڎ ڎ ڈ  ڈ ژ}
ُعدت  وقد  بالتقوى  ال�صريفة  الآية  هذه  في  الإن�صانية  الكرامة  م�صاألة  ارتبطت 

الكرامة نتيجة لها.

وجاء اأي�صًا في الآية 85 من �صورة هود: {ڑ ک  ک ک ک گ 

گ گ گ}.
عمل  �صلوك,  اأي  عن  الموؤمنين  وا�صح  ب�صكٍل  المباركة  الآية  هذه  منعت  لقد 

)1( �صورة الحجرات, الآية: 13-
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اأوتعامل ي�صيء الى اأويقلل من قيمة اإنجازات واعمال الآخرين.

كما ي�صير اأمير الموؤمنين عليQ في ر�صالٍة)الر�صالة 26( يذكر فيها اأحد 

عّماله الذين ار�صلهم لجمع الزكاة:

»واأمره اأن يجب��م - من هم تحت اإمرته- ول يع�ض�ض�م ول يرغب عن�م 

ا�ضتخراج  على  والأعوان  الدين   في  الإخوان  ف�إن�م  علي�م،  ب�لإم�رة  ت��ضاًل 

الحقوق«  

النوع الآخر من كرامة الإن�صان, نابعة ونا�صئة من مبدئه وهي جزٌء من مادية   -2

ِخلقته. لأن اأهم جزء من �صخ�صية الإن�صان الوجودية نابٌع من الروح الإلهية, 

.
)1(

واهلل عز وجل يقول في ذلك: {ۀ ہ ہ ہ   ہ ھ }

ولذلك ين�صب اهلل عز وجل كرامة هذا الموجود الى نف�صه, ويقول: {ک ک   

.
)2(

ک گ ...}
من الوا�صح اأن هذه الكرامة, لم يح�صل عليها الإن�صان من جهده الذاتي, بل 

الذاتية قد ذكرت مرارًا في  الكرامة  النوع من  ذاته. وهذا  تكويني من  هي جزء 

الثقافة الإ�صالمية.

النوعين من  بين هذين  الإن�صان  لحقوق  العالمي  الإعالن  في  التفريق  يتم  لم 

الكرامة, ولم يتم التدقيق في مكانة واأهمية كل واحٍد منهما على حدى؛ ولواأنه قد 

نرى كيف  اأن  لكن علينا  اإن�صاني.  الإن�صانية كحق  بالكرامة  والإعتراف  القبول  تّم 

يمكن لهذا الحق اأي الكرامة الإن�صانية اأن يوؤدي الى الإن�صجام والتفكر الم�صترك في 

المجتمع الإن�صاني والدولي. من الوا�صح اأن التفكر الم�صترك والإن�صجام الفكري, ل 

يتّمان ول يتجليان اإل في حال اإحترام الإنجازات الفكرية والعلمية لالآخرين و�صون 

باإراقة كرامة و�صرف وماء وجه الآخرين,  حرماتهم, واأن ل نعطي الحق لأنف�صنا 

)1(  �صورة �س, الآية: 72-

)2(  �صورة ال�صراء, الآية: 70.
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خ�صو�صًا المفكرين واأ�صحاب الإختراعات, واأن ل ت�صتخدم اأي و�صيلة كانت لتلويث 

�صورتهم. فاإذا �صاد هذا الإحترام, عندها يتوفر الجوال�صفاف والطاهر الذي من 

والعلمية  الفكرية  الإنجازات  وطماأنينة  ثقة  بكل  يتبادل  اأن  للجميع  يمكن  خالله 

والتو�صل الى حلول لالأمور المختلفة بمنطقية اأكثر. 

لقد بّين القراآن الكريم ب�صكٍل جميل هذه الآلية:

خت  حت  جت   يب  ىب  مب  خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ   {ی 

.
)1(

مت   ىت يتجث مث ىث يث    حج  مج}
ل  الذين  الى  ويتوددوا  يتولوا  اأن  للموؤمنين  ينبغي  ل  باأن  الآية  هذه  ت�صرح 

يحترمون �صريعتهم ودينهم, ويتخذونهما هزوًا و�صخريًة, وال�صبب انه ل يوجد اأي 

اأر�صية منا�صبة للتفاهم والتفكر الم�صترك مع هوؤلء. 

{ٺ ٺ ٺ     ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ  اأخرى جاء:  اآية  وفي 

.
)2(

ٹٹ  }
  بناًء على هاتين الآيتين, فاإن مالك ومعيار التعامل الفكري, ال�صيا�صي,والترابط 

الأطراف  بها  يعتقد  التي  وال�صرائع  للقيم  المتبادل  هوالإحترام  ال�صعوب  بين 

المختلفة. لأنه ل يمكن ايجاد التفاهم والإن�صجام الفكري مع الذين ل يقّدرون ول 

يحترمون دين بع�صهم البع�س. 

وتف�صي  الإرهاب  اإنت�صار  يمنع  الإن�صان  وحرمة  كرامة  اأ�صل حق  قبول  اأن  وكما 

ث لهذا  المخدرات في المجتمع الإن�صاني, كذلك يمنع اأي عامل اأوعن�صر اآخر ملوِّ

في  وو�صيع  كبير  ب�صكٍل  ُتبث  التي  قيمية....  والغير  الإباحية  كالأفالم  المجتمع, 

اآثار  من  عنها  ينتج  وما  برامج  هكذا  اإن  الجماعي.  الإت�صال  و�صائل  عبر  العالم 

غير حميدة, ل تن�صجم مع الإعتقاد باأ�صل الكرامة الإن�صانية. اإن قبول اأ�صل كرامة 

)1(  �صورة المائدة, الآية: 57.

)2(  �صورة الأنعام, الآية: 70.
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بين  والترابط  التبادل  الإن�صجام,  ح�صول  في  �صبٌب  عليها,  والمحافظة  الإن�صان 

اأطراف,  اأوعدة  اأن يح�صل ذلك بين طرفين  ال�صعوب والأقوام المختلفة, ويمكن 

واأن يكون �صمن اإطاٍر يعود بالخير على الجميع.

اإن اإجراء هاتين الم�صاألتين المذكورتين, يمهد الطريق اأمام التفكير الم�صترك 

والإن�صجام العالمي, وت�صكل عندها عقالنية التفكير الم�صترك والإن�صجام  اأ�صا�س 

العالقات والتعاون الإن�صاني والدولي.

اليوم, قلياًل ما نرى اأحدًا يفكر في رفع واإزالة كل الأزمات والم�صائب المتف�صية 

يتم  هواأنه  نراه  ما  اأكثر  اإن  بل  العاقلة؛  الحلول  اإيجاد  عبر  الدولي  ال�صعيد  على 

التفكير في اإزالة هذه الأزمات عن طريق الحروب والقتل. لهذا ال�صبب نرى باأنهم 

في  ويعمدون  بالقوة,  وميولهم  اآمالهم  تحقيق  على  ي�صّرون  العظمى-  القوى   -

اإنجاز التعامل والترابط الى �صيا�صة الكيل بمكيالين بما يحفظ م�صالحهم فقط, 

مما يوؤدي الى �صلب حق الإنتخاب والإختيار من الآخرين. لذلك هم يرون, �صمن 

�صيطرة هكذا جو, اأنهم يملكون الحق في خرق حرمات الآخرين وعدم الإ�صتماع 

اإليهم. 

2- اأ�ضل اأوالحق في الحي�ة الالئقة: اإن للتفكير الم�صترك وح�صول الإن�صجام 

على  كبير  اأثٌر  الدولي,   ال�صعيد  على  البع�س  بع�صنا  كالم  وفهم  واإدراك 

عتبرت الحياة اأغلى عن�صر وجوهر نادر 
ُ
طريقة تف�صير ومعنى الحياة. اذا اأ

يتوقفوا  ل  واأن  عليها,  للحفاظ  الجميع  ي�صعى  اأن  من  بد  فال  الوجود,  في 

الإن�صان  ي�صاعد  اأن  خالله  من  يمكن  اأوجهٍد  وو�صيلة  طريقة  اأي  تو�صل  في 

يمكنها  الالئقة  الحياة  وطيبة.  لئقة  حياٍة  الى  الو�صول  في  الم�صتقبل  في 

الإرتباط بالحقيقة عبر امرين: 

1- باأن تكون الحياة هادفة وذات مغزى ومعنى

2- الخلود والأبدية



ب 
و

ع
ض
�
ل
 ا

ن
ي
ب
م 

�
ج

ض
�
ن
لإ

وا
ك 

ر
ت
ض
�
م

ل
 ا

ر
ي
ك
�

ت
ل
وا

ن 
�
ض
�
ن
لإ

 ا
ق

و
ق

ح

35

اأن تكون الحياة ذات مغزى وهدف, يحتمل معنيين:

اأ-  اأن تخرج الحياة من �صورتها الطبيعية المح�صة, واأن تكت�صي الى جانب هذه 

ال�صورة, �صورٌة معنوية واأخالقية.

هذا  خالل  من  تح�صل  م�صخ�س,  اتجاه  ذات  الإن�صانية  الحياة  تكون  اأن  ب- 

الإتجاه على تكاملها. 

اأكثر  اإن  للحياة.  وهدف  مغزى  لإعطاء  دائمًا  ي�صعى  للب�صرية  الحي  الوجدان 

ما يحتاجه مجتمع الغرب اليوم, وما يعاني من فقدانه كاأكبر م�صكلة تواجهه, هو 

وعلماء  فال�صفة  يرى  هنا,  من  انطالق  فيه.  الحياة  من  والهدف  المغزى  فقدان 

الغرب المعا�صرون مثل فوكوياما, ت�صوم�صكي, ديفيد غريفين.... باأن اأكبر تهديد 

لمجتمع وثقافة الغرب الحداثوية هوفراغ الحياة من معنًى ومغزى معين.

عقد  منذ  الغرب  منه  يع�ني  وتمزق  ان�ضق�ق  اأكبر  »اإن  فوكوياما:  يقول 

والخالقي  الإجتم�عي  القيمي  هوالتمزق  الع�ضرين،  القرن  في  ال�ضتين 

اإح�ض�ءات الجريمة  الى زي�دة  اأكثر الدول ال�ضن�عية تطوراً  اأدى في  الذي 

وزوال الع�ئلة«.

من الوا�صح باأنه كلما فقدت الحياة معناها, كلما اإتجهت نحوالعبثية. وللعبثية 

في الحياة, اآثاٌر مدمرة وغير حميدة, من جملة ذلك: 

الطويل,  المدى  على  والإجتهاد  والجد  والعمل  الجهد  ميزان  انخفا�س   -1

و�صيطرة منطق الكمية على العمل.

ومغزى,  معنى  اأي  الإن�صان  لحياة  يكون  ل  فعندما  الم�صوؤولية؛  من  الهروب   -2

اأي �صيء, لي�س م�صوؤوًل ل عن �صلوكه ول عن  اأمام  يجد نف�صه لي�س م�صوؤوًل 

�صلوك الآخرين. 

والمعقولة,  ال�صاملة  القيمية  والأ�صول  للقواعد  الأهمية  النا�س  اإعطاء  3- عدم 

ي�صعى  اأحد  فال  الإن�صانية.  الحياة  في  مكاٌن  الأ�صول  لهذه  يعد  لم  لأنه 
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للمحافظة عليها, ول ُي�صرف اأي جهٍد مالٍي اأوفكرٍي لذلك.

يخ�س  فيما  البع�س  ببع�صها  والدول  النا�س  ثقة  فقدان  وبالتالي  اإنخفا�س   -4

ارتباطهم الدولي.

كلما �صيطرت العبثية على حياة الإن�صان, كلما اأفل وزال الإن�صجام والتفكير الم�صترك 

المجتمع  حياة  على  العبثية  �صيطرة  م�صاحة  قل�صت  كلما  �صحيح,  والعك�س  الديني؛ 

والإن�صان, كلما ات�صع معنى الحياة وبالتالي ترجع حاكمية العقالنية التفاهمية)العقل 

التفاهمي(, التي هي اأ�صل التبادل الإن�صاني على ال�صعيد القومي والدولي.

طبعًا, ل بد من التذكير بهذه الم�صاألة وهي اأنه لي�س المق�صود من مغزى الحياة, 

والإن�صان  م�صبقًا  المختارة  والقيم  ال�صاليب  الهداف,  من  مجموعة  هناك  باأن 

اأن هناك بنًى ل تتغير حاكمة وم�صيطرة على  مجبٌر على التحرك نحوها. بمعنى 

م�صير الإن�صان. لي�س هذا المراد, بل ما يراد من ان للحياة هدفًا ومعنى هواأنها 

- الحياة- اأمٌر �صياٌل ومتطوٌر ويتمتع بهوية ل حدود لها وقابٌل للتكامل, وي�صتطيع 

الإن�صان بل عليه الم�صير نحوذلك بكل حرية ووعي واإرادة.

من اآث�ر ونت�ئج خلود وابدية الحي�ة:

تكن  لم  والالمحدودية,  والتكامل  كالخلود  وبع�س خ�صائ�صها,  الحياة  اإن   -1

ابدًا مخت�صة بمجموعٍة من النا�س دون غيرهم. لذا فعلى الإن�صان اأن يحب 

لالآخرين ما يحبه لنف�صه, واأن يكره لالآخرين ما يكره لنف�صه. وهذا الأمر ل 

يتحقق ال في عملية التبادل والترابط الجماعي.

فاإن  الحياة عامل �صكون وخموٍل,  اأبدية  اأن  البع�س من  يعتقده  2- بخالف ما 

اأبدية الحياة وخلودها باعٌث للجد والن�صاط؛ خ�صو�صًا في حال اعتبرنا اأن 

الحياة حقيقًة حادثًة ذات مراتب, بحيث اأن كل مرتبة فيها ذخائٌر ا�صافية 

فاإن  لذا  �صابقاتها.  عن  زائدة  ومتنوعة  جديدة  بقدرات  مرتبة  كل  وتتمتع 

الو�صول الى هذه الذخائر والقدرات, يتطلب جهدًا و�صعيًا حرًا وواعيًا من 
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اأّي �صخ�سٍ اأومجتمٍع. كما اأنه عندما يريد اأي �صخ�سٍ اأن يك�صب حياًة علمية 

اأكثر  والتقنيات  والمعارف  بالمهارات  ومعرفًة  قدرًة  �صيزداد  فاإنه  اأوتقنية, 

مما كان عليه في مرحلة حياة الجهل والب�صاطة. بدون �صك, اإن هذه ال�صفة 

الفراد  داخل  قويًا  دافعًا  يخلق  دقيق,  ب�صكٍل  وفهمهما  والخلود  الأبدية  اأي 

والمجتمعات كي ي�صلوا الى الحياة العلمية وما �صاكل. وهذا التكامل والتقدم 

اأي�صًا مرتبط بنف�س الكيفية بحياة ما بعد الموت اأي بالإيمان باأبدية الحياة. 

هذا الإيمان هوالذي يحيي الإندفاع في �صخ�صية الإن�صان.

اأخرى,  واآثارًا  نتائج  هناك  ولكنَّ  الحياة,  اأبدية  نتائج  من  نتيجة  هذه  طبعًا, 

لتنمية  الأ�صا�صية  البنية  ت�صكالن  الثانية  النتيجة  مع  وبالتعاون  الأولى  فالنتيجة 

التفكير الم�صترك والإن�صجام, بدًل من الت�صادم, كما وت�صّرع التحرك نحوا�صتقرار 

العدالة الإجتماعية, بدًل من الظلم.

3- اأي�صًا اإن ابدية الحياة ل تحقق الإت�صال بالكمال في الزمن الحا�صر فح�صب, 

كما يعتقد البع�س, بل اإنها عامل و�صبب لذلك؛ لن الحياة الم�صتقبلية تقوم 

على اأ�صا�س الما�صي والحا�صر. ب�صكٍل طبيعي وبناًء على ما ذكر في النتيجة 

الحا�صر,  الزمن  في  والكمال  التطور  وراء  ال�صعي  يتم  ما  بمقدار  الثانية, 

المراحل  لأن  الآتية.  الزمنية  المراحل  في  الحياة  �صتزداد قدرات وذخائر 

الآتية �صتتمتع بقدرات مختلفة, مما ي�صجع في اأن تكون الحركة والن�صاط في 

الزمن الحا�صر اأكبر واكثر.

الغائية في الحياة  اأبدية الحياة الى جانب خ�صي�صة  اآثار خ�صي�صة  اإن و�صع 

وترافقهما مع بع�صهما البع�س, يعتبران من العنا�صر المهمة وال�صا�صية لح�صول 

الإن�صجام والتفكير الم�صترك الدولي خ�صو�صًا عندما ُينظر للحياة الالئقة والطيبة 

على اأنها حقًا ولي�صت مجرد ف�صيلة اأوواقعًا تكوينيًا. وعندها فقط يمكن للب�صر اأن 

يدركوا  بع�صهم البع�س واأن يلتقوا ويفكروا في الأمور العالمية والمحلية.
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الالئقة على  الحياة  الى  النظر  تّم  العزيز, فقد  الإ�صالمي  الدين  فيما يخ�س 

اأنها حق لكل النا�س. ولكن في الإعالن العالمي لحقوق الإن�صان تظهر بو�صوح غربة 

هذا الحق بكل فروعه المذكورة.

{ڻ ڻ ڻ ۀ        ۀ ہہ ہ ہ    ھ  الكريم:  القراآن  في  جاء 

.
)1(

ھ ھھ ے ے    }
الطبيعية  اأوالمراحل  الطبيعة  عالم  في  الحياة  باأن  الآية  في هذه  المراد  لي�س 

تت�صف  الحياة  اأ�صل  اأن  المراد  لي�س  واأي�صًا  منها,  طائل  ول  فائدة  ل  للحياة 

لها  �صيكون  معنى,  بدون  الحياة  كانت  كلما  هواأنه  المراد  اإن  بل  باللهوواللعب, 

الم�صير الذي ُذكر في الآية. ولولم يكن كذلك, فال معنى من اأن ُيب�صر اهلل بالبع�س 

بالحياة الدنيا, ويعتبر الحياة في عالم الطبيعة هي مو�صع ومكان ب�صارته. واأي�صًا 

فاهلل �صبحانه يمد نبيه بالمعونة في هذه المرحلة من الحياة ولكي ي�صتطيع العي�س 

في العالم الطبيعي:

.
)2(

{ٺ ٿ     ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ  }

.
)3(

{ٿ ٹ   ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ      ڤ ڦ ڦ  }

تدريجية  مراتب  ذات  اأي  ت�صكيكية  هوية  لها  الحياة  الإ�صالمي,  المنطق  في 

ويمكن  الأخروية.  والحياة  الدنيوية(  الحياة  )اأي  الطبيعية  الحياة  بين  منظمة 

لبع�س هذه المراتب اأن تكون ب�صكٍل لئق وجدير اأوعك�س ذلك. وكل نوع من هاتين 

الحياتين هما نتيجة لتفكير, دافع, وعمل نف�س الإن�صان. وهذا ما ت�صير اليه الآية 

ال�صابعة من �صورة الروم: 

.
)4(

{ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ   ٿ ٿ ٿ    ٹ ٹ        }

)1(  �صورة الأنعام, الآية: 32-

)2(  �صورة يون�س, الآية: 64.

)3(  �صورة غافر, الآية: 51-

)4(  �صورة الروم, الآية: 7.
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لياقتها,  وعدم  نحوالالعقالنية  تتجه  الحياة  تجعل  التي  الأ�صباب  اأحد  اإن 

هوالالمبالة بالن�صبة ل�صكل وم�صمون الحياة المتمثلة بالحياة الدينية. فمن الآثار 

اإنهيار وزوال العقالنية التفاهمية )الحوارية(,  والنتائج المخيفة لالمبالة هذه, 

باعتبارها اأ�صا�صًا لل�صلوك في مجال العالقات بين الدول. بناًء على ذلك, يو�صي 

ويوؤكد القراآن الكريم على عدم مرافقة وم�صادقة الموؤمنين للذين يتخذون الحياة 

الدينية لعٌب و�صخرية:

.
)1(

{ٺ ٺ ٺ     ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ  }

والذين  للجميع,  حٌق  والجديرة  الطيبة  الحياة  الى  الو�صول  باأن  الإ�صالم  يعتبر 

الى  ال�صرر  ال  الحياة, ول يجلبون  الى هذه  الو�صول  اأنف�صهم متعمدين من  يمنعون 

بناًء على  والإرتباط معهم.  التوا�صل  ي�صتحقون  الحياة, هوؤلء ل  ولياقة هذه  جدارة 

الإن�صجام  باب  اأمامهم  يفتح  النا�س,  ِقبل  من  الطيبة  الحياة  حق  قبول  فاإنَّ  ذلك, 

الطيبة  الحياة  لم�صاألة  الإ�صالم  والتفت  انتبه  ال�صبب,  ولهذا  الم�صترك.  والتفكير 

والجديرة. 

لو اآمن الجميع بالدين الحق, كما يراه ويعّرفه الإ�صالم, لأ�صبحت الدنيا جميلة 

ولم يَر الب�صر كل هذه الحروب والويالت, ولما ُاتخذت كرامة و�صرف الإن�صان هزوًا 

كما ن�صهد في ع�صرنا الحا�صر. 

التي  الأخرى  الحقوق  من  البع�س:  ببع�صها  الحياة  اأجزاء  ارتباط  اأ�صل   -3

ُطرحت في ما بعد الحداثة, هوحق ارتباط ال�صعوب بع�صها البع�س وتنمية 

هذا الإرتباط. بعبارة اأخرى, اإِنه من حق اأي �صخ�س اأواأي مجتمع اأن يرتبط 

المنا�صبة  الأر�صية  تاأمين  في  موظفة  والدول  الآخرين,  مع  عالقة  ويقيم 

لذلك ولإ�صتحكام ودوام هذا الإرتباط.

)1(  �صورة الأنعام, الآية: 70.



������������������ل������������������ ���������������������������������������

40

اأجزاء  ارتباط  قبول  م�صبقًا  يتّم  عندما  الحق  هذا  ويتحقق  يظهر  �صك,  بدون 

الحياة كواقٍع وحق. وفي حال بقيت الوجوه المختلفة للحياة الفردية والإجتماعية 

منف�صلة ومتجزئة عن بع�صها البع�س, فاإن الكالم عن وجود الحق المذكور, ناهيك 

عن اكت�صابه وتنفيذه, ل مكان له من الإعراب. ولكن الحقيقة والواقع توؤيد ارتباط 

للب�صر,  و...  التقنية  الفكرية,  التنمية  خالل  ومن  الحياة.  ومراتب  اأجزاء  تمام 

�صيظهر ويتو�صع هذا الإرتباط بين اأجزء الحياة اأكثر فاأكثر. 

ال�صيا�صة,  الإقت�صاد,  تاأثير  في  روؤيته  يمكن  الإرتباط  هذا  ونتائج  معنى  اإن 

بع�صها  على   .... الإعتقاد  الدين,  القيم,  والتعليم,  التربية  ال�صحة,  الحقوق, 

البع�س  بع�صها  على  للحياة  المختلفة  الوجوه  هذه  تاأثير  اأن  الوا�صح  من  البع�س. 

يكون  اأن  اأي�صًا  ي�صتطيع  كما  رًا  ومطوِّ بّناًء  يكون  اأن  ي�صتطيع  طيٍف  ب�صكل  يظهر 

رًا. وفي حال �صيطرة الحالة الثانية, ف�صتنجر الحياة الفردية والحياة  هّدامًا وموؤخِّ

الإجتماعية )المحلية, الإقليمية والدولية( نحوالزوال؛ لإنه حينها اإ�صافًة الى اأن 

الحياة؛  على  الت�صلط  وا�صا�س  منطق  �صت�صكل  الدائمة  والحرب  التناق�س  النزاع, 

غير  والفيزيائية  الجينية  الفي�صيولوجية,  الناحية  من  الأمور  هذه  �صتكون  اأي�صًا 

واأوجهها  باأ�صكالها  وا�صتمرارها  الحياة  ظهور  لأن  الحياة.  ماهية  مع  من�صجمة 

المختلفة, لي�س ال نتيجًة للتبادل الحا�صل بين هذه الأجزاء .....

     ل بد اأن تكون الحالة الأولى, اأي الحالة القائمة على اأ�صا�س التفاعل البناء 

والمن�صجم, عقلية وعملية, كي نح�صل على حياة �صالمة ون�صتطيع الإ�صتمرار في 

الدولية  والعالقات  الدولي  المجتمع  اإن  بالتحديات.  والمليئة  المعقدة  الدنيا  هذه 

هذا  اإن  اأخرى  وبعبارة  الإحتياج,  هذا  اأما  تفاعل.  هكذا  الى  ب�صدة  تحتاج  اليوم 

التبادل البناء المتولد من درك م�صاألة ارتباط ال�صور المختلفة للحياة, هونف�صه 

بحاجة الى عامل ا�صا�صي اآخر وم�صبق, والذي في حال انعدامه ل يظهر هذا التفاعل 

البّناء والمتقدم. هذا العامل والعن�صر الأ�صا�صي هوالتفكير الم�صترك والإن�صجام 
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اأوالعقالنية التفاهمية, وهومبنى ال�صلوك في كل مراتب و�صور الحياة المختلفة, 

خ�صو�صًا على �صعيد العالقات الدولية. اإذن فقط في حال كان التفكير الم�صترك 

وحق  المختلفة  الحياة  و�صور  اأجزاء  لإرتباط  يمكن  العمل,  اأ�صا�س  والإن�صجام, 

اإقراره اأن يظهر في الواقع. لأنه فقط بناًء على ما تقدم, يمكن للعلم, التكنولوجيا, 

ال�صيا�صة, الإقت�صاد, الحقوق, الدين, الثقافة... اأن ي�صاهموا ويتعاونوا بالت�صاوي 

المتقدمة  والم�صاريع  البرامج  اإجراء  الحيوية,  الق�صايا  طرح  الأزمات,  حل  في 

يطغى  باأن  ي�صمحوا  ول  الحياة  �صاحة  عن  والقوة  ال�صلطة  ُيبعدوا  واأن  والتنموية, 

الإقت�صاد ومنطق القيمة الم�صافة الأكثر اأومنطق التجيي�س اأوال�صيا�صة على وجوه 

الحياة الأخرى, بحيث ت�صبح الحياة في خدمة هذا الوجه الم�صيطر واأداًة لعمله, 

وعندها ل يدع لأي هوية اأخرى في الظهور اإل اذا كانت تابعة له. 

اإن الم�صتكبرين في اأمريكا, اأمثال جورج بو�س الثاني, رام�صفيلد وكولن باول,  

في طريقة تعاطيهم مع ق�صية العراق,  جعلوا المنطق الإقت�صادي والع�صكري حاكمًا 

على بقية وجوه الحياة. فهم ل يقيمون لأي ثقافة, واعتقاد, وقيم واأ�صلوب حياتي 

اأوهويٍة, ول يعترفون ال بثقافتهم. بناًء عليه, ل يمكن لالآخرين امتالك  اأي وزٍن 

ثقافة ال اذا كانت بموازاة بل في طول ثقافتهم.  وعند تحقق ذلك, حينها فقط 

يمكن لالآخرين باأن ي�صتكملوا حياتهم, وال فال بد من اإزالتهم من الوجود, يعني 

اأن ال�صل للتبعية والقاعدة ال�صا�س قائمة على تدمير الآخر: »اإم� معن�، اأو�ضدن�« 

الذي كان �صعارًا �صيا�صيًا لجورج بو�س الثاني.  

اإن الأ�صا�س والبناء الأ�صلي لقيام الموؤ�ص�صات والمنظمات الدولية, مثل الأمم 

للتجارة,  العالمية  الموؤ�ص�صة  العالمي,  البنك  الدولي,  النقد  �صندوق  المتحدة, 

موؤ�ص�صة التنمية العالمية... ما هوال ارتباط اأوجه الحياة ببع�صها البع�س. ولكن في 

الحقيقة اليوم نرى اأن كل هذه الأوجه عمليًا ل تعمل ال ل�صالح �صركات وموؤ�ص�صات 

وقوى �صيا�صية معينة, ولي�صت في خدمة �صعوب العالم. 
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هذه الحالة ظهرت و�صتبقى م�صتمرة ب�صبب اأن التفكير الم�صترك والإن�صجام ل 

ي�صكالن ال�صا�س والأ�صل في ال�صلوك الدولي, ذلك اأنه لالآن لم توؤخذ بعين الإعتبار 

الم�صتكبرة.  القوى  قبل  من  اإن�صاني  كحق  المختلفة  الحياة  اأوجه  ارتباط  م�صاألة 

وقبول حقيقة  الإعتراف  بد من  ل  العالمي,  والإن�صجام  ال�صالم  يتحقق  لذلك كي 

و�صرورة ارتباط اأوجه الحياة المختلفة ببع�صها البع�س.

اهتمَّ وانتبه الإ�صالم الى هذا الحق والواقع بكل جدية, ونظر الى اأن �صور واأوجه 

القراآن  اليه  ي�صير  ما  وهذا  البع�س,  ببع�صها  مرتبطة  اأنها  على  المختلفة  الحياة 

الكريم:

ۈئ  ۆئۈئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ    وئ  ەئوئ  ەئ     ائ  ائ  ى     {ى 

.
)1(

ېئ ېئ  ېئ ىئىئ  ىئ ی ی ی یجئ حئ  مئ ىئ يئ جب  }

من النقاط التي يمكن ا�صتنتاتجها من هذه الآية الكريمة: 

اوًل اإرتباط الحياة الدنيا بالحياة الآخرة كوجهين للحياة. ولوكانت الم�صاألة   -1

غير ذلك, لما توجهت الآية الى كليهما. 

ال�صعي لإعمار الدنيا. لأن الإعمار بمعناه الو�صيع, هواأحد الم�صاديق والنتائج   -2

لل�صلوك الح�صن. 

ينبغي اأن يكون تبادل النا�س وتعاملهم مع بع�صهم البع�س ومع عالم الطبيعة   -3

ح�صنًا. 

ولي�س  الم�صترك  التفكير  اأ�صا�س  على  ال  الح�صن  والتعامل  الإرتباط  يتم  ل   .4

على اأ�صا�س النزاع, والت�صنج والقوة وال�صلطة. 

و�صور  اأوجه  اإرتباط  بحق  الإعتراف  يتم  عندما  الم�صترك  التفكير  يقوى   .5

الحياة واإحترام ذلك.

)1(  �صورة الق�ص�س, الآية:77.
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وجاء في اآيٍة اأخرى: {ٱ  ٻ ٻ ٻ   ٻ پ پ پ پ  ڀ 

.
)1(

ڀ ڀ  }
وم�صمون  ل�صكل  باأن  هي  الآية  هذه  اإي�صالها  تريد  التي  الوا�صحة  الر�صالة  اإن 

الإقت�صادية,  العلمية,  الحياة  وم�صمون  �صكل  مع  وثيقًا  ارتباطًا  الدينية  الحياة 

وال�صماء  لالأر�س  المختلفة  البركات  ظهور  اأن  الوا�صح  من  لأنه  وال�صيا�صية. 

وجهوزيتها لالإ�صتفادة منها ل يكون اإل على اثر التفاعل وال�صعي العلمي, التقني, 

الإقت�صادي والإداري لالإن�صان. اإن ما اأ�صار اإليه اهلل �صبحانه في عدة اآيات من اأن 

الر�س وال�صماء وكل ما فيهما م�صخران لالإن�صان, يوؤيد اأن ت�صخير الطبيعة وجعلها 

تحت �صلطة الإن�صان له وجهان:

الوجه الأول يرجع الى القدرات العلمية, التقنية والإدارية لالإن�صان  -1

الوجه الثاني يتعلق باأن ت�صخير الطبيعة قابٌل للفهم وللتطبيق والعمل, اأي اأنه   -2

جديٌر بالإ�صتثمار ويعود على الإن�صان بالخير والنتائج الجيدة.

يقول الإمام عليQ في عهده الى مالك الأ�صتر: »ول تكونن علي�م �ضبع�ً 

في  لك  نظيٌر  واإم�  الدين  في  لك  اخ  اإم�  �ضن��ن  ف�إن�م  اأكل�م،  تغتنم  �ض�ري�ً 

.
)2(

الخلق«

اأمير الموؤمنينQ في بيانه هذا, يرى باأن تحقق ال�صورة الدينية وال�صورة 

الطبيعية للحياة ل يكون ال من خالل التبادل المتكامل, ولي�س من خالل الت�صلط 

والظلم وانعدام ان�صجام الأفراد مع بع�صهم البع�س. 

كذلك نرى باأن النبيP يطلب من اهلل �صبحانه وتعالى البركة والتو�صعة في 

المعي�صة والإقت�صاد, لأنه في حال لم يكن هذا الوجه من الحياة �صالمًا, ف�صيلحق 

ال�صرر في الحياة الدينية.

)1(  �صورة الأعراف, الآية: 96.

)2(  نهج البالغة, الر�صالة 53.
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بع�س  يعك�س  اأنه  الغرب,  في  الإن�صان  لحقوق  العالمي  الإعالن  بيان  في  نرى 

م�صائل ارتباط �صور واوجه الحياة ببع�صها البع�س. ولكن هذا الإرتباط بالرغم من 

اأنه ينظر الى اإن�صاء العالقات والإرتباطات على �صعيد الحياة الدنيوية والعالقات 

الدولية, ولكنه يغفل الوجه المعنوي والأخروي للحياة. 

ج�ء في الم�دة 27 -من الإعالن الع�لمي لحقوق الإن�ض�ن:

»كل فرد لديه الحق في الم�ض�ركة بحرية في الحي�ة الثق�فية- الإجتم�عية 

واأن يتمتع ب�لم��رات والتقني�ت واأن ي�ض�هم في التطور العلمي وفوائده«.

وتطرق البند الثاني من المادة 26 -الى اأن وظيفة التربية والتعليم هي تنمية 

كافة جوانب ال�صخ�صية الإن�صانية واعتبرت اأن و�صول التفكير الم�صترك والإن�صجام 

والتعليم  التربية  هداية  »ينبغى  العالمي:  ال�صلم  تحقق  عبر  يكون  كمالهما  الى 

واأن  فرٍد  لي  الإن�ض�نية  لنموال�ضخ�ضية  الأكمل  الحد  التربية  فيه  بنحوتوفر 

م�ض�ألة  ت�ضّ�ل  اأن  والتعليم  التربية  على  الب�ضر.  وحري�ت  حقوق  اإحترام  تقوي 

ح�ضن الت��هم، الت�ض�مح واحترام العق�ئد المخ�ل�ة وال�ضداقة بين كل ال�ضعوب 

والتجمع�ت ال�ضك�نية القومية اأوالدينية واأي�ض�ً تنمية ن�ض�ط�ت وفع�لي�ت الأمم 

المتحدة في �ضبيل ح�ظ ال�ضلم«.

البق�ء  م�ض�ألة  »بخ�ضو�ص  ُعقد  الذي  فانكوفر-كندا  موؤتمر  بيان  وتناول 

حقوقيين,علماء  )فال�صفة,  العلماء  من  -�صخ�صية   21 وح�صره   »21 القرن  في 

باحثين  بيئة,  علماء  كيميائيين,  فيزيائيين,  بيوتكنولوجيين,  اأطباء,  ريا�صيات, 

دينيين( من 15 دولة في ايلول 1989, تناول هذا البيان م�صاألة انف�صال وتجزئة 

القوى  وت�صلط  وقدرة  قوة  مجال  تو�صيع  واأي�صًا  للحياة  المختلفة  والأوجه  ال�صور 

العظمى واأ�صحاب التكنولوجيا وحّذر باأنه :

الح�ج�ت  ب�تج�ه  اأخرى  مرًة  والتكنولوجي�  العلم  توجيه  ن�ضتطع  لم  »اذا 

البيئة  المعلوم�تية،  الثورة  مج�ل  في  الح�لي  التطور  ف�إن  الأ�ض��ضية، 
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التكنولوجية، وال�ند�ضة الجينية �ضيو�ضل الى نت�ئج �ض�رة وخطرة على م�ضتقبل 

الب�ضرية، ل يمكن التراجع عن�� ...اإن �ضلب م��وم الإن�ض�نية، اأي اإفراغ الإن�ض�ن 

من ك�فة اأبع�ده، يتزامن ب�ضكٍل دقيق مع النظرة العلمية للع�لم والإن�ض�ن؛ اذ اأنه 

من خالل هذه النظرة يظ�ر الع�لم ك�آلة وم�كنة والإن�ض�ن في�� فقط ك�لدولب 

الم�ضّير ل��«.

و�صور  اأوجه  ارتباط  ب�صرورة  الإعتراف  اإن  الآن,  لغاية  ذكرناه  مما  انطالقًا 

الأر�صية  �صي�صكل  للجميع,  والتوا�صل  الإرتباط  حق  واإعطاء  المختلفة  الحياة 

المنا�صبة لظهور التفكير الم�صترك العالمي. 

4- ا�ضل التعددية: 

ُيعتبر في عالمنا اليوم تنوع اللغات, القوميات, الجغرافيا الطبيعية, المعتقد, 

القيم واأ�صاليب الحياة و.... وقائع طبيعية, تجريبية وحتمية. ولكن ما هومهم في 

هذه الم�صاألة, هوكيفية التبادل والتفاعل بين عنا�صر هذا التعدد والتنوع, خ�صو�صًا 

بالإختالف  الإعتراف  ذلك,  لأجل  الب�صرية.  للحياة  والكلي  العام  ال�صعيد  على 

وتعدد  تنوع  ُيعتبر  اأن  من  بد  ل  بل  كافيًا؛  لي�س  وطبيعي,  تكويني  كواقع  والتعدد 

اأ�صاليب الحياة, القيم والإعتقادات حقوقًا اإن�صانيًة. 

اأواأن ل ُينظر الى التعددية, خ�صو�صًا على �صعيد العالقات الدولية:

على اأنها تعني اإنف�صال الأمور المتنوعة عن ب�صعها البع�س ب�صكٍل كامل  -1

على اأنها الن�صبية في الحقيقة  -2

الإتفاق  تعدم  ول  المجالت  بع�س  والإن�صجام في  التعاون  ُتلغي  ل  اأنها  على   -3

على بع�س الأ�صول الم�صتركة.

المبادئ  العوامل,  التيارات,  تترك  اأن  تعني  ل  اأنها  �صبق,  ما  كل  من  اأهم   .4

طريقة  هي  التعددية  اإنَّ  بل  بها,  الخا�صة  هويتها  البّناءة  والقيم  والأ�صول 

واأ�صلوب في دعم القيم المختلفة وتحترم المعتقدات وتنتج وتقّوي الأ�صاليب 
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الوظائف  المتعددِة  البنيوية وتوفر لالأنظمة  الناحية  المتعددة من  الفكرية 

في تنظيم الحياة الإجتماعية, اإمكانية الإنفتاح والتو�صع, بدون اأن ت�صيء الى 

هويات كل منها. 

اأ�صلوب هداية بّناء للهويات المختلفة. على �صبيل  اإِن التعددية هي  في الواقع, 

عن  الإ�صالم  يتخلى  اأن  في  �صببًا  يكون  اأن  ينبغي  ل  والتعدد  التنوع  هذا  المثال, 

به  الإعتراف  ينبغي  ما  ولكن  باأنه على حق,  الإدعاء  يمكنه  �صخ�س  كل  حقانيته. 

وقبوله هوامكانية اإدعاء الحق من قبل الآخرين. لأنه في حال اأنكر الإن�صان اإمكانية 

والحوار  الم�صترك  التفكير  باب  اأغلق  قد  بذلك  يكون  نطاقه,  خارج  الحق  وجود 

ويكون قد احّل مكان ذلك الت�صادم والتنازع والقوة على �صعيد العالقات الدولية. 

اأن قبول التعددية وحق التنوع الإن�صاني للجميع, �صتكون له نتائج  من الوا�صح 

واآثار جيدة منها: 

التاأكيد على التعاون لكي يتم تنفيذ التبادل الحقوقي ب�صكٍل جيد.   -1

يرفع من ميزان الم�صاندة والتكاتف بين ال�صعوب والدول, الثقافات والأديان.  -2

مجالت  معظم  في  الجمعي  للعقل  الفعال  والح�صور  م�صاركة  من  يو�ّصع   -3

الحياة)القومية, الدولية...( وتوؤ�ص�س لثقافة جماعية فعالة. 

من  تقلل  وكذلك  عليهم,  والت�صلط  الآخرين  ت�صخير  من  كبير  ب�صكٍل  تقلل   .4

�صدة التبعية في العالقات الإن�صانية. وهنا ل بد من اأن يكون منطق التفكير 

الم�صترك والإن�صجام, هوالمنطق الوحيد ال�صائد على التبادلت والتعامالت 

البيئة والعالقات الدولية. وهكذا �صت�صاعد حقوق الإن�صان في  في مجالت 

تحقق التفكير الم�صترك. 

الدينية  التعاليم  خالل  من  اأ�صرنا,  كما  التعددية,  ودور  معنى  فهم  يمكن 

الإ�صالمية المذكورة في الآيات التالية:
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.
)1(

{ ی جئ   حئ مئىئ  }
{ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  ڦڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 

.
)2(

ڃ}
رغم اأن الإ�صالم ل يعترف بحقانية الأديان الأخرى, فهواأي�صًا ل يعتبر القبول 

بكل  به  والإيمان  الإ�صالم  اختيار  بّد من  ل  اأنه  الى  وي�صير  اإجباريًا,  الدين  باأ�صل 

اأي الإيمان, ل يتحقق بالقوة والفر�س.  حرية ووعي, لأن الجوهر الأ�صلي للدين, 

لذلك كان من حق الإن�صان اختيار الدين الذي يريد: 

ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ       ڍ    ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ   چ  چ  چ      {ڃ 

.
)3(

ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ ک }
.

)4(

{ ھ ھ ے      ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ    ۇۆ...}
.

)5(

{ ڑ ک  ک ک ک گ گ گ گ  }
.

)6(

{ حئ مئ ىئ يئ جب         حب خب  }

ا�ضتثيروا  الن��ص،  اأي��  »ي�  قال:  اأنه  الوداع  حجة  في   Pالنبي عن  ُنقل  وقد 

اأ�صحابه:  من  جمٍع  في  الخيف  م�صجد  في  اأوقوله  كالمي«  ف�م  في  عقولكم 

»الموؤمنون اأخوة....«.

اإن ما يمكن ا�صتخال�صه من الآيات والروايات, ما يلي: 

من  يعتبر  الآخرين,  عي�س  وطرق  قيم  المعتقدات,  اإحترام  من  ذكر  ما  اإن   -1

يتعلق بمجال  الذكر,  ال�صابقة  الآيات  و�صياق  الإن�صانية. لأن خلفية  الحقوق 

)1(  �صورة البقرة, الآية: 356.

)2(  �صورة يون�س, الآية: 99.

)3(  �صورة الممتحنة, الآية: 8.

)4(  �صورة الأنعام, الآية: 108.

)5(  �صورة هود, الآية: 85.

)6(  �صورة لقمان, الآية: 18.
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التبادل والتعاون الإجتماعي. ومن المعلوم اأنه في هذا المجال, اذا لم ُينظر 

ال�صعب  فمن  اكت�صابها,  وينبغي  حقوق  اأنها  على  المذكورة  الق�صايا  الى 

مواجهة الت�صادم والت�صلط.

ل يعتبر من اقت�صاءات واإلزامات اإحترام المعتقدات وطرق عي�س الآخرين,   -2

لتحقق  اآلية  هواأف�صل  الإحترام  هذا  اإن  بل  ومبادئنا؛  اأ�صولنا  عن  التخلي 

الإن�صجام.

الإن�صانية,  لالأفكار  الكمال  فيه  ما  وكّل  الطماأنينة,  الرفاهية,  الى  الو�صول   -3

اأوغير دينية,  اأي عنوان وذريعة دينية  اإن�صاني ول ينبغي لأحد تحت  هوحق 

اأن يمنع من اإحقاق هذا الحق. وكما ذكرت الآية 105 من �صورة البقرة كيف 

اأن الكفار واأهل الكتاب والم�صركين �صعوا في منع الم�صلمين من الو�صول الى 

جميع  على  والمجتمع  الفرد  تكامل  الكاملة  م�صاديقه  من  والذي  »الخير« 

ال�صعد.

اإن النظر الى النف�س على اأنها هي الأف�صل يعتبر من موانع التعامل الإن�صاني   .4

لزوال  الأر�صية  يمهدان  والتكبر  الإنانية  فاإن  ولذلك  الآخرين,  مع  العادي 

الإن�صجام والتفكير الم�صترك بين ال�صعوب والأقوام وت�صييق �صاحة اإمكانية 

الوفاق. 

يكون  اأن  ينبغي  للجميع, فال  ملٌك  والعمومية  الإجتماعية  المجالت  اأن  بما   .5

التنظيم الإقت�صادي, الإجتماعي, ال�صيا�صي مانعًا للم�صاركة والتعاون وحجة 

في اإعطاء اإمتيازات لفرٍد دون اآخر اأولجماعٍة  دون اأخرى. بناًء على ذلك, 

الجميع له حق الم�صاركة العادلة في هذه المجالت. 

وا�صٌح باأن الرفاه العام, الم�صاركة العادلة, اإحترام القيم ونفي التكبر والأف�صلية 

مجال  في  خ�صو�صًا  الإن�صجام,  عوامل  اأهم  من  الإن�صانية,  العالقات  مجال  في 

العالقات الدولية. لأنه فقط في هذه الحالة يمكن توفير الم�صاندة والتعاطف على 
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مختلف ال�صعد بين النا�س وال�صعوب. 

وتنوع  التعددية  م�صاألة  الى  كندا  فانكوفر-  موؤتمر  التفت  ال�صعيد,  هذا  على 

اأ�صاليب وطرق الحياة واتّباع المذاهب والأديان المختلفة؛ فقد جاء في المادة 18 - 

من اإعالن حقوق الإن�صان:

كل  ب�أن  يقت�ضي  الحق  هذا  والدين.  ال�كر  حرية  في  الحق  لديه  فرد  »كل 

التعليم  طريق  عن  اأوخ�ضو�ضي،  علني  ب�ضكٍل  اآخرين،  مع  اأم  ك�ن  وحيداً  فرد، 

اأن ُيظ�ر  الدينية، ي�ضتطيع  ال�ضع�ئر والمرا�ضم  اإق�مة  اأوعن طريق  والمم�ر�ضة 

دينه ومعتقداته بكل حرية«.

وجاء اأي�صًا في ختام بيان فانكوفر: »علين� اأن نقبل كواقٍع ب�أن الع�لم متعدد 

الأدي�ن. اأي�ض�ً علين� الإعتراف ب�أنن� بح�جة الى نوع من حرية البي�ن الذي ي�ضمح 

لالأدي�ن، ب�لرغم من اختالف��، اأن تتع�ون فيم� بين��؛ هذا الأمر ي�ض�عدن� على 

الم�ضوؤولي�ت  الم�ضتركة،  القيم  �ض�أن  من  نرفع  واأن  الب�ضر  بق�ء  ظروف  توفير 

الب�ضرية، حقوق الإن�ض�ن و�ض�أن الإن�ض�ن.....«.

ا�ضل حق الحرية: من الأ�صباب والدوافع التي تمهد الطريق للو�صول الى   .6

حقوق  من  كحٍق  بالحرية  الإعتراف  م�صاألة  والإن�صجام,  الم�صترك  التفكير 

منطق  تجعل  اأن  الحرية  ت�صتطيع  مح�صة.  اأوقيمة  كف�صيلة  ولي�س  الإن�صان, 

الإن�صجام جديرًا لأن يكون الحاكم على العالقات الإن�صانية, وذلك عندما 

تتوفر العنا�صر الأربعة التي ت�صكل الأ�صا�س لبناء �صرح الحرية  وهي كالتالي: 

اإيجاد  على  القدرة  ما  اأومجتمٌع  ما  �صخ�ٌس  يمتلك  اأن  تعني  وهي  القدرة:   -1

اأوال�صخ�س قدرة  اأن لدى هذا المجتمع  التحولت في محيطه الخارجي؛ اي 

التاأثير على الآخرين اأواأنه يملك قدرة زمام المبادرة والتاأثير. جليٌّ باأنه في 

 . بحرٍّ فهولي�س  قدرة,  هكذا  الى  ي�صل  اأن  اأوالمجتمع  الفرد  ي�صتطع  لم  حال 

لأن  الحرية,  لم�صاألة  لوحدها  كافية  لي�صت  والخ�صي�صة  ال�صفة  هذه  طبعًا 
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نتائجها حينئٍذ �صتكون هّدامة ومدمرة.

2- الم�ضوؤولية: الفرد اأوالمجتمع المقتدر, هوالذي ينبغي اأن يكون م�صوؤوًل اأمام 

المجتمعات  واأفراد  النا�س  اأمام  وم�صوؤوًل  يفعله,  ما  اأمام  م�صوؤوًل  قدراته؛ 

الأخرى. اأي اأن يكون لالآخرين حق محا�صبة وم�صاآءلة ومراقبة وتقييم �صلوك 

هذا الفرد اأوالمجتمع.  بدون �صك, اإن م�صتوى م�صوؤولية الحرية, تر�صم كيفية 

اإدارة القدرة. هنا ت�صبح القدرة موجهة وتبتعد الحرية عن مفهوم العبثية, 

وعلى  من  وتاأثير  تاأثر  عالقة  والحرية  القدرة  بين  العالقة  ت�صبح  وعندها 

الجهتين. 

3- الوعي والإختي�ر: الم�صوؤولية والم�صاآءلة, ل يت�صكالن وينموان بدون الوعي, 

بين  متبادلة  اي عالقة  يكون هناك  ولن  منف�صاًل  ف�صيكون  واإن ح�صل ذلك 

الم�صوؤولية والوعي. بل بالعك�س �صن�صهد ت�صادمًا عنيفًا بين ال�صعوب والفراد. 

انطالقًا من ذلك, فاإن الم�صوؤولية الواعية اأ�صا�س الحرية والتعامل المن�صجم 

والهادئ.

ُيظهر الإختيار ذلك الحد من النمووالر�صد ل�صخ�صية الفرد اأوالمجتمع الذي, 

الذكر  الآنفة  القدرة  يجعل  ونتائجه,  ما  لعمٍل  ال�صامل  والتقييم  العلم  وبم�صاعدة 

تعمل با�صتمرار في �صبيل خير و�صالح الإن�صان. 

والعملي,  النظري  بين  الم�صافة  تت�صاءل  الثالثة,  العنا�صر  هذه  تتحق  عندما 

وبالتالي تت�صاءل الم�صافة بين الحكام والمحكومين, وبين الدول وال�صعوب,وتبرز 

الم�صاواة نتيجًة للتعاون والإرتباط النابع من الإن�صجام والتفكير الم�صترك. عندئٍذ 

ل ينبغي اأن يكون هناك تابٌع ومتبوع, �صيٌد وخادم, ل على �صعيد الأفراد ول على 

�صعيد المجتمعات. 

نعم اإن العنا�صر الآنفة الذكر معًا ت�صكل وتبني الحرية, وعندها تقّوي الحرية 

اأ�ص�س الإن�صجام والتفكير الم�صترك. 
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قد ُيقال باأن الحرية اليوم, رغم اأنها في الواقع حٌق اإن�صاني, ولكنها لم ت�صتطع 

اأن تجعل من منطق عقالنية التفاهم اأ�صا�س العالقات الدولية؟ الجواب على ذلك 

الحرية  عنا�صر  من  هوعن�صر  اليوم  مجتمعات  في  تحقق  ما  وهواأن  وا�صٌح  جدًا 

والم�صوؤولية  والوعي  كالإختيار  للحرية  الأخرى  والعنا�صر  الأركان  اأما  القدرة,  اأي 

بعد, وفي حال ظهورها  لم تظهر  النا�س,  تبعية  توؤكد على  التي  النظرة  ومحاربة 

لم ت�صبح عملية بعد. طوال التاريخ, وخ�صو�صًا في ع�صرنا هذا, اعتبرت الدول 

الع�صكرية  المعلوماتية,  التقنية )تكنولوجيا  العلمية,  القدرة  لديها  التي  وال�صعوب 

الحرية؛  عن  المدافعين  ومن  حرة  دوًل  باأنها  والإقت�صادية,  والمخابراتية...( 

وانطالقًا من هذه الحجة, فر�صت على الآخرين نوعًا من الحرية بح�صب م�صالحها 

ومنافعها. هذه الدول ومن خالل القدرة التي يملكونها فر�صوا ويفر�صون التحولت 

في البنى الثقافية, ال�صيا�صية وحتى الجغرافية لل�صعوب. النموذج الأو�صح على هذه 

اأمريكا  هو  والع�صرين,  الواحد  القرن  في  الدول  هوؤلء  قبل  من  المتبعة  ال�صيا�صة 

وبع�س حلفائها, الذين اأعلنوا ب�صراحة اأنهم في �صدد تغيير الخريطة الجغرافية 

لل�صرق الأو�صط. وعلى هذا ال�صعيد, قد قامت الوليات المتحدة بخطوات عملية 

�صعادة  �صبيل  في  تكن  لم  ابدًا  التحولت  هذه  وافغان�صتان.  العراق  احتالل  مثل 

و�صالمة وخير الب�صرية ودولها و�صعوبها؛ لأنه:

الإرادة  وحتى  البالد  هذه  �صعوب  واختيار  اإرادة  الإعتبار  بعين  يوؤخذ  لم  اأوًل, 

الدولية. 

ثانيًا, تّم تخريب وتدمير كل البنى التحتية الحيوية لهذه الدول 

ثالثًا, الوقوف ب�صدة اأمام نهو�س واقتدار هذه الدول.

للم�صلمين,  ي�صمحوا  ولن  ل  فلكها,  في  يدور  ومن  اأمريكا  المثال,  �صبيل  على 

ل�صعوب اأمريكا الالتينية واأمريكا المركزية و�صعوب افريقيا... في الح�صول على 

ومن  بقدرتهم,  النهو�س  ي�صتطيعوا  كي  والنووية  البيولوجية  الكيميائية,  الأ�صلحة 
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ا�صتطاع من هذه ال�صعوب في الح�صول على بع�س من ذلك مثل كوريا ال�صمالية, 

الهند وباك�صتان قد تّم محا�صرته من قبل اأمريكا. 

اإن اأمريكا وبع�س الدول ي�صتطيعون الح�صول على الآف الروؤو�س النووية وكذلك 

راأ�س  -اآلف   4 يمتلك  اأن  ي�صتطيع  يذكر  ل  الذي  �صكانه  بعدد  الغ��ضب«  »الكي�ن 

لي�س  مرتفع,  �صكاٍن  وعدد  وا�صعة  اأرا�ٍس  من  تملكه  بما  الأخرى  الدول  اما  نووي, 

لديها الحق حتى اأن تخطي خطوة باتجاه الح�صول على ذلك. 

اأكثر,  لي�س  واحدة«  لج�ة  عبداً  الجميع  »ي�ضبح  هواأن  العمل  هذا  نتيجة 

وهكذا فاإن التحولت الحا�صلة لي�صت اإل في �صبيل زيادة قدرة وت�صلط »الج�ة 

الواحدة على الجميع«. لالأ�صف, اإن كل ما يجري لالآن يتم با�صم الحرية, حقوق 

الإن�صان والعدالة...! وهكذا فمن جهة لم يبق ولم يتو�صع من عنا�صر الحرية 

نحوالزوال.  الأخرى  العنا�صر  اتجهت  اأخرى  ومن جهة  القدرة,  �صوى عن�صر 

من الطبيعي في ظل هكذا بنية ونظام دولي, ل يمكن للحرية باعتبارها حقًا, 

اأن تكون في خدمة التفكير الم�صترك والإن�صجام, باعتبارهما منطقًا للتعامل 

والإرتباط والتقارب. 

بالرغم من �صعي النظام ال�صيا�صي الغربي في اإظهار باأن الإ�صالم غير من�صجم 

�صبحان  فاهلل  ان�صاني,  كحٍق  بالحرية  اعترف  قد  الإ�صالم  اأن  نرى  الحرية,  مع 

وتعالى يقول في كتابه الكريم: 

.
)1(

{ ک گ      گ   گ   گڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱں  }
.

)2(

{ وئ وئ  ۇئ ۇئ ۆئ  ۆئ ۈئ ۈئ ېئ    ېئ ېئ  }

.
)3(

{ ڑ ڑ ک ک   ک  ک گگ}

)1(  �صورة اآل عمران, الآية: 161.

)2(  �صورة هود, الآية: 80.

)3(  �صورة اآل عمران, الآية: 80.
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.
)1(

{ ڦ ڦڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ  ڃ ڃڃ   }
 هذه الآيات, تظهر وت�صرح بو�صوح عنا�صر الحرية التي ذكرناها وتوؤكد عليها 

ب�صفتها حقًا من حقوق الإن�صان.

ل  عليه  وبناًء  عبيدًا,  لي�صوا  الأ�صارى  باأن   Pمحمد الأكرم  النبي  اأعلن  وقد 

يمكن �صراوؤهم اأوبيعهم, لأن لهم حقَّ الحياة بحرية ك�صائر النا�س: 

»ل عبودية ل�وؤلء المختط�ين واإن�م اأحرار مثل �ض�ئر الأحرار.

 Qي� اأي�� الن��ص اإن اآدم« :Qوي�صير اأمير الموؤمنين علي بن اأبي طالب

اأمًة، ولكن اهلل تع�لى جعل تدبير واإدارة بع�ضكم في  لم يتخذ عبداً ولم يتخذ 

.
)2(

اأيدي البع�ص الآخر«

الم�صوؤولية  تحمل   جانب  الى  كاماًل  الحرية  معنى  من  تجعل  العبارة  هذه 

عّلم خيراً  »من  الرواية:  في  اأوكما جاء  والتدبير(,  الفعالية)الإدارة   والم�صاركة 

 .
)3(

فله اأجر من عمل به«

واأي�صًا جاء في رواية اأخرى: »اإن الع�لم الك�تم علمه ُيبعُث اأنَتَن اأهل القي�مة 

.
)4(

ريح�ً«

اأوكما جاء في خطبة النبي الأكرمP في اواخر اأيامه عندما جمع النا�س: »ام� 

بعد... ول يخ�ص ال�ّضحن�ء من ِقبلي ف�إن�� لي�ضت من �ض�أني، األ واأن اأحبكم اإلي 

.
)5(

من اأخذ مني حق�ً اإن ك�ن له ...«

يمكن الإ�صتنتاج من خالل هذه الآيات والروايات باأن : القدرة, تحمل الم�صوؤولية, 

الوعي والإختيار, نفي التبعية والإرتباط الإ�صتبدادي من العنا�صر المهمة والأ�صا�صية 

)1(  �صورة البقرة, الآية: 148.

)2(  الوافي, مالفي�س الكا�صاني,ج20/14.

)3(  الكافي, الكليني, ج1, �س 35.

)4(  و�صائل ال�صيعة, الحر العاملي, ج 16, �س 270.

)5(  الكامل في التاريخ.
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للحرية وذلك في حال كانت هذه العنا�صر مرتبطة مع بع�صها البع�س. 

العالمي لحقوق  الإعالن  اإن�صاني في  الحرية كحق  التاأكيد كثيرًا على  تّم  لقد 

عنا�صر  اأهم  من  الحرية  اأن  التاأكيد  هذا  و�صّر  الغرب.  نظر  وجهة  من  الإن�صان 

التفكير الم�صترك والإن�صجام الدولي ولواأن الدافع الأولي في تدوين هذا الإعالن 

اأن  للبنود والحقوق المقبولة والمعترف بها  هواإحقاق ال�صالم في العالم. ول بد 

تجد معناها وتحقق بما يتنا�صب وهذا الهدف اأي اإحقاق ال�صالم في العالم. وفي 

حال فقدان هذا الأ�صل, حينئٍذ ل معنى لوجود وقبول حقوق الإن�صان. فالحرية 

في هذا الإعالن, قد تلب�صت لبو�س الليبرالية. بناًء عليه, على الرغم من وجود 

الإ�صالمي,  المنظور  في  ومعناها  للحرية  الليبرالي  المعنى  بين  عدة  ت�صابهات 

ينبغي  )طبعًا  بينهما.  والإختالفات  الإفتراقات  من  العديد  يوجد  اأي�صًا  اأنه  اإل 

الموجود  الحرية  معنى  بين  المقارنة  لي�س  المقالة  هذه  هدف  اأن  الى  ال�صارة 

واإبراز  الإ�صالم  في  المراد  الحرية  ومعنى  الإن�صان  لحقوق  العالمي  الإعالن  في 

الإختيار  هما  الحرية  وجوهر  اأ�صا�س  الإ�صالم,  في  بينهما(.  والتوافق  الفوارق 

والوعي ومقيدها هواإعمال واإحقاق العدالة والخير. في حال اأنه ل تتمتع الحرية 

بح�صب ما جاء في الإعالن بهكذا اأ�ص�س, و�صررها يكمن في عدم وجود اأي قيود 

وعلى  اإن�صاني  كحق  الحرية  مبداأ  على  يتفقان  والإ�صالم  الإعالن  كال  لكن  لها. 

خ�صائ�صها.  بع�س 

تعك�س حق  والتي  الإن�صان  العالمي لحقوق  الإعالن  بنود من  الآن عدة  �صنذكر 

الحرية: 

البند الول: »اإن تم�م اأفراد الب�ضر يولدون اأحراراً، وهم مت�ض�وون من الن�حية 

الحقوقية والحيثية، ف�لكل يملك العقل والوجدان )ال�ضمير( وينبغي اأن 

يت�ضرفوا مع بع�ض�م البع�ص على اأ�ض��ص روح الأخوة«

البند الرابع: »ل يمكن لأحد اأن يتخذ الآخرين عبيداً له، وتب�دل العبيد ممنوٌع 
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ب�أي �ضكٍل ك�ن من الأ�ضك�ل«.

البند التا�صع ع�صر: »كل �ضخ�ص لديه حق حرية المعتقد والراأي وهذا الحق 

المعلوم�ت  اكت�ض�ب  في  وهوحٌر  عق�ئده  اإظ��ر  من  الخوف  عدم  ي�ضمل 

والأفك�ر وفي اأخذه� ون�ضره� عبر ك�فة الو�ض�ئل المت�حة وبدون اأي قيود«

البند الع�صرين : »اإن اأي �ضخ�ص لديه الحق في ت�ضكيل المج�مع والجمعي�ت 

الم�ض�لمة«

وهكذا, فاإن الحرية تعتبر ركنًا من اأركان التفكير الم�صترك والإن�صجام الدولي 

ولكن ل بد من وجود �صرطين:

وم�صوؤول  �صفاف  وا�صح,  معنى  على  الإتفاق  النظرية,  الناحية  من  ينبغي   -1

للحرية كي يتم اإحقاق ال�صلم والتعاون الجماعي.

ل  جهة  من  واإدارة,  بنية  ظهور  من  بد  ل  والتنفيذية,  العملية  الناحية  2- من 

يتم الإ�صتفادة منها ب�صكٍل اأدواتي)اأواأداتي(؛ ومن جهة اأخرى توفر ار�صية 

التعاون المنا�صبة للجميع في اأخذ واإعطاء هذا الحق. 

4. مبداأ حق العدالة والم�ض�واة: لغاية الآن تحدثنا عن مبادئ وحقوق كالحرية, 

واأو�صحنا  والتنمية.  التكامل  التعددية,  والتعاون,  الإرتباط  الحياة,  الكرامة, 

دور واآليات كلٍّ من هذه المبادئ في �صبيل التمهيد لمنطق التفكير الم�صترك 

ينبغي  لكن  الدولية.  والعالقات  الإرتباط  اأ�صا�س  ب�صفتهما  والإن�صجام, 

الإلتفات الى م�صاألة جدية, وهي اأن كل الحقوق بوظائفها المذكورة, ل تنمو 

مجالت  في  ال�صدامات  وتت�صاءل  الم�صافات  تقترب  عندما  ال  تتحقق  ول 

الذي  الوحيد  ال�صبيل  اإن  اأخرى,  ناحية  ومن  ال�صعوب.  بين  المختلفة  الحياة 

يمكن من خالله تقليل ال�صدامات هوالإعتراف وقبول العدالة ب�صفتها حقًا. 

لذلك يمكن القول باأن العدالة هي »الحق الداعم لبقية الحقوق«. وبما اأننا 

اأ�صرنا الى اأن التفكير الم�صترك والإن�صجام على ال�صعيد العالمي, في غياب 
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اأوح�صور فعلي, ولأن وجود وفعالية  تلك الحقوق, �صتبقى �صعارات بال �صعور 

هذه الحقوق ل اأثر له في غياب العدالة؛ لذلك فاإن العدالة واإحقاقها, تعتبر 

عن�صرًا اأ�صا�صيًا واأوليًا في اإجراء م�صاألة التفكير الم�صترك والإن�صجام الدولي.

وهذه  لالم�صاواة,  اإنعكا�صًا  ال  لي�صت  هذا  ع�صرنا  في  الب�صرية  م�صائب  اإن 

الالم�صاواة لي�صت ال ح�صيلة لإنعدام الم�صاواة في المالكية التي يمكن تق�صيمها 

على ثالثة محاور: 

عدم الم�ض�واة في امتالك الثروات  -1

عدم الم�ض�واة في امتالك القدرة   -2

عدم الم�ض�واة في امتالك المعلوم�ت  -3

 5 الى  ي�صل  الذي  العالم  �صكان  اأ�صل  من  اأنه  الإح�صاءات,  بع�س  في  جاء 

اأن  العالم, في حال  800 مليون �صخ�س فقط من ثروات  مليارات ونيف, ي�صتفيد 

اأي�صًا,  الم�صتوى  نف�س  في  لي�صوا  المحرومون  طبعًا  ذلك.  من  محرومون  البقية 

والثروة  القدرة  يملكون  الذين  راأ�س  على  اأقل.  الآخر  والبع�س  اأكثر  منهم  البع�س 

من  وكاًل  اليابان.  الوروبي,  الإتحاد  الأمريكية,  المتحدة  الوليات  والمعلومات: 

هوؤلء ي�صيطر على ق�صٍم مهٍم من ثروات, وقدرات وعلم العالم . في حال نرى اأن 

يتمتعان  وبريطانيا  فرن�صا  اأن  نجد  الإقت�صادية,  القدرة  تملكان  واليابان  األمانيا 

ال�صيا�صية,  المخابراتية-  القدرة  لديها  اأمريكا  اأن  حين  في  الع�صكرية,  بالقدرة 

الع�صكرية والإقت�صادية. في المح�صلة نجد اأن حوالي 90% الى 95% من قدرات, 

ثروات ومعلومات العالم في اأيدي هوؤلء ال�صالفي الذكر. 

تعتبر المعلومات في ع�صرنا اليوم, من الم�صادر المهمة للدخل القومي وعاماًل 

مهمًا للقدرة. لذلك نرى اأن الوليات المتحدة ت�صتثمر بقوة في مجال البيوتكنولوجيا 

في  مر�صل  الف   30 -الى   28 اأ�صل  فمن  الع�صكرية.   - المعلوماتية  وتكنولوجيا 

تر�صل  اأمريكا  ب�22 -الف فقط.  �صابقًا  المذكورة  الثالثة  البلدان  العالم, تخت�س 
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والإ�صالمية, في حين  الآ�صيوية  البالد  باتجاه  كلمة  الف   90 الواحدة  الدقيقة  في 

19 الف كلمة في الدقيقة الى اأمريكا. تربح اأمريكا  اأن كل الدول الآ�صيوية تر�صل 

�صنويًا حوالي 1500 مليار دولر من جراء تبادل المعلومات, في حين اأن مدخولها 

اإن الإ�صتثمار  750 مليار دولر فقط.  من قطاع التجارة وتبادل الطاقة ي�صل الى 

ت�صيطر  اليوم,  الإقت�صاد في عالمنا  المهمة في  الم�صادر  اأحد  اليوم  يعتبر  الذي 

عليه اأي�صًا الدول الثالث المذكورة, اأي اأن 14% من �صكان العالم يملكون 7% من 

ا�صتثمارات العالم. ومن الطبيعي اأن تكون عملية جذب الإ�صتثمارات اي�صًا بوا�صطة 

نف�س هذا المثلث ومن يدور في فلكها الذين ي�صّكلون مع بع�صهم البع�س فقط %28 

 .  %5-91 الأجنبية  الإ�صتثمارات  مجموع  من  مدخولهم  وي�صل  العالم  �صكان  من 

في مجال التجارة اأي�صًا الو�صع كذلك. كمح�صلة يمكن القول اأن 14% من مجموع 

الموجودة,  والقدرات  المعلومات  الثروات,  90% من  ي�صيطرون على  العالم  �صكان 

في حين اأن ثلثي العالم يملك 10% فقط من ذلك. اإن هذا لدليل على عدم وجود 

التوازن في العالقات الدولية, لأن الذين يملكون 90% من الثروات والقدرة والعلم, 

ي�صتثمرون بنف�س الن�صبة في مجال البيئة, الخدمات, التعليم, ال�صحة, الف�صاء, 

اإراداتهم  ميولهم,  �صيا�صاتهم,  يفر�صون  الن�صبة  وبنف�س   ... الب�صرية  الموارد 

واأ�صاليبهم على ال�صعوب والأمم والدول. اإذًا من الطبيعي اأن تحكم القوة في هذه 

ال�صاحة العالمية بدًل من �صيادة التفكير الم�صترك والإن�صجام. 

»اإن ظ�ور نظ�م دولي يجعل ال�ضعوب ت�بعة تدريجي�ً، واإن طرد العديد من 

الى  �ضيوؤدي  الثروة،  من  الإ�ضتثم�ر  امك�نية  �ض�حة  من  الع�لمية  الجم�ع�ت 

الجتم�عي،  البيئي،  للنظ�م  وان�دام  زوال  يتبعه  اقت�ض�دي،  ان�ضق�ق  حدوث 

ال�ضي��ضي....«.

 انطالقًا من كل ذلك, طالما اأن الم�صاواة والتعاون المطلوبين لم يتحققا في 

التفكير  ي�صتقر  فلن  والبيئي,  التقني  ال�صيا�صي,  الإقت�صادي,  الإجتماعي,  النظام 
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من  التربية  الوعي,  الإن�صجام,  الحرية,  لتحقق  بد  ل  لأنه  والإن�صجام؛  الم�صترك 

اإيجاد التعاون. اإن التعاون والم�صاواة يظهران عندما تتوفر الأمور المذكورة ب�صكٍل 

يت�صاءل  عندما  ال  يكون  ل  الجميع  بين  المت�صاوي  التوزيع  وهذا  مت�صاوللجميع. 

م�صتوى الالم�صاواة في الإ�صتفادة من الثروات, المعلومات, القدرات على ال�صعيد 

الدولي الى الحد الأدنى. 

اإن ال�صبيل الوحيد لإحقاق هذه الحقوق ل يكون ال عبر تحقق العدالة, والعدالة 

الم�صترك  التفكير  من  تجعل  اأن  اأي  للحياة,  نظامًا  ت�صبح  اأن  ت�صتطيع  ل  اي�صًا 

والن�صجام ا�صا�صًا للتبادل, ال عندما يتّم الإعتراف بها - اي بالعدالة- كاأ�صلوٍب 

ر�صالت  من  تجعل  العدالة  اأي  الخ�صي�صة  هذه  اإن  والمجتمعات.  للنا�س  حقوقي 

وتعاليم الأديان, وخ�صو�صا�س الإ�صالم, مو�صع الإنتباه والتوجه. 

العالقات  في  الحقوق  ل�صائر  وكاأ�صٍل  ان�صاني  كحٍق  للعدالة  الإ�صالم,  في 

ال�صيا�صية, الق�صائية, الجتماعية, العائلية, المخابراتية و... مكانٌة راقية, واهلل 

�صبحانه وتعالى اأمر بال�صعي لإجراء  العدالة واإقامتها: 

.
)1(

{ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ     پ پ ڀ ڀڀ  }

لقد اأ�صارت هذه الآية الى اأن من اأهم وظائف واهداف الر�صالة النبوية, العدالة.

ويقول اهلل �صبحانه وتعالى في اآية اأخرى: {ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤ  ڤ 

.
)2(

ڤ ڤ ڦ}
ې  ې  ۉ   ۉ  ۅ  ۅ  ۋ   ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ     } واأي�صًا: 

.
)3(

ې ېى ى   ائ ائ ەئ  ەئوئ وئ   ۇئ ۇئ    ۆئ  ۆئ }
عند  الوقوف  وبدون  جميعًا  النا�س  على  ينبغي  الآيتين,  هاتين  من  انطالقًا 

)1(  �صورة الحديد, الآية: 25.

)2(  �صورة المائدة, الآية: 42-

)3(  �صورة الن�صاء: الآية: 58.
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الم�صائل العن�صرية - القومية, اللغوية, المذهبية والدينية والإقت�صادية و.... اأن 

يعي�صوا في ظل العدالة وحتى الأعداء ينبغي اأن ل يمتنعوا عن اإجراء العدالة:

{ہ ہ ھ ھ       ھ ھ  ے ےۓ ۓ ڭ 

ڭ ڭ ڭ  ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇۋ ۋ ۅۅ ۉ  ۉ ې 
.

)1(

ې ې  }
اأ�صارت هذه الآية الى اأهم موانع اإجراء العدالة, اأي العدووالع�صبية وقد حذرت 

الظروف  اأحلك  ولوفي  اجرائها  النظر عن  الموانع وعدم غ�س  لهذه  الت�صليم  من 

واأ�صعب الحالت. 

الفر�س,  الثروة,  توزيع  يخ�س  ما  في  الجميع  ت�صاوى  كلما  باأنه  الوا�صح  من 

فر�س  وازدادت  ال�صعد,  مختلف  على  الالم�صاواة  انح�صرت  كلما  والقدرة... 

والإن�صجام  الم�صترك  التفكير  منطق  فاإن  هنا,  من  والترابط.  التعاون  ومجالت 

يتجلى باأف�صل وجٍه ممكن عندما ت�صود الم�صاواة. وقد اأجرى نبي الإ�صالمP اأثناء 

الت�صارع  مكان  والإن�صجام  التوافق  لير�صخ  وذلك  الجميع,  على  العدالة  مكة  فتح 

والتنازع فقالP: »اإن الن��ص عن ع�د اآدم الى يومن� هذا مثل اأ�ضن�ن الم�ضط ل 

.
)2(

ف�ضل لعربي على العجمي ول لالأحمر على الأ�ضود، ال ب�لتقوى«

اأمير الموؤمنين علي بن ابي طالبQ لأحد عماله, قائاًل: »ام�  اأي�صًا كتب 

بعد، ف�إن الوالي اذا اختلف هواه منعه ذلك كثيراً من العدل، فليكن اأمر الن��ص 

عندك في الحق �ضواء، ف�إنه لي�ص في الجور عو�ٌص من العدل، ف�جتنب م�  ُتنكر 

.
)3(

اأمث�له، وابتذل ن��ضك فيم� افتر�ص اهلل عليك، راجي�ً ثوابه ومتخوف�ً عق�به«

واأ�صا�صًا  معيارًا  وُجعلت  الإن�صان  حقوق  اأهم  من  الإ�صالم  في  العدالة  ُتعتبر 

)1(  �صورة المائدة, الآية: 8.

)2(  م�صتدرك الو�صائل, ج12, �س89.

)3(  نهج البالغة, الر�صالة59.
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لل�صلوك الإن�صاني في النطاق الخا�س والعام, القومي والمحلي والدولي, كي ي�صيطر 

واإبرازه  اإظهاره  تّم  ما  اإن  الإن�صانية.  العالقات  كل  على  الم�صترك  التفكير  منطق 

في الإعالن العالمي لحقوق الإن�صان في الغرب هوالحرية اأكثر من العدالة. ُجعلت 

الحرية, في هذا الإعالن, ا�صا�س ومبنى تف�صير وتو�صيح العدالة. على كل حال, لقد 

تّم الإعتراف في هذا الإعالن بالم�صاواة التي هي �صورة من �صور العدالة, كحٍق 

من الحقوق الإن�صانية. 

نقراأ في المادة الأولى: »اإن كل اأفراد الب�ضر قد ُولدوا اأحراراً، وهم مت�ض�وون 

من الن�حية الحقوقية وال�ضخ�ضية«.

وجاء في المادة العا�صرة: »اإن اأي �ضخ�ص له الحق الك�مل ب�أن ُينظر اإلى ادع�ئه 

من قبل محكمة م�ضتقلة ومح�يدة  بكل اإن�ض�ف وب�ضكٍل علني«.

واأي�صًا نجد في المادة الثالثة والع�صرين ما يلي: »اإن كل فرد له حق العمل وحق 

اختي�ر العمل بكل حرية، وذلك �ضمن ظروف ع�دلة ومر�ضية، واي�ض�ً له الحق 

ب�أن يكون م�ضون�ً من البط�لة«.

والنظرية  الفكرية  ال�صبل  اأهم  من  تعتبر  الآن,  لغاية  ذكرت  التي  الم�صائل  اإن 

في  الإن�صان  حقوق  قبول  اأ�صا�س  على  وذلك  الدولي  الم�صترك  التفكير  لتحقيق 

التبادلت والتعامالت الإن�صانية التي لي�س فقط قد تّم الإعتراف بها من قبل الدين 

)الإ�صالم( والعقل الب�صري, بل اإنها ت�صتقي جذورها منهما.

ال�ص�س التنفيذية والعملية للتفكير الم�صترك والإن�صجام  -1

يمكن ال�صارة الى البنى, الموؤ�ص�صات والآليات ال�صرورية لإجراء وتنفيذ التفاهم 

والإن�صجام والتعاون, كما يلي: 

ُيعتبر  اأقطاب متعددة على ال�صاحة الدولية,   في عالمنا اليوم, حيث برزت 

التعاون بين الأديان الكبيرة في العالم, خ�صو�صًا بين الإ�صالم والم�صيحية, 

اأمرًا حيويًا وعمليًا. ويبدواأن  لأجل تحقيق الأمن, ال�صالم والعدالة الدولية 
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اإن�صاء منظمة »تنمية وتع�ون الأدي�ن« يتمتع بمكانًة حقوقية مهمة واأ�صا�صية 

على ال�صاحة الدولية.

تتمحور وظ�ئف هذه المنظمة حول ثالث نق�ط:

اأ. الوقوف بوجه �صراعات المذاهب والفرق الدينية, وذلك بدون التغا�صي عن 

ماهية الهوية الحقيقة والحقوقية لكل من هذه الفرق.

ب. منع الت�صادم بين الأديان الكبرى, وذلك عبر الإعتماد على الأ�صول المعترف 

بها, والآراء وطرق الحل الم�صتركة والمن�صجمة مع الق�صايا المعا�صرة. 

ج. التبادل الم�صتمر مع اأجزاء المجتمع الأخرى, خ�صو�صًا البنى والموؤ�ص�صات 

الإدارية في المجتمع الدولي والتعاون لإيجاد نظام حقوقي دولي عادل.

اإن الأديان بحاجة الى هذا التعاون كي توؤكد ح�صورها ويتّم الإعتراف بها, ولكي 

تتمكن من ا�صتخدام منطقها في خدمة الب�صرية في الع�صر الحا�صر. هذا التعاون 

لن يكون ممكنًا ال اإذا كنا قد قبلنا م�صبقًا حق الم�صاركة لكل الأفراد والمنظمات 

في الحياة الالئقة والطيبة والمنظمة. اإنطالقًا من ذلك, اإن على اأي دعوة للتعاون 

والتكاتف ال�صادق والعملي, اأن تحفظ هذا الحق بالم�صاركة.

وقد بّين الإ�صالم مبنى ومالك وطريقة عمل ومجال التعاون: 

{ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ   ڦ ڦ ڦ ڄ  ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 
.

)1(

ڃ ڃ چ چ چ چ   ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ }
.

)2(

 وجاء في اآية اأخرى: { ەئ وئ وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئ  ۈئ ۈئ    ېئېئ  }

اأ�صعف واأدنى طبقات  اأن نبي الإ�صالمP قد اأعطى حق الم�صاركة الى  حتى 

المجتمع  »وي�ضعى بذمت�م اأدن�هم«.

)1(  �صورة اآل عمران, الآية: 64.

)2(  �صورة المائدة, الآية: 2-
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وهكذا, فالإ�صالم قد دعى الأديان الى التعاون والتكاتف الوا�صع واأي�صًا اعترف 

بحق الم�صاركة لكل النا�س. 

وقد اأ�صار البند الثاني من المادة �صتة وع�صرين, والبند الأول من المادة �صبعة 

وع�صرين في اإعالن حقوق الإن�صان في الغرب, الى حق الم�صاركة؛ ولكنه لم ُينظر 

ب�صكٍل م�صتقل ومبا�صر الى م�صاألة التعاون والتكاتف بين الأديان كطريقة عمل وحل 

العملي  الجانب  �صعف  على  يوؤكد  ما  وهذا  الدولي؛  التفاهم  وتقوية  تنمية  باتجاه 

لإعالن حقوق الإن�صان.

2- ُتعتبر تنمية التعليم العالي واأي�صًا التعليم العام, اأ�صا�صًا تنفيذيًا اآخر للتفكير 

الم�صترك والإن�صجام الدولي, خ�صو�صًا تعليم ال�صلوك الحقوقي في الحياة 

�صعيٍد  اأي  على  »الغير«  بحق  ُيعترف  اأن  ينبغي  اأخرى,  بعبارة  الإجتماعية. 

كان وفي اأيِّ م�صتوى اجتماعي كان هذا »الغير«, وينبغي اأن يتم التعامل مع 

هذه  من  انطالقًا  التعامل  اأن  الطبيعي  من  الأ�صا�س.   هذا  على  الغير  هذا 

تعيد  بدورها  التي  الإجتماعية  الأخالقية  ال�ص�س  جهة  من  يثّبت  الروؤية, 

والتعهد  الإلتزام  نوعًا من  اأخرى, تخلق  الجماعية, ومن جهة  الثقافة  بناء 

الوجداني لإحقاق الحقوق. 

والإلتزام  الجماعية  الثقافة   - الإجتماعية  الخالق  )اأي  النتيجتين  كال  اإن 

الم�صترك  التفكير  واإقرار  اإيجاد  في  ا�صا�صٌي  دوٌر  لهما  �صك  بدون  الداخلي( 

والإن�صجام, لأن البنية المادية والموؤ�ص�صاتية تبنيان التفكير الم�صترك الذي ي�صبح 

جزءًا منهما. 

من المعلوم اأنه كلما ُاعتبر التعليم بمراحله المختلفة حقًا من حقوق الإن�صان, 

�صتقترب  المطاف  نهاية  وفي  اأعاله,  المذكورة  النتائج  وا�صتحكمت  قويت  كلما 

اأكد  ذلك,  من  انطالقًا  التفاهم.   منطق  من  الإن�صانية  والمجتمعات  ال�صعوب 

الإ�صالم واإعالن حقوق الإن�صان ب�صكٍل كبير على اهمية التعليم. لقد اعتبر الإ�صالم 
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اأن ا�صا�س بنيانه قائم على القراءة والفهم والعلم: { چ چ چ ڇ ڇ  ... ژ 

.
)1(

ژ ڑ     ڑ ک ک ک ک  گ }
يهتم  اأن  ال  ي�صتطيع  ل  الوعي,  وت�صكيل  بالقراءة  دعوته  يبداأ  الذي  الدين  اإن 

بالتعليم, واأن يعترف بحق التربية والتعليم لكل اأتباعه ولغيرهم من الذين يتوجه 

اليهم الخطاب القراآني. ونرى بح�صب الآيات القراآنية اأن اهلل اعتبر اأن اأهم وظيفة 

ٹ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   } الإن�صان:  تربية  هي  لالأنبياء 

.
)2(

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ  }

وقد ذكرت المادة 26 -لإعالن حقوق الإن�صان والمادة 1948 -لمنظمة الأمم 

المتحدة التالي:

»اإن اأي فرد له الحق في ال�ضت��دة من التربية والتعليم. وينبغي على التعليم 

اأن يكون مج�ني�ً على الأقل لغ�ية الم�ضتوى الإبتدائي،..... وعلى التعليم الم�ني 

اأن ي�ضبح عمومي�ً وينبغي اأن تتوفر الظروف بخ�ضو�ص التعليم الع�لي للجميع 

ب�لت�ض�وي، كي ي�ضتطيع الجميع وبح�ضب ق�بلي�ت�م، الإ�ضت��دة من ذلك«.

�صحيح اأن التربية الحقوقية لم ُتذكر بو�صوح في الإ�صالم ولم ُي�صر اإليها  في 

الى  التعلم هوالو�صول  الهدف من حق  اأن  بما  ولكن  الإن�صان,  اإعالن حقوق  مواد 

في  الحقوقي  ال�صلوك  تعلم  باأن  �صك  فال  والمتكاملة,  الهادئة  ال�صعيدة,  الحياة 

ع�صرنا المعقد �صيكون له مردود اإيجابي, ويعتبر من م�صاف اهداف التعلم. 

حل  في  والحقوقية  الق�صائية  والطرق  الأ�صاليب  بين  التفاهم  تحقيق  اإن   -3

لالآ�صف,  ولكن  وحيوية.  مهمة  جدًا  والدولية,  والإقليمية  المحلية  الم�صائل 

ما نراه اليوم هو�صيطرة ا�صتخدام الأ�صاليب ال�صيا�صية فقط في حل هكذا 

م�صائل. وما نراه اليوم هو�صيطرة معيار الم�صلحة والمنفعة على الأ�صاليب 

)1(  �صورة العلق, الآيات: 1- 5.

)2(  �صورة الجمعة, الآية: 2-
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فر�س  ي�صتطيع  هوالذي  اأكبر  بقدرة  يتمتع  الذي  فاإن  لذلك  ال�صيا�صية. 

كلمته وفي النهاية ل ُتحل الم�صائل ال بال�صكل الذي يرت�صيه �صاحب هذه 

القدرة. ولكن لوكانت الأ�صاليب الحقوقية هي الم�صيطرة والمهيمنة, وكانت 

لمعاييرها الكلمة الف�صل في حل النزاعات بدًل من منطق القوة, لكان من 

الممكن حينها التفاوؤل بظهور نظام حقوقي دولي عادل. واإل, فاإن الأنظمة 

ال�صيا�صية والإقت�صادية, نظرًا ل�صعيهم لتاأمين م�صالحهم ال�صيقة, �صتبقى 

والمجتمع  الطبيعة  عالم  في  والتدخل  ال�صيطرة  في  الحق  لها  باأن  تعتبر 

الإن�صاني. 

وهذا ما اأ�صار برجين�صكي وهانتيغتون : »اليوم، ل ينبغي ول يمكن اأن اأن ُت��ضر 

حقوق الإن�ض�ن بح�ضب الق�ض�ي� والم�ض�ئل ال�ضي��ضية«.

طبعًا, هما اأي برجين�صكي وهانتيغتون رغم اإ�صارتهما الى خطورة تدخل الق�صايا 

الأ�صاليب  اإعمال  �صرورة  يبينا  لم  ولكنهما  الحقوقية,  الم�صائل  في  ال�صيا�صية 

اذا  خ�صو�صًا  ال�صيا�صية,  الأ�صاليب  من  بدًل  العالقة  الق�صايا  حل  في  الحقوقية 

اأخذنا بعين الإعتبار نظرية �صدام الح�صارات لهانتيغتون.

الأول  العقد  في  وخ�صو�صًا  ال�صوفياتي,  الإتحاد  انهيار  بعد  اأمريكا,  �صلوك  اإن 

من القرن الواحد والع�صرين, في ال�صيا�صات العملية الدولية والإقليمية قائٌم على 

الحقوقية  الطرق  على  الإعتماد  وعدم  والإقت�صاد  ال�صيا�صة  القوة,  منطق  ا�صا�س 

والق�صائية. وهي ل ترى اأي خيار �صوى الخيار ال�صيا�صي والع�صكري في التعامل مع 

للم�صائل  اأي قدر  التي لم تراع فيها  العراق واحتالله  الهجوم على  الآخرين, مثل 

الحقوقية في حل الق�صية العراقية. اي�صًا الخروج من ميثاق كيوتوالمتعلق بم�صاألة 

ارتفاع حرارة الأر�س واأي�صًا من محكمة الجزاء الدولية, وعدم الإلتفات الى قرار 

منظمة الأمم المتحدة في اإدانة ال�صلوك الوح�صي للكيان الغا�صب ال�صهيوني �صد 

الفل�صطينين, واأخيرًا عدم اإعطاء اأي دور لمنظمة الأمم المتحدة, بل والإ�صتهانة 
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تغليب  على  الوا�صحة  النماذج  من  كلها  المور  وهذه  العراق....  ق�صية  في  بها 

المنطق ال�صيا�صي على الأ�صلوب الحقوقي - الق�صائي.

والإدارة  والقدرة  القوة  لي�س  الإ�صالم,  في  الإن�صانية,  وحقانية  الحق  مبداأ  اإن 

ال�صرفة لأكثرية النا�س, بل المبداأ والمن�صاأ هوالبنية الوجودية لالإن�صان المتجهة 

نحوكماله. واأي�صًا يقف الإ�صالم ب�صدة بوجه ارجاع الق�صايا, ال�صكاوي والظالمات 

الحقوقية - الإن�صانية الى حكام الجور, اأوحتى اأن يتداولوا في حل وف�صل الق�صايا 

والبت فيها. لنه عندها لن تكون المعايير العلمية وال�صبل الحقوقية هي المنطق 

العملي  والأ�صا�س  المبنى  هي  والإقت�صادية  ال�صيا�صة  المنافع  �صتكون  بل  الغالب, 

ير�صاه  ل  ما  وهذا  والقوة  ال�صيا�صة  خدمة  في  الحقوق  �صت�صبح  وفعليًا   . للحكم 

ٺ ٺ ٺ ٿ   ٿ    ٿ ٿ ٹ   } يقول:  الكريم  القراآن  لأن  الإ�صالم, 

.
)1(

ٹ ٹ  }
{ ڱ ڱ ڱ ں  ں ڻ ڻ    اأي�صًا في �صورة البقرة:  وي�صير 

.
)2(

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ   ہ ہ ہ ھ ھ  }
اإن هاتين الآيتين ل تريدان اإبطال دور موؤ�ص�صة الحكومة والق�صاء ونفي العالقة 

بين ال�صيا�صة والحقوق, بل بالعك�س تعتبران اأن كل ذلك مفيد و�صروري للمجتمع, 

ولكنهما ت�صيران الى �صرورة تنظيم التبادل والتعامل بين ال�صيا�صة والحقوق, كي 

ل ي�صبح النظام الحقوقي مهم�صًا من قبل النظام ال�صيا�صي والإقت�صادي واأن ل 

ي�صبح هذا النظام خادمًا للقوة والتزوير. اإن الهدف هو فقط حفظ �صيطرة ال�صبل 

الحقوقية والنظام الق�صائي العادل في حل الق�صايا والحكم عليها. 

يقول الإمام ال�صادقQ: »من تح�كم الي�م - ال�ضلط�ن الج�ئر- في حٍق 

من  الى  ينظران  عنه...  المن�ي  والط�غوت  الجبت  الى  تح�كم  ِف�إنم�  اأوب�طٍل 

)1(  �صورة الن�صاء, الآية: 60.

)2(  �صورة البقرة, الآية: 188.
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ك�ن منكم ممن قد روى حديثن� ونظر في حاللن� وحرامن� ن وعرف اأحك�من�، 

.
)1(

فلير�ص به حكم�ً ف�إني قد جعلته عليكم ح�كم�ً«

هذه الرواية تف�صر المنطق القراآني في رف�صه لأي نوع تدخل للم�صالح والمنافع 

ال�صيا�صية, الإقت�صادية والع�صكرية في تعيين ال�صبل الحقوقية والأحكام الق�صائية 

ومنعه من الإلتجاء الى الحاكم الظالم ؛ لأن هكذا حاكم ل يمانع ابدًا من تقديم 

المنافع والم�صالح ال�صيا�صية والإقت�صادية على الحقوق الإن�صانية.

والإن�صجام.  الم�صترك  التفكير  لعملية  التنفيذية  الأ�ص�س  اإحدى  الم�صاركة  اإن   .4

المق�صود من الم�صاركة, الم�صاركة الفعالة والداعمة لل�صعب, الدولة, المنظمات 

الإجتماعية,  بالحياة  المتعلقة  الم�صائل  كل  في  المدنية,...  والموؤ�ص�صات 

ال�صيا�صية والثقافية. اإن اأحد اأهم المجالت للم�صاركة هومجال اإحقاق حقوق 

نحوالتفكير  المجتمع  يدفع  للنا�س,  الم�صاركة  بحق  الإعتراف  اإذًا  النا�س. 

الم�صترك والإن�صجام اأكثر فاأكثر. اذ اأنه كلما كانت درجة م�صاركة النا�س اأكبر 

وتو�صع  والإن�صجام  الم�صترك  التفكير  منطق  قّوي  كلما  وم�صوؤوليًة,  وعيًا  واأكثر 

نطاقهما. اإن اأ�صل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الإ�صالم, من اأو�صح 

الم�صائل التي تدل على حق م�صاركة النا�س في الحياة والحياة الجماعية. 

ڻڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ڳ  ڳ   ڳ  {ڳ 

.
)2(

ڻ ڻ ۀ}
اأي�صًا, اإن اإ�صل التعاون واأ�صل اإ�صالح ال�صلوكيات والأعمال في الإ�صالم, تقّوي 

ۈئ     ۈئ  ۆئ   ۆئ  ۇئۇئ  وئ  وئ  {ەئ  الم�صوؤولة:  الم�صاركة  اأ�ص�س 

.
)3(

ېئېئ  }

)1(  بحار الأنوار, ج12, �س221-

)2(  �صورة اآل عمران, الآية: 104.

)3(  �صورة المائدة, الآية: 2-
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وقد قال امير الموؤمنين عليQ: »�ضع اأمر اأخيك على اأح�ضنه حتي ي�أتيك 

م� يغلبك منه ول تظنن بكلمٍة خرجت من اأخيك �ضوء واأنت تجد ل�� في الخير 

.
)1(

�ضبياًل«

الى اهلل؟ ق�ل:  الن��ص  اأحب  »من  �ُصئل:  اأنه   Pالأكرم الر�صول  ُنقل عن  وقد 

.
)2(

اأن�ع الن��ص للن��ص«

�صحيح اأن هذه الرواية مر�صلة, ولكن م�صمونها من م�صلمات دين الإ�صالم. 

كلها  و....  ال�صالح,  العمل  المنكر,  عن  والنهي  بالمعروف  الأمر  فاإن  وهكذا, 

اآليات دنيوية منتجة للم�صاركة وهي بنف�صها نتيجٌة للم�صاركة. كما اأن اأ�صل بناء 

الم�صاركة ونتيجًة  يلعبان دورًا مهمًا في ايجاد وانت�صار  المنفعة  واإي�صال  الثقة 

لكل ذلك تقوية وا�صتحكام المنطق والعقالنية التفاهمية. في هذا المجال اأكدت 

المادة ال�صابعة والع�صرون من الإعالن العالمي لحقوق الإن�صان على الم�صاركة 

الحرة: 

الثق�فية،  الإجتم�عية-  الحي�ة  في  الحرة  الم�ض�ركة  حق  لديه  فرد  كل  »اإن 

والإ�ضت��دة من ك�فة التقني�ت والم�ض�همة في التطور العلمي وفوائده«.

وجاء في البند الول والثاني من المادة الع�صرين:

»اإن كل فرد لديه الحق في ت�ضكيل المج�مع والجمعي�ت الم�ض�لمة. ول احد 

يجبر اأحداً على الم�ض�ركة في تجمٍع م�«.

على اأن اأحد اأهم المجالت التي تحتاج الى المن�صاركة والتعاون هوعملية اإحقاق 

هذا  في  والمت�صاوية  الفعالة  الحرة,  الم�صاركة  لحق  العملية  النتيجة  اإن  الحقوق. 

المر ما يلي:

1- ُتخرج اإحتكار اإدارة واإجراء حقوق الإن�صان من ِقبل عدة قليلة من الأقطاب 

)1(  الكافي, الكليني, ج2, �س 362.

)2(  بت�صرف, اأ�صول الكافي: ج2-
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من  الإ�صتفادة  الجهات  ت�صتطيع هذه  لن  عندها  والع�صكرية.  الإقت�صادية 

وهكذا  الآخرين؛  ح�صاب  على  خا�صة  امتيازات  لتح�صيل  وقوتها  قدراتها 

ت�صتطيع الدول الأخرى تقرير م�صيرها. وفي الحقيقة هذا ما �صعت اأمريكا 

اليه بعد الحرب الباردة واإنهيار الإتحاد ال�صوفياتي. فاأمريكا اأعلنت بكل 

وقاحة: »ب�أنه ينبغي تغيير الجغرافي� ال�ضي��ضية والع�ضكرية في ال�ضرق 

ا�صتقرار  يجب  اأمريك�«.  تراه  م�  بح�ضب  وذلك  الدول،  وبع�ص  الأو�ضط 

طلب  العراق,  حرب  بعد  اأمريكا.  وتحب  تراه  كما  الديموقراطية,  النظم 

الأمم  ميثاق  �صياغة  واإعادة  تغيير  البنتاغون  في  الكبار  الم�صوؤولين  اأحد 

المتحدة. وقد �صّرح هان�س بليك�س رئي�س المفت�صين الدوليين عن اأ�صلحة 

ب�لم�ت�ضين  تالعبت  قد  اأمريك�  »اإن  �صفافية:  بكل  ال�صامل,  الدمار 

الدوليين«.

الم�صير  اأوبلد واحد على  ت�صلط و�صيطرة قطب  هذه نماذج وا�صحة عن �صير 

الحقوقي والغير الحقوقي لل�صعوب الأخرى. هذه ال�صيا�صة ل تعك�س امتالك الجميع 

الإن�صجام في  بدًل من  والت�صادم  التنافر  �صيادة منطق  الى  ال  توؤدي  للحقوق ول 

العالقات الدولية. 

ذاتية  لغايات  اأو  و�صائليًا  اإ�صتخدامًا  الب�صر  حقوق  ا�صتخدام  من  التخفيف   -2

وعماًل  اأمريكا,  وخ�صو�صًا  الغرب  اإن  والمت�صلطين.  الم�صتكبرين  قبل  من 

الغرب  عمل  ومبادئ  فكر  تنظم  التي  اأوالبراغماتية  العمالنية  بالفل�صفة 

اأكبر في  وب�صدة  الع�صرين  القرن  الأخيرة من  الثالثة  العقود  خ�صو�صًا في 

بداية القرن الواحد والع�صرين,  قد جعلت من حقوق الإن�صان اأداًة لها في 

تحقيق �صيا�صاتها في دول اأمريكا الالتينية, اأمريكا المركزية, �صرق اآ�صيا, 

وال�صرق الأو�صط. 
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ب�صكٍل  الدولي  والإن�صجام  الم�صترك  التفكير  الى  للو�صول  تقدم,  ما  على  بناًء 

حق  وتحقيق  جعل  الأديان,  بين  والتكاتف  التعاون  ح�صول  ال�صروري  من  عملي, 

والحقوقية  الق�صائية  الطرق  وتحكيم  الم�صتقل  التعليم  تنمية  للجميع,  الم�صاركة 

ومحاربة الإ�صتفادة من حقوق الب�صر لغايات ذاتية اأوجعلها اأداًة لتحقيق �صيا�صات 

اأطراف معينة.





الباب الثاني

منهج تنظيم المضمون )1(

المرحلة األولى: البدايات

تنظيم الم�ضمون التبليغي 
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منهج تنظيم المضمون )1(

المرحلة الأولى: البدايات

مقدمة:

لعل من اأبرز الوظائف التي ينبغي اأن ي�صطلع بها مبلغو الدين هي تعريف ال�صباب 

والنا�صئة على القراآن والمعارف الإ�صالمية. وقد تكون البرامج ذات طابع الفرح 

هي الأكثر جاذبية باعتبار القدرات الج�صمية والروحية والنف�صية لهذه الفئة. واإذا 

كان المبلغون والمربون قد بذلوا جهودًا كبيرة في هذا الم�صمار اإل اأن ما يوؤ�صف له 

عدم قدرتهم على ايجاد ن�س مكتوب يتولى نقل هذه المعارف اإلى ال�صباب باأ�صلوب 

جذاب وموفق.

وقد يلجاأ بع�س المبلغين والمدر�صين ومن باب ايجاد الجذابية, اإلى ال�صتفادة 

 ,Rمن اللطائف والأمثال... وقلياًل ما يلجاأون اإلى الآيات وروايات اأهل البيت

مع العلم اأن الهدف من اإقامة هكذا برامج هو نقل المفاهيم القراآنية والروائية, 

واأما الجذابية فما هي اإل و�صيلة ت�صاهم في ايجاد ال�صتعداد لدى الطرف المقابل 

وتوؤدي اإلى رفع التعب عنه.

من هذا المنطلق عمل ق�صم ال�صباب والنا�صئة في معاونية التبليغ والتعليم العملي 

في حوزة قم العلمية على التاأ�صي�س لخطة علمية ُتَقدم فيها قوالب ومناهج تعليمية 
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حديثة لي�صتفيد منها المدر�صون والمبلغون الذين يتوجهون اإلى ال�صباب والنا�صئة. 

والمبلغين  المدر�صين  لبع�س  الموفقة  التجارب  وا�صتفدنا في هذا الخ�صو�س من 

على  الأجيال  هذه  لتعريف  اب  وجذَّ جديد  اأ�صلوب  تقديم  من  نتمكن  اأن  اأمل  على 

.Rالآيات وروايات اأهل البيت

اإن ما يمتاز به هذا الأ�صلوب اأنه لم يكتِف بمجرد الحديث والتنظير, بل اهتم 

بمو�صوع تحريك الأ�صخا�س نحو عمل ما وت�صجيعهم على ترك اآخر.

امتالك  اإلى  �صيوؤدي  المنهج  وهذا  الأ�صلوب  هذا  اجراء  اأن  فيه  �صك  ل  مما 

ال�صباب الدافع نحو »العمل« اأو »ترك العمل«. وهذا يعني اأن النتيجة �صتكون عبارة 

عن قيام ال�صاب بالنفاق, والعمل, والتحقيق, واليثار, والخدمة... اأو اأنه �صيترك 

بع�س الأعمال الأخرى كالمع�صية, الك�صل, الخوف والتراجع.

�ضروط الموفقية:

القدرات  بامتالك  م�صروطة  والأطفال  والنا�صئة  ال�صباب  مدر�س  موفقية  اإن 

التالية:

1 - المعرفة الوا�صعة بمعارف الدين؛ وكلما كان المدر�س مطلعًا على المعارف 

الحديث  مجال  كان   ,)Rالمع�صومين وروايات  القراآن  )اآيات  الدينية 

عًا اأمامه. ويعتبر هذا ال�صرط اأهم �صروط الموفقية والنجاح. والبيان ُم�َصرَّ

تاأثرهم  وكيفية  وميولهم  والنا�صئة  ال�صباب  روحيات  على  اطالع  امتالك   -  2

حيث يقدم علم النف�س معلومات مفيدة في هذا الخ�صو�س.

وا�صعة  اأدبية  قدرات  وامتالك  التمثيالت  الأ�صعار,  الأمثال,  على  الطالع   -  3

تمكنه من ال�صتفادة منها عند ال�صرورة.

4 - المعرفة بالزمان, باعتبار اأن حاجات ال�صباب والنا�صئة تختلف من ع�صر 

لآخر, فالمدر�س الناجح هو الذي يختار البرنامج الذي يتطابق مع حاجاتهم.
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خالل  من  المطروحة  الم�صائل  اإلى  ال�صباب  جذب  على  القدرة  -امتالك   5

القدرة على ا�صتعمال الآداب والفنون المدر�صية.

6 - امتالك القدرة على التاأثير من خالل تحريك العواطف والأحا�صي�س.

7 - القدرة على القناع.

اإن اقناع ال�صاب يتطلب اللجوء اإلى البرهان والدليل, ولكن الطفل وال�صاب قد 

ي�صلون اإلى مرحلة القناعة اإذا امتلكنا القدرة على تحويل انتباههم نحو الم�صاألة. 

الأدلة  �صرح  اأن  اإل  الدليل  على  يقوم  اأن  ينبغي  المجموعات  لهذه  يقدم  ما  طبعًا 

والبراهين الجافة قد يوؤدي اإلى الملل والتعب.

منهج تنظيم الم�ضمون

اإليها في جعل البرنامج جذابًا  هناك العديد من الأ�صاليب التي يمكن اللجوء 

منهج  وهو  الأ�صاليب  هذه  اأحد  عن  عبارة  هنا  �صنقدمه  وما  والنا�صئة.  لل�صباب 

»تنظيم الم�ضمون«.

ت�صتهدف  التي  البرامج  في  الأ�صا�صية  ال�صكالت  اأن  المدر�صين  اأغلب  يعتقد 

ال�صباب والنا�صئة عبارة عن اأمرين:

1 - الم�صمون ال�صعيف.

2 - عدم تنظيم المطالب.

اب,  ويكون مقدم البرنامج قويًا اإذا تمكن من تقديم م�صمون غني, مفيد, جذَّ

ال وجديد في قالب مت�صل ومن�صجم. فعَّ

واأما �صعف الم�صمون فلن يوؤدي اإل اإلى اهدار الوقت, ويوؤدي عدم التنظيم  اإلى 

فقدان المدر�س للمعلومات والمعارف القوية عند وقوفه اأمام ال�صباب, فهو ل يعرف 

من اأين يجب اأن يبداأ.
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مجموعة  وفق  وتنظيمها  مكانها  في  م�صاألة  كل  و�صع  في  هو  الحقيقي  والفن 

منطقية.

يقول الإمام عليQ: »اأح�ضن الكالم م� زانه ح�ضن النظ�م وف�مه الخ��ص 

.
)1(

والع�م«

من  ء  ال�صيِّ اب  الجذَّ وغير  د  الجيِّ اب  الجذَّ البرنامج  على  نظرة  القاء  ويمكن 

خالل الت�صبيه الآتي:

- اإن البرنامج الجيد هو كترتيب الأعداد على النحو التالي: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

- والبرنامج ال�صيء هو كترتيب الأعداد على النحو التالي: 2, 1, 4, 3, 6, 5, 7.

- والبرنامج الأ�صواأ هو كترتيب الأعداد على النحو التالي: 2, 1, 3, 2, 1, 6, 7.

ب � مراحل البرن�مج

مراحل  خم�س  من  والنا�صئة  لل�صباب  المقدم  للبرنامج  الأ�صا�س  الهيكل  يتاألف 

وهو في الحقيقة عبارة عن ايجاد تنظيم وترتيب منا�صب لالأفكار والأبحاث. وفيما 

يلي نقدم تو�صيحًا مخت�صرًا لكل واحدة من المراحل الخم�س:

المرحلة الأولى: البداي�ت

في الدقائق الخم�س الأولى ينبغي جذب الطالب بوا�صطة اأ�صاليب مختلفة. قد 

يبداأ البرنامج بب�صم اهلل, تو�صيح النعم, الأ�صئلة, الم�صائل الأخالقية, الت�صبيهات, 

القراءة الجماعية ل�صورة من القراآن, م�صافحة الح�صور, اأو قراءة ال�صعر. طبعًا 

�صنتحدث فيما ياأتي حول �صروط نجاح كل واحدة من الأ�صاليب التي نبداأ بها.

المرحلة الث�نية: اأ�ض�ليب تقديم الآي�ت والرواي�ت

باأ�صاليب  ال�صتعانة  ويمكن  الأ�صا�صية.  الفكرة  تقديم  الثانية  المرحلة  في  يتم 

)1( غرر الحكم, ج1, �س206.
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مختلفة في هذا الخ�صو�س من جملة ذلك الآيات والروايات.

المرحلة الث�لثة: رفع التعب

اأن المخاطبين قد تعبوا ول بد من العمل لرفع  المفتر�س في المرحلة الثالثة 

تعبهم. هنا يوجد العديد من الأ�صاليب المفيدة كالم�صابقات, الن�صو�س الأدبية, 

والأ�صعار.

المرحلة الرابعة: الأحك�م

الذكاء,  اأمثال  بالأحكام  المتعلقة  القوالب  بع�س  المرحلة  هذه  في  �صنقترح 

الق�صة, العمل بالأحكام, ال�صوؤال واحتفال التكليف.

المرحلة الخ�م�ضة: التك�ليف والدع�ء

المفتر�س في هذه المرحلة اأن الدر�س قد انتهى وينبغي اعطاء تكليف للغد ومن 

كتوزيع  التكاليف  تقديم  اأ�صاليب  من  العديد  عن  الحديث  يمكن  هنا  الدعاء.  ثم 

الأوراق, الحديث المرفق ب�صور منا�صبة, اعداد م�صابقات, العمل بالأحكام وانجاز 

المخاطبين  من  لكل مجموعة  المنا�صب  الدعاء  اأ�صاليب  وكذلك  ابداعية  تكاليف 

امام  دعاء  اأمثال  الواردة  والأدعية  العتقادية  النقاط  الجميلة,  الألفاظ  اأمثال: 

الزمان|.
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مخطط المرحلة الأولى

1 - ب�صم اهلل

2 - الأ�صئلة

3 - النقاط الأخالقية

4 - الت�صبيهات

البدايات

5 -القراءة الجماعية ل�صورة

6 - الم�صافحة

7 - تبيين النعم

8 - ال�صعر

المرحلة الأولى: البداي�ت

يتم  مدخل  اأو  بداية  بعنوان  م�صائل  يقدم  اأن  المدر�س  على  ينبغي  الغالب  في 

من خالله لفت نظر المخاطبين اإلى المو�صوع والمتحدث واأهمية البحث. ويجب 

والمخاطبين,  الجل�صة  المو�صوع,  المتحدث,  اأجواء  على  بناًء  البداية  تنظيم 

والأف�صل رعاية الأمور الآتية في البدايات:

1 - اأن تكون منا�صبة لمقت�صى الحال وموقع ال�صف؛ فاإذا كان الدر�س قراآنيًا 

يجب اأن تكون البداية اأمرًا ذا عالقة بالقراآن.

2 - منا�صبة وبعيدة عن الت�صنع.

اأن تكون المقدمة قريبة  اإذا كان المتعلمون �صغيري ال�صن, فمن الأف�صل   - 3

من المح�صو�س.

الكالم  »اآفة   :Qعلي الإمام  يقول  ومملة.  طويلة  البداية  تكون  ل  اأن   -  4

الط�لة«.
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5 - متعلقة بالبحث.

6 - اإذا كان المخاطبون من ال�صباب, فمن الأف�صل اأن تكون البداية مترافقة 

مع هدوء ووقار, واإذا كان المخاطبون �صبابًا فمن الأف�صل اأن تكون المقدمة 

ذات بعد جذاب ومفرح.

مديح  وعن  العلمية  غير  الوعود  تقديم  عن  البتعاد  البدايات  في  ينبغي   -  7

الذات اأو اظهار العجز.

التي  الأ�صا�صية  الأبحاث  اإلى  مداخل  تكون  بحيث  البدايات  تنظيم  ينبغي   -  8

�صتطرح في المرحلة الثانية وما بعدها.

فيما يلي ن�صير باخت�صار لكل واحد من البدايات:

اأ -  ال�ضروع ب�»ب�ضم اهلل الرحمن الرحيم«.

الأ�صلوب الب�صيط والثقيل والمتين هو �صروع البرنامج بعبارة »ب�ضم اهلل الرحمن 

طبق  مفيدًا  البرنامج   هذا  ويكون  المو�صوع.  اإلى  مبا�صرة  الدخول  ثم  الرحيم« 

الظروف الآتية:

.R1 - في اأيام عزاء الأئمة

2 - اأن ل يكون هناك فر�صة لأي بداية اأخرى.

3 - اأن يكون المخاطبون في المرحلة الدرا�صية الثانوية.

4 - اأن يكون برنامجنا الأول في هذا المكان.

الجتماعية  وال�صنن  والأ�صلوب  الثقافة  على  اطالع  لدينا  يكون  ل  -عندما   5

ال�صائدة في تلك المنطقة.

6 - اأن يكون ح�صور الكبار هو الغالب بين ال�صباب والنا�صئة.

7 - عندما يكون تكرار الأ�صاليب قد �صاهم في ايجاد نوع من الياأ�س.

8 - عند امكانية ال�صتفادة من اللوح.
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9 - عندما ل يكون هناك برنامج مخ�ص�س لل�صباب والنا�صئة ول يكون هناك 

امكانية لال�صتفادة من اأي اأ�صلوب اآخر.

ال�ضكال المتنوعة لل�ضروع با�ضم اهلل

يمكن ال�صروع من خالل واحدة من الموارد الآتية:

1 - ب�صم اهلل الرحمن الرحيم.

2 - ب�صم اهلل الحافظ وحبيب الأطفال وال�صباب.

3 - ب�صم اهلل الذي يكون اأينما نكون.

ب - ال�ضروع ب�لأ�ضئلة

ال�صتفادة  في  ت�صاهم  والتي  اإليها  اللجوء  يمكن  التي  الأ�صاليب  اأف�صل  لعل 

ال�صوؤال  باأ�صلوب  ال�صتعانة  العلمية,  والمختزنات  الفكرية  القدرات  من  المطلوبة 

والجواب. وتبرز م�صاألة ال�صتفادة من ال�صوؤال عندما يدخل المدر�س على مجموعة 

معينة ثم ت�صطرب معلوماته. وينبغي اأن يقدم ال�صوؤال بطريقة بحيث اإذا لم تقدم 

اأو علميًا. ويكون هذا الأ�صلوب مفيدًا في  الجابة عليه, يبقى يحمل جانبًا تربويًا 

الحالت الآتية:

1 - اأن يكون مو�صوع الجل�صة هي ال�صوؤال والجواب.

2 - اأن يكون مخاطبونا من طالب الثانوية اأو من الجامعيين.

3 - ينبغي اأن نتمكن من ت�صخي�س وتحديد حدود م�صتوى المعلومات والمعارف 

من خالل ال�صوؤال.

قد  التي  الأ�صئلة  على  الجابات  تقديم  على  القدرة  المدر�س  يمتلك  اأن   -  4

يرافقها بع�س الأحيان اجابات معينة.

5 -اأن يكون المدر�س قادرًا على �صبط الجل�صة بعد طرح الأ�صئلة.

على  المدر�س  يكون  اأن  فينبغي  الجابات,  يفتقدون  المخاطبون  كان  اإذا   -  6
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ا�صتعداد لال�صتمرار بالبرنامج ب�صكل جذاب.

نماذج

على  تقدم  ول  نف�صك  بار�صاء  تقوم  فكيف  المعا�صي  ترتكب  كنت  اإذا   -  1

المع�صية؟

2 - دقق في ال�صاعة, ما هي النتيجة التي ت�صتخل�صها من حركة عقاربها؟

3 - اإذا �صاألنا اأحد ال�صهداء يوم القيامة وقال لنا: ماذا فعلتم لبقاء دين اهلل, 

ما هو الجواب الذي �صنقدمه؟

4 - ماذا تفعل اإذا عرفت اأن �صديقك قد انحرف من خالل اأ�صدقاء فا�صدين؟

5 -ماذا تفعل اإذا تحدث عنك �صخ�س بال�صوء �صواء في ح�صورك اأو غيابك؟

6 - اإذا كان مقررًا اأن تكتب عن مميزاتك و�صفاتك ال�صخ�صية, فماذا تكتب؟

اإلى  بها  تتوجه  التي  الر�صالة  فما هي  مرة  لأول  الكاميرا  اأمام  وقفت  اإذا   -  7

النا�س؟

8 - اإذا كنت باحثًا فما هو الكتاب الأول الذي تكتبه؟

9 - كيف يمكن اأن تت�صرف اإذا �صاهدت عماًل غير لئق ي�صدر عن �صخ�س؟

10 - اإذا اأخطاأ �صديقك, فكيف تنبهه اإلى خطئه؟

الذي  الأ�صا�صي  العامل  العدو, فما هو  الحرب مع  اإذا فكرت في مرحلة   - 11

تعتبره �صبب انت�صار النا�س؟

12 - ماذا تفعل اإذا كنت بين مجموعة ل تهتم بالم�صائل الدينية؟

13 - اإذا كنت من اأ�صحاب الدعاء الم�صتجاب فماذا تطلب من اهلل تعالى؟

14 - ماذا تفعل اإذا كنت وحيدًا في �صحراء؟

15 -ما هو هدفك في الحياة وما هو البرنامج الذي تمار�صه؟
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ج - ال�ضروع بنق�ط اأخالقية

يكون  التي  والمجال�س  ال�صفوف  في  الجذابة  الأخالقية  النقاط  تو�صيح  يعتبر 

فيها الأطفال وال�صباب اأقلية والكبار هم الأكثرية, من اأف�صل اأنواع ال�صروع وذلك 

للجمع بين هاتين المجموعتين, حيث يتماهى الكبار وال�صغار. ويكون هذا النوع 

من ال�صروع مفيدًا في الحالت الآتية:

1 - عندما يكون الوقت �صيقًا ويفتر�س الو�صول اإلى نتيجة ب�صكل �صريع.

2 - عندما يكون هناك اقتراح بتو�صيح م�صاألة تقع مورد اهتمام عند الجميع 

وذلك قبل �صروع البرنامج التخ�ص�صي.

منا�صب؛  غير  الطبيعي  الجو  اأن  اأو  الوقت  من  مت�صع  هناك  يكون  عندما   -  3

كوجود برد قار�س اأو حرارة مرتفعة.

4 - عندما ل يكون لدى الم�صتمعين اأكثر من خم�س دقائق لال�صغاء اإلى برنامجنا 

مثال ذلك البرامج ال�صباحية التي يكون فيها المخاطبون واقفين, اأو عندما 

يكونون في حالة انتظار اأمر اآخر كالمتحان مثاًل.

5 -عندما نفكر في كل لحظة باأن هذه الفر�صة التي بين اأيدينا قد تنتهي مثال 

يمكن  الأثناء  ففي هذه  البا�س  و�صول  ينتظرون  الجميع  يكون  ذلك عندما 

التحدث ببع�س النقاط الأخالقية.

6 - عندما يكون الأ�صا�س في �صفوفنا تدري�س الم�صائل العقائدية والأخالقية اأو 

ال�صيرة العملية لالأئمة الأطهار.

نماذج

1 - ينقل ابن عبا�س قال: خرج ر�صول اهللP يريد حاجة, فقال: احملوا هذا 

.
)1(

الغالم خلفي, ثم قال: ي� غالم خف اهلل يكِ�ك

)1( بحار الأنوار, المجل�صي, ج 74, �س 136.
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اأن نتعرف على عاملين  اأنف�صنا من المع�صية, فعلينا  اإذا اأردنا اأن نحفظ   - 2

اأ�صا�صيين:

الع�مل الأول: معرفة المع�صية. جاء في الرواية اأن »النظر �ض�م م�ضموم من 

�ض��م اإبلي�ص« فهل هناك اإن�صان عاقل ي�صع نف�صه في معر�س ال�صهام الم�صمومة 

القاتلة؟

الع�مل الث�ني: معرفة اهلل؛ ينبغي اأن نعرف اهلل تعالى انطالقًا من: »هو معكم 

اأينم� كنتم«؛ »اإن اهلل معن�«؛ »اإن اهلل معكم«؛ »األم يعلم ب�أن اهلل يرى«.

عندما لم يقبل النا�س دعوة نوحQ و�صاءت اإرادة اهلل تعالى اأن يتعلق العذاب 

. فاإذا كان النا�س ي�صتهزوؤون بك 
)1(

بهم, اأمره اهلل تعالى: {حب خب مب       }

ب�صبب �صناعة ال�صفينة, فاعلم باأنك تعمل تحت علمنا ونحن نراك.

خبر الإمام ال�صادقQ باأن فالنًا قد ذكره ب�صوء فنه�س الإمام وتو�صاأ 
ُ
3 - اأ

و�صل ركعتين وخاطب اهلل تعالى باأنه قد �صفح عنه ودعا اهلل اأن يغفر له.

وكان الإمام ال�صادقQ يطوف بالكعبة عندما اأخذ اأحد الحجاج بعباءته 

وقال له: لقد فقدت اأموالي التي تبلغ 1000 دينار واأنت قد اأخذتها. تحدث الإمام

Q معه طوياًل مو�صحًا له: لعل �صخ�صًا اآخر قد �صرق اأموالك, لعلك تركتها 

في المنزل, لعلك اأخطاأت, لكن ل فائد من ذلك. وعندما لم يقتنع طلب منه 

الإمامQ مرافقته اإلى المنزل حيث اأعطاه كي�صًا فيه 1000 دينار. رجع ذاك 

الرجل اإلى منزله فوجد اأمواله فيه, فعاد م�صرعًا اإلى الإمامQ ليعتذر منه 

 Rرف�س ا�صترجاعها لأن اأهل البيت Qويعيد اإليه اأمواله اإل اأن الإمام

اإذا اأعطوا �صيئًا فال ي�صترجعونه.

)1( هود- 37.
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د - البداية ب�لت�ضبي��ت

الظرافة  لجهة  البدايات  اأنواع  اأكثر  من  واحدة  هي  الت�صبيهات  م�صاألة  لعل 

والتاأثير. واأثبتت التجربة اأن اللقاء غير المبا�صر يترك اأثرًا اأف�صل واأ�صرع. ثم اأن 

هذا الأ�صلوب ذو �صابقة طويلة وقد ا�صتفاد منه اأ�صحاب الذوق والفن طوال التاريخ.

اإذا اأ�صبح �صيٌء ي�صكل قيمة عند �صخ�س ما � حتى لو كان مخالفًا للقيمة � فال 

كافة  بو�صع  الأ�صلوب  هذا  في  المدر�س  يقوم  تركه.  على  ت�صجيعه  ب�صهولة  يمكن 

الأمور اإلى جانب بع�صها البع�س, الجيد وال�صيء وذي القيمة وفاقدها ويبقى حق 

الختيار متعلقًا بالمخاطب. فال ينبغي على المدر�س اأن يحكم باأن هذا العمل ذو 

قيمة ويجب الأخذ به واإّن غيره فاقد للقيمة ويجب التخلي عنه.

والت�صبيهات اأمور هامة عند المدر�س بالأخ�س في حالة اللقاء غير المبا�صر. 

ويكون هذا الأ�صلوب مفيدًا في الحالت الآتية:

عند  ا�صتعمالها  من  ليتمكن  الت�صبيهات  مطالعة  على  المدر�س  يعمل  اأن   -  1

الحاجة اإليها.

2 - اأن يكون مو�صوع الدر�س م�صابهًا ومنا�صبًا لبدايته.

القاء  العلمية و�صعيفًا في  الناحية  المدر�س غير متمكن من  3 - عندما يكون 

المطالب العلمية.

القراآنية  الأدلة  عن  �صبب  لأي  بعيدين  اأ�صخا�صًا  المخاطبون  يكون  اأن   -  4

والروائية والأ�صول العتقادية.

غير  النماذج  نحو  تميل  المخاطبين  عند  المقبولة  النماذج  تكون  -عندما   5

التقليدية وذات العالقة بالنماذج الغربية.

يتم  الذي  المو�صوع  ويكون  الأطفال,  غير  من  المخاطبون  يكون  عندما   -  6

التيان بت�صبيهات له من الم�صائل والم�صاكل الفعلية واليومية.
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نماذج

1 - الحج�ب، ح�فظ للقيم

يمكن اللجوء اإلى الت�صبيه الآتي لتو�صيح اأن الحجاب حافظ للقيم.

داخلها,  في  محفوظ  فالعطر  الغالق,  محكمة  العطر  زجاجة  دامت  ما   � اأ 

ولكن هذا العطر �صينت�صر في الأرجاء بمجرد فتح الزجاجة لت�صبح خالية, 

ال�صيء الذي يتم بوا�صطته اغالق الزجاجة, والذي  والحجاب �صبيه بذاك 

.
)1(

ي�صاعد في الحفاظ على العطر في الداخل

ب � كلما كان ال�صيء كبير القيمة, ينبغي الدقة اأكثر في الحفاظ عليه. فالفاكهة 

المتدنية الثمن يتم و�صعها على قارعة الطريق للبيع, لكن الذهب يو�صع في �صناديق 

واأماكن خا�صة لالحتفاظ به لأن قيمته مرتفعة وهكذا حال الحجاب.

2 - الحج�ب، �ضبب الطمئن�ن

وراحة:  اطمئنان  عامل  الحجاب  اأن  لتو�صيح  الآتي  بالت�صبيه  ال�صتعانة  يمكن 

لماذا تقيمون حائطًا حول منزلكم؟ ولماذا ت�صتبدلون الأبواب الخارجية الخ�صبية 

ذلك  كل  هل  ق�صيرة؟  كانت  اإذا  الحيطان  ترفعون  ولماذا  حديد  من  وتجعلونها 

والباب  البيت  حول  المقام  كالحائط  هو  والحجاب  ذلك؟  لغير  اأم  راحتكم  لأجل 

والأبواب  طويلة  الحيطان  كانت  اإذا  والراحة  بالطمئنان  ت�صعرون  األ  الحديدي. 

الحديدية مقفلة. فاإذا كان ذلك لأجل الطمئنان والراحة, كذلك الحجاب لأجل 

اطمئنان وراحة الن�صاء.

3 - الإن�ض�ن واختي�ر الطريق

يمكن ذكر الت�صبيه الآتي لتو�صيح اختيار الإن�صان عند انتخابه طريق ال�صعادة 

)1( كتاب التمثيالت, ج1, �س22.
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اأو ال�صقاء:

المواد الأولية التي ت�صتعمل ل�صناعة اأباريق الحمامات هي بعينها التي ت�صتخدم 

�صخ�صين,  اأيدي  في  الأولية  المواد  و�صعنا هذه  اإذا  ال�صناعية.  الزهور  ل�صناعة 

الأول ي�صتخدمها ل�صناعة الزهور التي يتم و�صعها في اأف�صل الأماكن, واأما الثاني 

في هذه  ي�صنع  اأحدهما  الأماكن.  اأ�صوء  في  تو�صع  اأباريق حمامات  منها  في�صنع 

وجوده  من  ي�صنع  والثاني  الخميني)ره(  كالإمام  في�صبح  وردًا  وجوده  من  الدنيا 

�صخ�صًا �صبيهًا ب�صدام. يقول اهلل تعالى: {حب خب مب       }. وما يجب اأن نعلمه 

اأن كل ما ن�صنعه باأنف�صنا هو الذي يحدد موقعنا في الدنيا والخرة؟

ه� � البداية ب�لقراءة الجم�عية ل�ضورة قراآنية

اإلى  توؤدي  التي  الو�صائل  اأف�صل  اأو �صورة قراآنية من  الجماعية لآية  القراءة  اإن 

ايجاد هدوء واطمئنان روحي عند الأطفال والنا�صئة. والقراءة ب�صوت عاٍل ت�صاهم 

في �صفاء القلب واإزالة المنغ�صات. وعندما �صُئل الر�صولP عن �صبب كون اأف�صل 

الذي  العال  ال�صوت  باأن  فاأجاب  عاٍل؟  ب�صوت  ترديدها  يتم  التي  تلك  ال�صلوات 

ينطلق من الحناجر الجماعية تجعل الجمع يلتفت اإلى خارج نف�صه فتزول الكدورات 

الموجودة بينهم, وكلما ارتفع ال�صوت ازداد ال�صفاء والمحبة والوحدة.

اإن القراءة الجماعية مفيدة في كل حين اإل اأنها اأكثر فائدة في الحالت التالية:

1 - عند وجود ا�صطراب و�صجيج في ال�صف قبل البدء.

التجويد,  )كالقراءة,  قراآني  جانب  ذا  الحديث  مو�صوع  يكون  عندما   -  2

التو�صيح, التف�صير وعلوم القراآن(.

3 - عندما يتم اجراء البرنامج في الم�صجد اأو في مكان مقد�س اآخر.

4 - عندما يترافق البرنامج مع برنامج �صباحي.

5 -عندما يكون مقدم البرنامج يتمتع ب�صوت جذاب, هنا من الأف�صل اأن يقراأ 
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المقدم ويرد الباقون معه.

6 - عندما يكون الدر�س مخت�صًا بالأخوات الذين يولون اأهمية خا�صة للقراآن.

نماذج

1 - بعد قراءة �صورة والع�صر يمكن كتابة القاعدة فيها على اللوح وذلك بعبارة 

ق�صيرة. واأما القاعدة الموجودة في �صورة والع�صر, فعبارة عن:

اإيمان + العمل ال�صالح + التو�صية بالحق + التو�صية بال�صبر = ال�صعادة

2 - تكرار القراءة ثالث مرات وعلى �صكل الترتيل ومن ثم يحاول المدر�صون 

تو�صيح النقاط الموجودة فيها.

ه� � البداية ب�لم�ض�فحة

اإن الم�صافحة وال�صوؤال عن اأحوال ال�صباب والنا�صئة والأطفال هي اأف�صل و�صيلة 

بال�صكل  الأ�صلوب  هذا  اجراء  من  تمكنا  واإذا  فيهم,  والتاأثير  معهم  لقامة عالقة 

ال�صحيح ف�صيحمل الكثير من الفوائد العملية. وتختلف طريقة الم�صافحة وال�صالم 

على هذه الفئات باختالف المدر�صين والمبلغين. ويكون هذا الأ�صلوب مفيدًا:

1 - اإذا كانت الجل�صة الأولى للمدر�س في هذا المكان ومع هذه المجموعة.

2 - اأن يكون قد م�صى بع�س الوقت على الجل�صات ال�صابقة.

3 - عندما يطلب من المدر�س تعريف نف�صه اأمام الآخرين وعندما يطلب منه 

التحدث عن اأ�صلوب عمله اأمامهم.

4 - عندما يكون عمر المخاطبين �صغيرًا ويكون ح�صور الكبار قلياًل.

و � البداية من خالل تو�ضيح النعم

اإليها. ويكون هذا  الأف�صل البدء بذكر النعم المح�صو�صة والتي يمكن الو�صول 

الأ�صلوب مفيدًا في الحالت التالية:
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1 - عندما يكون عمر المخاطبين �صغيرًا وعددهم كبيرًا.

2 - عندما ل يكون هناك و�صائل تعليمية م�صاعدة.

3 - اأن يكون ف�صاء اجراء البرنامج مفتوحًا.

4 - اأن يكون بمقدرة المدر�س ال�صتفادة من النعم المتوفرة كالنور والهواء...

5 -امكانية اح�صار اإحدى النعم الإلهية اإلى ال�صف والحديث حولها.

6 - عندما يمكن و�صول ال�صوت اإلى جميع الحا�صرين.

7 - عندما يكون مو�صوع الدر�س الحديث حول حقوق اأع�صاء البدن )كما جاء 

في ر�صالة الحقوق لالإمام ال�صجادQ: حقوق القلب, العين, اليد و...(.

النماذج

1 - نعمة العين

ت�صوروا اأن كافة ال�صخ�صيات ال�صيا�صية في العالم قد اجتمعت في مبنى معين, 

والخارج  الداخل  من  عليه,  للحفاظ  الو�صائل  كافة  ي�صتخدمون  اأنهم  ن�صاهد  هنا 

حتى اأنهم يحاولون مراقبة الأجواء المحيطة بالمبنى, لماذا؟ لأن المجتمعين في 

المكان هم من اأهم ال�صخ�صيات في العالم.

والعين عند الإن�صان مهمة اأي�صًا. لذلك جعل اهلل تعالى لها ما يحافظ عليها.

اأ � الدموع عبارة عن حافظ داخلي للعين.

ب � الرمو�س تحافظ على العين في بداية العين.

ج � الجفون تحافظ عليها من البرد والحر.

د � الحاجب يحافظ على العين من الأعلى حيث ل ي�صمح الحاجب للعرق بالنزول 

اإلى العين.

المحافظ  الجبهة دور  الموجودة على  والتجعيدات  تلعب الخطوط  � وكذلك  ه� 

الذي ل ي�صمح لل�صموم بالو�صول اإلى العين.
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2 - نعمة ال�م والل�ض�ن

ماذا كنا �صنفعل اإذا كّنا نفتقد الفم؟ كيف �صنتحدث مع بع�صنا البع�س؟ وماذا نفعل 

اإذا كنا نفتقد الل�صان؟ كيف �صنتذوق الأطعمة؟ ما هي م�صوؤوليتنا اتجاه هذه الأع�صاء؟

3 - نعمة البدن

اإن كل ما هو موجود في اإدارة اأي بلد, موجود اأي�صًا في بدننا الوا�صع.

الذاعة  عبارة  والل�صان  العين  المعلومات,  دائرة  عن  عبارة  الإن�صان  ذهن 

والتلفاز, الأيدي والع�صالت عبارة العمل والأمور الجتماعية, البطن عبارة التعبئة 

القت�صادية, الأرجل عبارة الموا�صالت...

ج � البداية بقراءة ال�ضعر

وال�صباب  الأطفال  اأجواء  مع  ومتنا�صبة  جذابة  اأدوات  اإلى  المدر�صون  يحتاج 

هو  الذي  الأ�صا�س  الهدف  وبلوغ  النجاح  م�صتويات  اأعلى  اإلى  للو�صول  والنا�صئة 

عبارة عن القرب الإلهي والكمال والمعنوي وجذب الأجيال الجديدة اإلى الإ�صالم 

والمعارف الإ�صالمية. ويعتبر ال�صعر والأنا�صيد � وهي و�صائل ولي�صت اأهدافًا � من 

جملة العوامل الموؤثرة في ن�صر المعارف الإلهية.

اإن الجذابية الموجودة في ال�صعر تجعل قلوب الأطفال وال�صباب في متناول اأيدي 

المدر�س. وينبغي على المدر�س وقبل قراءة الأبيات ال�صعرية, اأعداد اأ�صئلة تتمحور 

حول تلك الأبيات ويلقيها على م�صامع المخاطبين في النهاية.

وي�صبح ان�صاد ال�صعر مفيدًا في الحالت التالية:

1 - عندما ي�صعر بوجود تعب وملل.

2 - في الح�صة الدرا�صية الأخيرة اأو بعد م�صي �صاعتين على الدرو�س الأخرى.

3 - عندما نرغب في معرفة مقدار الذكاء الموجود عند المخاطبين.
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منهج تنظيم المضمون )2(
 ـ المرحلة الثانية: أساليب تقديم اآليات والروايات

اإ�صارة

اأ�صرنا في المقال ال�صابق اإلى المراحل الخم�س المتعلقة باجراء برامج لل�صباب 

البدايات.  اأ�صاليب  باإحدى  البداية  اأي:  الأولى  المرحلة  حول  وتحدثنا  والنا�صئة, 

و�صنحاول في هذا المقال الطاللة على المرحلة الثانية.

ينبغي  المخاطبين,  لدى  الدافع  وايجاد  البدايات  و�صائل  باإحدى  ال�صروع  بعد 

القراآن  معارف  عن  عبارة  هو  والذي  المخاطبين  اإلى  الر�صالة  م�صمون  اي�صال 

.Rالكريم واأهل البيت

المفاهيم  لنقل  متعددة  ومناهج  اأ�صالب  من  الحا�صر  الع�صر  في  وي�صتفاد 

العلمية والدينية والأخالقية... ثم اإِن هذه الأ�صاليب والمناهج ت�صاعد المدر�س في 

نقل الآيات والروايات والمفاهيم والتعاليم المختزنة فيها ب�صرعة ودقة وتوؤدي اإلى 

ايجاد جاذبية خا�صة ت�صاف اإلى البرنامج, ل بل وت�صاهم في رفع م�صتوى الدافع 

اإلى  ن�صير  يلي  الم�صاركة في هكذا برامج. وفيما  ي�صجعهم على  بما  ال�صباب  لدى 

بع�س اأ�صاليب تقديم الآيات والروايات: 

1 - الأ�ضلوب النوعي

العنوان  وجعلها  رواية  اأو  �صورة  اأو  اآية  انتقاء  الأ�صلوب  هذا  خالل  ومن  يمكن 
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الأ�صا�س الذي ينبغي اأن يدور البحث حوله وذلك بدل اأن نقوم بذكر العدد الكبير 

من الآيات والروايات.

والنا�صئة  ال�صباب  �صيجعل  واحدة  جل�صة  في  الآيات  من  الكبير  العدد  ذكر  اإن 

ي�صعرون باأنهم قد ُتركوا في بحر نوراني كبير بحيث يحتملون الغرق في كل لحظة.

ي�صاعد هذا الأ�صلوب في اختيار كلمة واحدة اأو ب�صع كلمات من الآيات ال�صريفة 

وجعلها مو�صوع الكالم. ويتمكن ال�صباب من خالل اآية ق�صيرة من ادراك ع�صرات 

المطالب الجديدة والجذابة وبالتالي ال�صتفادة من حقائق واأ�صرار القراآن الكريم.

نموذج قراآني:

بهدف تو�صيح الأ�صلوب النوعي نقدم نموذجًا من الآيات ال�صريفة حيث نوؤكد 

فيه على المطالب التي يمكن الوقوف عندها.

.
)1(

جاء في القراآن الكريم قول اهلل تعالى: {ې   ې ى  }

.
)2(

حديث: قال ر�صول اهللP: »طوبى لمن ملك ل�ض�نه«

التعرف على كلمة: اأطلق على مو�صىQ »كليم اهلل« اأي ال�صخ�س الذي يتحدث 

مع اهلل.

اآداب: عند التحدث ل تم�صك بيد من تحادثه ول ت�صع يدك على كتفه.

التيان  عليه  اهلل(,  ذكر  بغير  )�صهوًا  ال�صالة  في  ال�صخ�س  تكلم  اإذا  اأحكام: 

ب�صجدتي ال�صهو في النهاية.

�صيرة: عندما كان ر�صول اهللP يتحدث اإلى النا�س كان يعمل ومن خالل حديثه 

على تقريب النا�س اإلى بع�صهم البع�س.

لطيفة: يتحدث الإمام الر�صاQ عن اعرابي قدم اإلى الر�صولP واح�صر له 

)1(  �صورة البقرة, الآية: 83-

)2(  نهج الف�صاحة, 1918.
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هدية ثم طلب منه ثمنها, لذلك كان الر�صولP ُي�َصرُّ عند ذكر هذا العرابي 

وي�صحك من لطائفه, ومن هنا عندما كان يحزن كان ي�صاأل عن العرابي.

ق�صة: هناك �صخ�س م�صهور يدعى اأبا يو�صف يعقوب بن ا�صحاق المعروف بابن 

والإمام   Qالجواد الإمام  تالمذة  من  وهو  كبير.  اهوازي  فقيه  وهو  ال�صكيت 

ولديه  تعليم  العبا�صي على  المتوكل  اأجبره  كتاب.  23 -عنوان  وله   .Qالهادي

ابن  بت�صيُّع  يعرف  وكان  الأيام  اأحد  في  حفاًل  المتوكل  اأقام  والموؤيد(.  )المعتز 

الح�صن  اأم تحب  اأكثر  ولديَّ هذين  له: هل تحب  وقال  اإليه  توجه  لذلك  ال�صكيت, 

والح�صين )عليهما ال�صالم(؟ فاأجابه: »واهلل اإن قنبراً خ�دم عليQ خير منك 

ومن ابنيك« غ�صب المتوكل واأمر بقطع ل�صانه من القفا فكان �صهيد الولية.

.
)1(

دعاء: {ۇ  ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ  ې    ې ې ې  }

وقفة: ما هو حكم حركة الل�صان في ال�صالة؟

�صبيل جذب المحبوب: ا�صتمع بدقة اإلى كالم الطرف المقابل, ل تقاطعه قبل اأن 

ينهي كالمه, اإذا كنت مخالفًا له فاخبره بعد انتهائه من الكالم وكل �صيء ت�صغي 

اإليه بدقة واهتمام تجعل النا�س تتوجه للحديث معك براحة وثقة.

الل�صان  )الخجل(,  المغلق  الل�صان  )المتملق(,  المفتوح  الل�صان  الل�صان:  �صكل 

يمكنه  )من  الل�صان  �صاحب  )المنافق(,  الل�صانين  ذو  الأدب(,  )قليل  الممدود 

التعبير عما يريد(, ل�صان الطير )ا�صم �صجرة(...

مث�ل: قل كلمة وا�ضمع اأخرى.

�صوؤال: اذكر ثالثة اأ�صماء ل�صخ�صيات �صيعية معروفة تم قطع األ�صنتهم في �صبيل 

الإ�صالم؟

الجواب:

)1(  �صورة طه, الآيات: 25 -28.
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 1 - ميثم التمار بيد معاوية.

2 - ابن ال�صكيت, بيد المتوكل العبا�صي.

3 - ر�صيد الهجري بيد عبيد اهلل بن زياد.

ن�صًا  لقراأ  الميكرفون  اأمام  مرة  لأول  وقفت  الأ�صدقاء,  اأحد  يقول  خاطرة: 

يحتوي على تبريك بمنا�صبة الن�صف من �صعبان وتقديم البرنامج.

وبدل اأن اأقول »تكبير« ليكبر النا�س ويرددوا عبارة »اهلل اأكبر« قلت: تبريك.

رواية: يقول الإمام عليQ: »المرء مخبوء تحت ل�ض�نه«.

اأحجية: ما هو الع�صو الوحيد الذي ل يتاألم على الطالق؟ الل�صان

خ�صو�صية: الل�صان هو اأف�صل اأع�صاء البدن وا�صوءها.

كالم جميل: قيل ل�صخ�س كثير الطعام: اأي اآية من اآيات القراآن تحبها اأكثر؟

قال: »م� لكم األ ت�أكلوا«.

قالوا: باأي اأمر من اأوامر القراآن تحب اأن تعمل؟

.
)1(

قال: {پ ڀ  }

قالوا: اأي الأدعية القراآنية تقراأها با�صتمرار؟

قال: »ربن� اأنزل علين� م�ئدة من ال�ضم�ء«.

قالوا: اأي اأحاديث الر�صولP تختار؟

قال: »لو دعيت اإلى كراع لجبت«.

.Pقالوا: اأي الطعام كان مف�صاًل عند الر�صول

قال: الطعام الذي يكثر الم�صاركون فيه.

قالوا: ماذا تطلب من اهلل تعالى؟

قال: »الل�م ارزقني رزق�ً حالًل طيب�ً«.

)1(  �صورة الأعراف, الآية: 31-
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لطيفة: دخل �صائل على رب منزل, فتوجه �صاحب المنزل اإلى غالمه وقال له: 

قل لرجب اأن يقول لقنبر اأن يقول لحبيب اأن يقول لظفر اأن يقول لل�صائل: ل يوجد 

في المنزل ما نعطيه له. �صمع ال�صائل الجملة فتوجه قائاًل: اإلهي قل لجبرائيل اأن 

يقول لميكائيل اأن يقول ل�صرافيل اأن يقول لعزرائيل اأن يقب�س روح �صاحب المنزل.

ر�صالة الأع�صاء )الل�صان(: قال علي بن الح�صينQ: »حق الل�ض�ن... البر 

.
)1(

ب�لن��ص وح�ضن القول في�م«

نقاط تف�صيرية

اأ � ي�صبح الح�صان ذا قيمة اإذا رافقه الأدب وعدم المنة.

ب � تطرح م�صاألة العالقة مع اهلل تعالى في اأجواء العالقة مع النا�س لذلك يقول 

اهلل تعالى في ا�صتمرار الآية ال�صريفة: {ڱ ڱ  }.

الر�صائل المنطوية في الآية

اأمر  النا�س  كافة  مع  بل  ل  والموؤمنين  الم�صلمين  مع  الح�صن  التعاطي  اإن   -  1

�صروري ولزم »للن��ص ح�ضن�ً«.

2 - قد يتعذر الح�صان اإلى جميع النا�س اإل اأنه يمكن التحدث مع النا�س ب�صكل 

ح�صن »قولوا للن��ص ح�ضن�ً«.

موعظة: قال ر�صول اهللP لرجل اأتاه: األ اأدلك على اأمر يدخلك اهلل به الجنة؟ 

ن اأنيله؟  قال: بلى يا ر�صول اهلل, قال: اأنل مما اأنالك اهلل, قال: فاإن كنت اأحوج ِممَّ

قال: فان�صر المظلوم, قال: واإن كنت اأ�صعف ممن اأن�صره؟ قال: فا�صنع لالأخرق 

)اأي اأ�صر عليه( قال: فاإن كنت اأخرق ممن اأ�صنع له؟ قال: فا�صمت ل�صانك اإل من 

)2(

خير, اأما ي�صرك اأن تكون فيك خ�صلة من هذه تجرك اإلى الجنة؟

.Q1(  ر�صالة الحقوق لالإمام ال�صجاد(

)2(  اأ�صول الكافي, ج1, �س113, »باب ال�صمت«.
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اأنواع اللغات )الأل�صنة(: هناك اأكثر من 800 مليون �صخ�س في العالم يتحدثون 

اللغة النجليزية, اأكثر من 450 مليون �صخ�س يتحدثون اللغة الهندية, اأكثر من 300 

مليون �صخ�س يتحدثون الرومية, اأكثر من 250 مليون �صخ�س يتحدثون ال�صبانية, 

�صخ�س  مليون   170 من  اأكثر  البرتغالية,  يتحدثون  �صخ�س  مليون   176 من  اأكثر 

يتحدثون البنغالية, اأكثر من 70 مليون �صخ�س يتحدثون التركية, اأكثر من 65 مليون 

.
)2(

, واأكثر من 50 مليون �صخ�س يتحدثون الفار�صية
)1(

�صخ�س يتحدثون العربية

يبداأ  ثم  يدخل  اآخر  ب�صخ�س  واإذ  لل�صالة  يقف  الأ�صخا�س  اأحد  كان  مزاج: 

المديح والثناء على ال�صخ�س وال�صالة التي يوؤديها, فقطع الم�صلي �صالته وقال: 

واأنا �صائم اأي�صًا.

كالم دقيق: جاءوا باإِعرابي اإلى اأحد الخلفاء. فلما وجده يجل�س في مكان مرتفع 

اأنا اهلل.  اإليه قائاًل: ال�صالم عليك يا اهلل! اأجاب الخليفة: ل�صت  عن النا�س توجه 

جبرائيل.  ل�صت  اأنا  الخليفة:  فاأجاب  جبرائيل!  يا  عليك  ال�صالم  الأعرابي:  فقال 

مع  واجل�س  عر�صك  من  فانزل  جبرائيل  ول�صت  اهلل  تكن  لم  اإذا  العرابي:  فقال 

النا�س.

حوار اع�ض�ء البدن مع الل�ض�ن: تتوجه اأع�صاء البدن �صباح كل يوم اإلى الل�صان 

وتقول له: نق�صم عليك باهلل ل تلقي بنا في العذاب. خف اهلل! لأنك اإذا كنت �صادقًا 

.
)3(

كنا في ماأمن واإذا كنت منحرفًا القيتنا في الخطر

اأو�صني فقال:  يا ر�صول اهلل  له:  اإلى ر�صول اهللP وقال  ن�ضيحة: جاء رجل 

احفظ ل�صانك وكرر ذلك ثالثًا ثم قال: »ويحك وهل يكب الن��ص على من�خرهم 

.
)4(

اإل ح�ض�ئد األ�ضنت�م«

)1( لعل مراد الكاتب اأن 65 مليون �صخ�س يتحدثون العربية ممن اأ�صلهم غير عربي.

)2(  اطالعات التلميذ, �س48.

)3(  المحجة البي�صاء, ج5, �س193-

)4(  لئالي الأخبار, ج1, �س176.
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�ضوؤال: هل المق�صود من قوله تعالى: {ې   ې ى  } اأن نحدث النا�س 

بجميل الكالم اأم اأن المق�صود الكالم الح�صن.

ينبغي  م�صاألة  يحمل  الثاني  المفهوم  اأن  اإل  �صحيح,  الأمرين  كال  الجواب: 

اللتفات اإليها.

البتعاد  الجتماعية  عالقاته  في  الإن�صان  على  يجب  الأول  المفهوم  على  بناًء 

الثاني  المفهوم  على  وبناًء  النا�س  معا�صرة  يح�صن  اأن  اأي  القبيحة  العبارات  عن 

اأن يتحدث بكالم يحمل  اأي  القاء الكالم الح�صن,  النا�س  المعا�صرة مع  يجب في 

توجهًا �صحيحًا ويحتوى على العبر والحكم بحيث ي�صتفيد منه كل اإن�صان مهما كانت 

العقيدة التي ينتمي اإليها.

اإلى الل�صان. ويقع الل�صان في  اأكثر المعا�صي  اإلى الجذور: تعود جذور  العودة 

اأربعين مع�صية وهي عبارة عن:

 1 - التهمة.

2 - البحث عن عيوب الآخرين.

3 - الكذب.

4 - الطعن.

5 -الجرح.

6 - اراقة ماء الوجه.

7 - الق�صوة في الكالم.

8 - ك�صر القلب.

9 - الهانة.

10 - اليمين الكاذب.

11 - التملق.
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12 - الكبر في القول.

13 - عدم النهي عن المنكر.

14 - البدعة في الدين.

15 -الحكم بغير الحق.

16 - اأذية الموؤمن.

17 - الح�صد والبخل.

18 - التحدث بغير الحق.

19 - الأخالق ال�صيئة.

20 � ت�صديق الكفر وال�صرك.

21 - �صوء الل�صان في معا�صرة الآخرين.

22 - الغيبة.

23 - ال�صاعة.

24 - ال�صتم.

25 -اف�صاء اأ�صرار النا�س.

26 - جعل الآخرين يعي�صون الياأ�س.

27 - المناداة بال�صم ال�صيء.

28 - المزاح مع غير المحرم.

29 - الرياء في القول.

30 � الأمر بالمنكر.

31 - المزاح الزائد.

32 - ال�صخرية بالآخرين.

33 - تحريف الأمور الدينية.

34 - ال�صهادة بغير الحق.
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35 -الوعد الكاذب.

36 - التحدث عن غير علم.

37 - الحديث المخلوط بالمكر والحيل.

38 - لعن النا�س.

39 , تحقير الآخرين.

40 � تقليد �صوت �صخ�س بهدف ال�صتهزاء.

نموذج من الأحاديث

ما تقدم هو نموذج لآية قراآنية �صريفة ا�صتعملنا فيها الأ�صلوب النوعي, وفيما 

يلي نتعر�س لنموذج اآخر وهو عبارة عن حديث �صريف.

.
)1(

قال ال�صادقQ: »من ي�ضحب �ض�حب ال�ضوء ل ي�ضلم«

وعلى  اهلل«  »حبيب  عبارة   Pالإ�صالم ر�صول  على  اأطلق  كلمة:  على  التعرف 

النبي اإبراهيم »خليل اهلل«.

�صوؤال: �صئل الر�صولP: يا ر�صول اهلل من نجال�س؟

الآخرة  في  ويرغبكم  منطقه  عملكم  في  ويزيد  روؤيته,  اهلل  يذكركم  من  قال: 

عمله.

اأح�صنكم  القيامة,  يوم  مجل�صًا  مني  اأقربكم  اإن   :Pاهلل ر�صول  قال  اأخالق: 

اأخالقًا.

والأخالق   .
)2(

الأخالق« مك�رم  لأتمم  بعثت  »اإنم�   :Pالر�صول يقول  �صيرة: 

الح�صنة تقت�صي منك و�صل من قطعك والعفو عمن ظلمك.

اآداب: اأن تواجه النا�س بوجه ب�صو�س ي�صير اإلى الر�صا.

)1( الخ�صال, ال�صدوق, �س  169.

)2(  بحار الأنوار, ج74, �س 186.
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اأحجية: اإذا دخل �صخ�صان مكان ما, فكيف نعرف اأن اأحدهما اأف�صل من الآخر 

قبل اأن يتحدثا.

دعاء: نقل عن الر�صولP اأن من دعى ل�صاحبه في غيابه تنادي المالئكة اأن 

قد كتب لك مثل ما دعيت به.

يمكن  ل  الذي  كالطعام  منهم  البع�س  ثالثة,  الأ�صدقاء  الأ�ضدق�ء:  اأق�ض�م 

ال�صتغناء عنه, والبع�س كالدواء الذي قد يحتاجه الإن�صان تارة, والبع�س كالمر�س 

الذي ل يحتاجه ال�صخ�س على الطالق.

ت�ضبي��ت: الأ�صدقاء كال�صجر, بع�س الأ�صجار ذات ثمار وظل وبع�س الأ�صدقاء 

مفيدون �صواء على م�صتوى الدنيا والآخرة.

وبع�س الأ�صجار تحمل ثمارًا فقط وبع�س الأ�صدقاء يحملون نفعًا اأخرويًا وبع�س 

نفعًا  يحملون  الأ�صدقاء  وبع�س  فقط  عليها  المترتب  الظل  في  فائدتها  الأ�صجار 

دنيويًا فقط.

وبع�س الأ�صجار ل ظل ول ثمار لها وبع�س الأ�صدقاء غير مفيدين ل في الدنيا 

ول في الآخرة.

ال�ضديق النموذجي

1 - اهلل.

2 - الأنبياء.

3 - الوالدان.

4 - المعلم.

5 -كتاب اهلل.

6 - محبو اهلل.

7 - العمل ال�صالح والالئق الذي ي�صدر عن الإن�صان.
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 :Qصديق فجاءه يومًا فقال له الح�صن� Qمزاح: كان للح�صن بن علي

كيف اأ�صبحت؟ فقال: يا بن ر�صول اهلل اأ�صبحت بخالف ما اأحب ويحب اهلل ويحب 

اأن  يحب  وجلَّ  عزَّ  اهلل  لأن  قال:  ذلك:  وكيف  وقال:  الح�صن  ف�صحك  ال�صيطان؟ 

اأطيعه ول اأع�صيه ول�صت كذلك. وال�صيطان يحب اأن اأع�صي اهلل ول اأطيعه ول�صت 

.
)1(

كذلك, واأنا اأحب اأن ل اأموت ول�صت كذلك

�ضبب عدم الإيم�ن: اإن م�صاحبة الع�صاة والكاذبين توؤدي اإلى �صاللكم ويجعل 

النا�س تظن بكم ال�صوء.

زينة  ح�صناتك  يعتبر  والذي  حينها  في  بعيوبك  يذكرك  من  �صاحب  ن�ضيحة: 

له وعيوبك عيوبًا لنف�صه ومن يكون ظاهره وباطنه معك على وتيرة واحدة والذي 

يتعامل معك انطالقًا من ال�صدق.

حقوق الأ�ضدق�ء: تكتمل ال�صداقة والرفقة عندما ينظر الإن�صان اإلى �صديقة 

نظرة محبة وعطف, وعندما ي�صاهد عيوبه ويتغا�صى عن �صيئاته وعندما يلتفت 

اإليه عند لقائه به وعندما ي�صتمع اإلى كالمه حتى النهاية, وعندما ل يتحدث معه 

ثه ب�صوت هادئ كما يحب, وعندما ي�صاعده في الأعمال التي  ب�صوت عاٍل بل يحدِّ

يتاأخر  اأو  يتقدم عليه  اأن  بالأيدي وعندما يرافقه في حركته ل  بها  القيام  يمكن 

عنه.

�ضبل جذب المحبوب: يقول علماء الأخالق في هذا الخ�صو�س: من المن��ضب 

اإذا �ض�هد ال�ضخ�ص خط�أً ي�ضدر عن �ضديقه، اأن ي�ت�ص له عن اأعذار، ف�إذا لم يقبل 

قلبه الأعذار عليه ن�ره على ق�ض�وته كيف ل يقبل �ضبعين عذٍر ل�ضديق.

الر�ض�لة: ي�صير الحديث المتقدم اإلى الإن�صان وكيف يمكن اأن ي�صل اإلى حدود 

ال�صعادة, اإل اأن و�صو�صة �صغيرة من �صديق ال�صوء قد تنزله القهقراء.

)1(  معاني الأخبار, �س398, ح29.
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م�ضائل:

1 - ال�صديق والرفيق من جملة الأ�صباب الهامة والبناءة ل�صخ�صية الإن�صان.

2 - الإن�صان موجود يقبل التاأثُّر وهناك ق�صم كبير من اأفكاره و�صفاته الأخالقية 

يح�صل عليها عن طريق الأ�صدقاء.

3 - اإن دور ال�صديق هام جدًا على م�صتوى �صعادة و�صقاء الإن�صان. فقد يرفع 

ال�صديق �صديقه اإلى اأعلى مدارج ال�صعادة وقد ينزل به اإلى م�صتوى الفناء 

والعدم.

حقوق  الأ�صخا�س  يراعي  عندما  والرفقة  ال�صداقة  تكتمل  الك�مل:  ال�ضديق 

اأ�صدقائهم واإخوتهم في الدين.

.
)1(

العودة اإلى الجذور: قال ر�صول اهللP: »حب الدني� راأ�ص كل خطيئٍة«

ال�ضروط التي تذكره� الرواي�ت لل�ضديق الح�ضن:

1 - اأن يكون عاقاًل.

2 - ح�صن الأخالق.

3 - حافظًا لل�صر.

4 - فاعاًل للخير.

5 -حاماًل لالأمانة.

6 - اأن ل يكون فا�صقًا.

7 - اأن ل يكون من اأ�صحاب البدع.

8 - غير حري�س على الدنيا.

9 - غير كاذب.

10 - ل ين�صر عيوب الإن�صان.

)1(  اأ�صول الكافي, ج4, �س415.
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11 - اأن يكون تقيًا.

12 - الذي يكون ح�صن وقبح �صديقه ح�صنًا وقبحًا له.

13 - اأن يكون مع الإن�صان عند ال�صعوبات.

14 - مريدًا للخير.

15 -معينًا لالإن�صان في اأمور الدنيا والآخرة.

16 - غير جبار ول ظالم.

17 - غر معاٍد لأرحامه.

18 - غير منافق.

19 - الذي يذكر وجوده الإن�صان باهلل.

20 - غير بخيل.
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منهج تنظيم المضمون )3(

المرحلة الثالثة: رفع الملل والتعب

اإ�ضارة:

المقال الذي بين اأيدينا عبارة عن الق�صم الرابع من مجموعة مقالت »من�ج 

تنظيم الم�ضمون« والتي هي عبارة عن اأ�صلوب ومنهج جديد في تقديم البرامج 

اإلى خم�س مراحل لجراء  اأ�صرنا في هذا الخ�صو�س  والنا�صئة.  لل�صباب  الجذابة 

البرامج وهي عبارة عن:

1 - البداية بالبرنامج.

2 - تقديم الآيات والروايات.

3 - رفع الملل والتعب.

4 - تو�صيح الأحكام.

5 -تبيين التكاليف ومن ثم الدعاء.

وتحدثنا في المقالت الثالث المتقدمة حول المرحلتين الأوليين و�صنحاول في 

هذا المقال الطاللة على المرحلة الثالثة والتي تحمل عنوان »رفع الملل والتعب«.

المرحلة الثالثة: رفع الملل والتعب

الفر�س اأنه وبعد ال�صروع بالبرنامج فاإن ال�صباب والنا�صئة قد و�صلوا اإلى حالة 



����ن�������ي���� ����������������������� ����ت��ب��ل��ي�����ي 

106

اإزالة  على  العمل  وينبغي  تقريبًا,  البرنامج  ن�صف  انق�صاء  من  والتعب  الملل  من 

اأمثال ذكر  والتعب  الملل  اأ�صاليب رفع  الحالة. هنا يمكن الحديث عن بع�س  هذه 

اللطائف والحجيات, �صحيح اأن هذه الأ�صاليب توؤدي اإلى ايجاد تنوع في البرنامج 

اإل اأنها ت�صاهم في غلبة ال�صطحية والب�صاطة على البرنامج الديني.

ال�صباب  تقوية روحية  ت�صاهم في  التي  الأ�صاليب  العديد من  المرحلة  في هذه 

وت�صاعد في رفع الملل والتعب عنهم مما يوؤدي اإلى ايجاد تنوع في البرامج وبالتالي 

اإلى   �  Rالمع�صومين واأحاديث  القراآن   � المتعالية  الدينية  المعارف  اي�صال 

عقول وقلوب المخاطبين.

من جملة الأ�صاليب التي يمكن الإ�صارة اإليها: الم�صابقات المتعددة ذات الأ�صئلة 

العملية  الم�صابقات  الأ�صعار...(  الأدبية,  )الن�صو�س  التف�صيلية  اأو  الق�صيرة 

وغيرها من الأ�صاليب التي �صيتم الإ�صارة اإليها في هذا المقال.

م�ضائل حول الم�ضابقات

من ال�صروري اللتفات اإلى الأمور الآتية عند اجراء الم�صابقات:

يجب  اأنه  اإل  والنا�صئة  وال�صباب  لالأطفال  مفيدة  الم�صابقات  اأن  �صحيح   -  1

المرحلة  في  المخاطبون  كان  اإذا  فائدة  اأكثر  تكون  قد  اأنها  اإلى  الإ�صارة 

المقال  هذا  في  و�صنحاول  ق�صيرة.  الأ�صئلة  وكانت  المتو�صطة  الدرا�صية 

تقديم نماذج عن اأ�صئلة ق�صيرة تتنا�صب مع الم�صتوى العلمي والذهني لهذا 

الم�صتوى الدرا�صي. ويتمكن الأ�صاتذة في كل مرحلة درا�صية من التخطيط 

لأ�صئلة خا�صة تنا�صب المرحلة.

2 - يمكن عند اجراء الم�صابقات اختيار �صخ�س معين واح�صاره اإلى مقدمة 

اإلى  الم�صاركين  تق�صيم  اأي�صًا  ويمكن  له,  الأ�صئلة  توجيه  ثم  الح�صور 

مجموعات.



)
3

(
ن 

و
م

ض
�

م
ل
 ا

م
ي
ظ

ن
ت
ج 

�
ن
م

107

3 - تحتاج الم�صابقات اإلى وجود هدايا وجوائز. واأما البرامج التي ت�صتمر لمدة 

تخ�صي�س  المنا�صب  فمن  �صهر  اأو  اأيام  ع�صرة  لمدة  ت�صتمر  كالتي  طويلة 

البرنامج  طوال  مثاًل  امتياز   100 يجمع  فمن  للفائزين.  خا�صة  امتيازات 

نخ�ص�س له جائزة معينة.

4 - ينبغي على المدر�س اأن يدير الم�صابقة بحيث ل يظهر مديونًا اأمام التالميذ, 

بل عليه اأن يظهر اأمامهم وكاأنهم هم المديونون له على اأ�صا�س اأن المطلوب 

منهم تقديم اجابات �صحيحة.

الكيف.  اأو  الكم  لجهة  �صواء  الجوائز  على  الم�صاركون  يطلع  ل  اأن  -ينبغي   5

با�صتمرار  امتيازاتهم  على  الم�صاركين  يطلع  ل  اأن  المدر�س  على  وينبغي 

واإل ل�صتغل طوال الوقت بها, بل يكتفي باعالن المتيازات في نهاية المدة 

المقررة للبرنامج.

اأنواع الم�ضابقات

ال�صكل  باعتبار  واأخرى عملية  �صوؤالية  م�صابقات  اإلى  الم�صابقات  تق�صيم  يمكن 

وذات  الق�صيرة  الأ�صئلة  اإلى ذات  ال�صوؤالية  الم�صابقات  وتق�صم  الأ�صئلة.  وباعتبار 

الأ�صئلة التف�صيلية.

الم�ضابقات ال�ضوؤالية

األف � الم�صابقات ذات الأ�صئلة الق�صيرة

تطرح الأ�صئلة الق�صيرة في هذا النوع من الم�صابقات, ويتوقع من الم�صاركين 

تقديم اجابات ق�صيرة اأي�صًا. ويمكن تق�صيم هذا النوع من الم�صابقات اإلى اأكثر من 

مجموعة باعتبار اأهداف وم�صمون الأ�صئلة ومن جملة ذلك:

1 - الم�صابقات الأخالقية
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وهي تهدف ليجاد الخ�صال الأخالقية الحميدة بين التالميذ ويمكنها تقديم 

الق�صايا الأخالقية على �صورة اأ�صئلة. وفيما يلي تقدم بع�س النماذج لهذه الأ�صئلة:

- النموذج الأول:

»اأف�ضل  بعبارة  الجابة  الم�صاركين  من  الطلب  ثم  الآتية  الأ�صئلة  طرح  يمكن 

الن��ص« اأو »اأ�ضوء الن��ص«.

1 - الذي يدعوك اإلى عمل الخير؟

2 - الذي يعتبر نف�صه اأف�صل من النا�س؟

3 - الذي يذكرك روؤيته باهلل؟

4 - الذي يظلم النا�س ويوؤذيهم؟

5 -الذي يتاألم لألمك؟

6 - الذي يجيب الح�صان بال�صاءة؟

7 - ال�صخ�س المح�صن والنافع؟

8 - الذي ي�صبر في ال�صدائد؟

9 - الذي يتتبع عيوب النا�س؟

10 - الذي ل يهتم اأن يراه النا�س وهو يرتكب المعا�صي؟

- النموذج الث�ني:

يمكن طرح الأ�صئلة الآتية والطلب من الم�صاركين الجابة بعبارة »نعم« اأو »كال«.

1 - هل تعلم اأن �صلوك كل �صخ�س يدل على �صخ�صيته؟

2 - هل تهتم باأن يكون �صلوكك في كل يوم اأف�صل من ال�صابق؟

3 - هل تمدح ال�صلوك الح�صن مع الوالدين؟

4 - هل تعلم اأن �صلوكنا جميعًا قد يكون اأ�صوة لجميع اأفراد المجتمع؟

5 -هل تعلم اأن �صلوكي و�صلوكك يوؤثر على جميع اأفراد المجتمع؟
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6 - هل ت�صكر �صديقك اإذا ذكرك ب�صلوكك ال�صيء؟

7 - هل تو�صي الآخرين بالأمر بالمعروف الذي تمار�صه؟

8 - هل اأنت را�ٍس عن التعامل الحميمي الذي يظهره اأ�صدقاءك معك؟

9 - هل ت�صلي اأول الوقت ب�صبب طلب الآخرين ذلك فقط؟

10 - هل تعتقد اأن المزاح الزائد يوؤثر على �صخ�صية الإن�صان؟

- النموذج الث�لث:

يمكن طرح الأ�صئلة الأخالقية على هذه ال�صاكلة اأي�صًا, وهي اأن نذكر عبارات 

له  ن�صجل  �صحيح  ب�صكل  كررها  فاإذا  تكرارها,  المخاطب  من  نطلب  ثم  اأخالقية 

امتيازًا. من جملة هذه العبارات:

1 - الياأ�س من اأكبر المعا�صي عند اهلل تعالى.

2 - التجربة اأف�صل اأ�صتاذ.

3 - التجربة اأف�صل من العلم.

4 - العتماد على النف�س راأ�صمال كبير.

5 -مهما ازداد الإيمان كان قلياًل.

6 - الولد ال�صالح اأكبر منفعة.

7 - الياأ�س يقتل الإن�صان قبل الموت.

8 - العفو اأف�صل هدية.

9 - الإيمان فخر كبير.

2- الم�ض�بق�ت التربوية

يمكن اإقامة الم�صابقات التربوية بهدف تربية وتعليم ال�صباب والنا�صئة. وفيما 

يلي ن�صير اإلى نماذج من هذه الم�صابقات.

الجابة  الم�صاركين  من  والطلب  الأ�صئلة  بع�س  يمكن طرح  الأول:  النموذج   -
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ب�»نعم« اأو »كال«. وفيما يلي نذكر بع�س النماذج:

1 - هل تعلم اأننا في حياتنا المعا�صرة مديونون لل�صهداء؟

2 - هل تعلم اأن ال�صهداء كال�صمع, يحترقون لي�صيء الإ�صالم؟

عن  نموذجًا  الأخالقي  �صلوكهم  كان  الذين  ال�صهداء  ورثة  اأننا  تعلم  هل   -  3

الإن�صان الكامل؟

4 - هل تعلم اأن الخ�صارة الكبيرة في وجود فا�صلة بيننا وبين �صهدائنا؟

5 -هل يجب اأن يبقى ذكر ال�صهداء حيًا بيننا؟

6 - هل نتعلم درو�صًا في الحياة من و�صايا ال�صهداء؟

الجابة  المخاطب  من  والطلب  التالية  الأ�صئلة  طرح  يمكن  الث�ني:  النموذج   -

عليها بعبارة »ذكي« اأو »غير ذكي«.

1 - ال�صخ�س الذي يغلب على اأعماله النظم والن�صباط؟

2 - الذي يفي بوعده؟

3 - الذي يح�صن اأخالقه منذ الطفولة؟

4 - الذي ياأتي بالمع�صية؟

5 -الذي ل ير�صى عنه والداه؟

6 - الذي ي�صعى كي ي�صبق الآخرين في الإ�صالم؟

7 - الذي ي�صاحب الأ�صخا�س الموؤمنين؟

8 - الذي ياأتي ب�صالته في اأول الوقت؟

الم�صاركين الجابة  التالية والطلب من  الأ�صئلة  الث�لث: يمكن طرح  النموذج   -

بعبارة »ع�لم« اأو »ج�هل«.

1 - الذي يطرح الأ�صئلة؟

2 - الذي يكثر الكالم؟

3 - الذي ي�صاند الحق؟
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4 - الذي يعمل بعلمه؟

5 -الذي يعظك؟

6 - الذي يع�صي؟

7 - الم�صاب بالعجب؟

8 - الذي يذكر اهلل؟

9 - الذي ي�صتفيد من الفر�س؟

الجابة  الم�صاركين  من  والطلب  الآتية  الأ�صئلة  طرح  يمكن  الرابع:  النموذج   -

بعبارة: »مح�ضنون« اأو »م�ضيئون«.

1 - عباد اهلل؟

2 - غير الم�صلين؟

3 - المجاهدون؟

4 - عبدة الأ�صنام؟

5 -الذين يدر�صون؟

6 - الم�صتهزوؤون؟

7 - ال�صادقون؟

8 - المعتنون بالنظافة؟

9 - غير المنظمين؟

- النموذج الخام�س: ُتْطرح الأ�صئلة الآتية ويطلب من الم�صاركين الجابة ب�»نعم« 

اأو »كال«.

1 - هل تحب عمل الخير؟

2 - هل تحب ترك العمل القبيح؟

3 - هل تحب اأن تعرف اهلل تعالى؟

4 - هل يجب قراءة القراآن فقط؟
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5 -هل اأنت �صديق لل�صيطان؟

6 - هل تحب والدك ووالدتك؟

7 - هل تحب الوجه الب�صو�س؟

8 - هل المزاح الزائد يزيد من ماء وجه الإن�صان؟

9 - هل الم�صاورة عمل جيد؟

10 - هل تجوز م�صاورة اأي �صخ�س؟

3- الم�ض�بق�ت العق�ئدية

لل�صباب  المقدمة  البرامج  في  تنوع  ايجاد  في  العقائدية  الم�صابقات  ت�صاهم 

والنا�صئة وتوؤدي اإلى تقوية المبنى العتقادي لديهم. فيما يلي نعر�س بع�س النماذج:

الجابة  الم�صاركين  من  والطلب  الآتية  الأ�صئلة  طرح  يمكن  الأول:  النموذج   -

بعبارة »من اأ�ضح�ب الجنة« اأو »من اأ�ضح�ب ج�نم«.

1 - الذين ي�صتهزوؤون بالآيات الإلهية؟

2 - الذين ا�صت�صهدوا  في �صبيل اهلل؟

3 - تاركوا ال�صالة؟

4 - الذين ن�صوا الآخرة؟

5 -الذين يمنعون النا�س من التوجه اإلى اهلل؟

6 - الذين يهدون النا�س اإلى دين اهلل؟

- النموذج الثاني: يمكن طرح الأ�صئلة التالية ثم الطلب من الم�صاركين تحديد 

اأيِّ منها من اأ�صول الدين واأي منها من فروع الدين.

1 - الحج.

2 - الزكاة.

3 - الجهاد.
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4 - النهي عن المنكر.

5 -التبري.

6 - الأمر بالمعروف.

7 - التولي.

8 - الخم�س.

9 - المعاد.

10 - العدل.

4 - الم�ض�بق�ت القراآنية وال�ضالة

رفع  بهدف  وال�صالة  القراآن  مو�صوع  حول  الأ�صئلة  من  مجموعة  اعداد  يمكن 

هذه  من  النماذج  بع�س  نعر�س  يلي  فيما  المو�صوعين.  هذين  حول  معلوماتهم 

الأ�صئلة.

الجابة  الم�صاركين  والطلب من  الآتية  الأ�صئلة  يمكن طرح  الأول:  النموذج   -

ب�»نعم« اأو »كال«.

1 - هل تحدث القراآن حول البرنامج التربوي الإ�صالمي؟

2 - هل تعتقد اأن قراءة القراآن توؤدي للنجاة من نار جهنم؟

3 - هل المق�صود من قراءة القراآن كالم اهلل مع الإن�صان؟

4 - هل توؤدي قراءة القراآن اإلى ايجاد هدوء واطمئنان عند الإن�صان؟

5 -هل يمكننا قراءة القراآن قبل الو�صول اإلى مرحلة التكاليف؟

6 - هل يحتاج لم�س ا�صم ال�صيطان في القراآن اإلى و�صوء؟

7 - هل اعتبر القراآن الكريم اأن الإن�صان هو اأف�صل المخلوقات؟

8 - هل القراآن هو كتاب هداية الإن�صان في الو�صول اإلى الكمال النهائي؟

9 - هل طريق ال�صعادة الوحيد هو العمل باأحكام القراآن؟
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10 - هل يقراأ الم�صلون القراآن كل يوم؟

- النموذج الث�ني: يمكن طرح الأ�صئلة الآتية ثم الجابة عنها ب�»نعم« اأو »كال«.

1 - هل تعتبر ال�صالة ملجاأ اأمام �صربات ال�صيطان؟

2 - هل ال�صالة هي حديث مع اهلل تعالى؟

3 - هل ي�صعد الإن�صان اإلى المعراج بوا�صطة ال�صالة؟

4 - هل ت�صاعد ال�صالة الموؤمن في القبر؟

5 -هل �صلى الإمام الح�صينQ ظهر عا�صوراء؟

6 - اإذا قبل اهلل تعالى ال�صالة فهل هذا يعني قبول كافة العبادات؟

7 - هل ال�صالة توؤدى في اليوم فقط؟

8 - هل كل من �صلى اأ�صبح نورانيًا؟

9 - هل ال�صالة مفتاح الجنة؟

10 - هل ال�صالة هي ذكر اهلل؟

11 - هل يوؤدي ذكر اهلل اإلى اطمئنان القلوب؟

12 - هل ال�صالة عمود الدين؟

13 - هل ال�صالة نور الموؤمن؟

- النموذج الث�لث: يمكن طرح الأ�صئلة الآتية ومن ثم طلب الجابة عليها:

اآياتها؟  كافة  في  »اهلل«  الجاللة  لفظ  فيها  ذكر  التي  الوحيدة  ال�صورة   -  1

)المجادلة(

2 - ال�صورة التي تحدث فيها اهلل تعالى بل�صان العبد؟ )الحمد(

3 - ال�صورة التي هي عبارة عن هوية اهلل تعالى وا�صمها واحد من اأ�صول الدين؟ 

)التوحيد(

4 - اأكبر �صورة من حيث العظمة والمعنويات؟ )الحمد(

5 -ال�صورة التي ل يوجد فيها حرف الفاء؟ )الحمد(
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 - 1541 6

والفتح/29(

7 - ال�صورة الأولى التي نزلت في مكة والأولى التي نزلت في المدينة؟ )الحمد 

في مكة والبقرة في المدينة(

8 - اأعظم الآيات من حيث المعنى؟ )ب�صم اهلل الرحمن الرحيم(

9 - اأكثر الآيات م�صقة على الر�صول )�س(؟ )الآية 115 من �صورة هود, فا�صتقم 

كما اأمرت(

10 - اأي كلمة هي و�صط القراآن؟ )وليتلطف, الآية 19 من �صورة الكهف(

11 - اأي �صورة اختتمت با�صمها؟ )الماعون والنا�س(

12 - اآخر ال�صور التي نزلت على الر�صولP؟ )الن�صر(

13 - اأطول اآية قراآنية؟ )الآية 282 -من �صورة البقرة وفيها 128 -كلمة و540 

حرفًا(

14 - اأطول كلمة قراآنية؟ )اأ�صقيناكموه في �صورة الحجر, الآية 22 -وفيها 10 

اأحرف(

15 , اأق�صر اآية من جهة  عدد الكلمات ولي�س الحروف؟ )مدهامتان(

16 - اأف�صل طعام ذكره القراآن الكريم؟ )الع�صل(

17 - اأف�صل الأ�صهر من وجهة نظر القراآن؟ )�صهر رم�صان(

18 - اأي كتاب اأعتبر اأخت القراآن؟ )ال�صحيفة ال�صجادية(

19 - اأي �صورة قراآنية هي واحد من اأعياد الم�صلمين؟ )الجمعة(

5 - م�ض�بق�ت  الأحك�م

بع�س  نذكر  يلي  فيما  اأي�صًا.  الم�صابقات  �صورة  على  الأحكام  تقديم  يمكن 

النماذج:
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- النموذج الأول: يمكن اأن نطلب من الأ�صخا�س قراءة الأ�صماء الآتية ثم تحديد 

المحرم من غير المحرم:

1 - الأخ � 2 - الأخت � 3 - اأخ الزوج � 4 - زوج الأخت � 5 -زوج الخالة � 6 - اأخ 

الخالة � 7 - ابن بنت الخالة...

الآتية ثم يطلب من المخاطبين تحديد  الأ�صئلة  الث�ني: يمكن طرح  النموذج   -

»الب�طل« اأو »ال�ضحيح«.

1 - ال�صالة من دون و�صوء؟

2 - �صالة من يتذكر اأثناء ال�صالة اأنه لم يتو�صاأ؟

3 - �صالة من يتحدث اأثناء ال�صالة بكالم خارج عن ال�صالة عمدًا؟

4 - �صالة من ن�صي �صجدة واحدة ثم تذكر بعد ذلك؟

5 -�صالة من يقوم بالتكبير قبل الطمئنان؟

6 - �صالة من تو�صاأ بماء الرمان؟

7 - �صالة من انحرف عن القبلة عمدًا؟

8 - �صالة من تو�صاأ بماء مغ�صوب؟

9 - �صالة من تو�صاأ بماء البرتقال؟

10 - �صالة من ي�صحك اأثناء ال�صالة ب�صوت عاٍل؟

- النموذج الث�لث: يطلب من الم�صارك قراءة الأ�صئلة الآتية ثم تحديد »الط�هر« 

اأو »النج�ص« منها:

1 - اأو�صاخ الفئران؟

2 - دم ال�صمك؟

3 - الكلب والخنزير الجافان؟

4 - ال�صمكة الميتة في الماء؟

5 - ف�صالت البعو�س والذباب؟
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6 - الم�صرك والكافر المنكران هلل تعالى؟

7 - القمح النج�س الذي اأ�صبح �صحينًا؟

8 - الكلب الذي تحول في بركة الملح اإلى ملح؟

9 - الكافر الذي اأ�صبح م�صلمًا؟

6 - م�صابقة الأوائل

الأوائل هو عنوان اآخر لبع�س الم�صابقات التي يمكن اجراءها حيث تطرح بع�س 

الأ�صئلة ويطلب من الم�صاركين الجابة الق�صيرة. فيما يلي نموذج عن الأ�صئلة:

)Q1 - اأول التائبين؟ )اآدم

)Q2 - اأول من قال »اهلل اأكبر«؟ )اإبراهيم

)Q3 - اأول من كتب؟ )اإدري�س

4 - اأول جملة تحدث بها اآدم؟ )الحمد هلل رب العالمين(

5 -اأول امراأة اآمنت بمو�صىQ؟ )اآ�صية زوجة فرعون(

)O6 - اأول من يدخل الجنة؟ )ال�صيدة الزهراء

7 - اأول منزل على الأر�س؟ )الكعبة(

8 - اأول امراأة اآمنت في الإ�صالم؟ )ال�صيدة خديجة(

9 - اأول اأركان ال�صالة؟ )النية(

10 - اأول �صوؤال يوم القيامة؟ )ال�صالة(

11 - اأول امراأة ا�صت�صهدت في كربالء؟ )هانية اأم وهب(

12 - اأول من بداأ الحرب في كربالء؟ )عمر بن �صعد(

13 - اأول من �صد الطريق على الإمام الح�صينQ ومنعه من الذهاب اإلى 

الكوفة؟ )الحر(

14 - اأول من ذهب لزيارة قبر الإمام الح�صينQ؟ )جابر(
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)الإمام  الح�صينQ؟  الإمام  تربة  م�صتخدمًا  �صلى  من  -اأول   15

)Qال�صجاد

16 - اأول من اأعلن الوفاء لالإمام الح�صينQ ليلة عا�صوراء؟ )اأبو الف�صل 

)Qالعبا�س

)Q17 - اأول �صهيد من بني ها�صم في كربالء؟ )علي الأكبر

ب - الم�ض�بق�ت ذات الأ�ضئلة الت��ضيلية

هنا يمكن الحديث عن عدد كبير من النماذج التي تتنا�صب مع المعارف والأفكار 

التي يراد اي�صالها اإلى المخاطب ال�صاب.

وقد تتمحور حول ن�صو�س اأدبية فن�صاأل عن اأ�صخا�س من خالل ذكر اأو�صافهم 

وقد نطلب ذكر اأ�صماء �صهداء المدينة الفالنية اأو نطلب ذكر بع�س الخواطر...



الباب الثالث

مهارات تبليغية

أسباب النجاح في التبليغ )آية الله حسن إمامي(.

المبلغ الكفؤ.

المنبر أقدم وسائل التبليغ.

بحث في إدارة المنبر.

القصة أقدم القوالب التبليغية.
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أسباب النجاج في التبليغ
)Qعلى ضوء قصة النبي يوسف(

اأهمية التبليغ

{چ چ ڇ ڇ ڇ  ڇ ڍ ڍ  الكريم:  القراآن  في  تعالى  اهلل  يقول 

.
)1(

ڌ  ...}

التبليغ هو الركن الأ�صا�س في الدين ل بل هو هدف بعث الأنبياء. لقد اأعطى اهلل 

الموجودات  في  موجودًا  بع�صها  يكون  التي  ال�صتعدادات  من  العديد  الب�صر  تعالى 

اإلى ما ل نهاية في الإن�صان. واإذا كانت  اأنها تت�صع  الأخرى ولكن ب�صكل محدود اإل 

اأر�صية الر�صد والنمو والتكامل كثيرة عند الإن�صان فاإن ذلك يح�صل من خالل اي�صال 

ال�صتعدادات اإلى كمالها بالتعليم والتربية والبيئة الم�صاعدة والجهد الدوؤوب.

وقد اأر�صل اهلل تعالى اأنبياءه الواحد تلو الآخر لتحقيق هذا الهدف. يقول الإمام 

اأنبي�ءه لي�ضت�أدوهم ميث�ق  اإلي�م  اأمير الموؤمنينQ في نهج البالغة: »وواتر 

فطرته ويذكروهم من�ضّي نعمته ويحتجوا علي�م ب�لتبليغ ويثيروا ل�م دف�ئن 

.
)2(

العقول«

وهو  الر�صل  ار�صال  اأهداف  اأحد  اإلى  عبارته  في   Qالإمام ي�صير  هنا 

ا�صتخراج دفائن العقول واي�صال ال�صتعدادات اإلى فعليتها وهكذا فعل الأنبياء. 

)1(  �صورة ف�صلت, الآية: 33.

)2( نهج البالغة, خطب الإمام علي Q, ج1, �س 23.



����������������������������������ا��� ������ب�����ل�����ي�����������ي������

122

لقد اأر�صل الر�صول الأكرم P بالر�صالة في ع�صر الجاهلية. وكان النا�س في تلك 

المرحلة متاأخرين من الناحية العقائدية والأخالقية والعلمية, اإل اأنهم ح�صلوا 

على كل تلك الأمور بعد مجيء الر�صول P. اأ�صبحوا متقدمين في البعد الفكري 

العرب في  القت�صادي. كان  البعد  التزكية وكذلك في  اأي  الأخالقي  البعد  وفي 

وجود  ببركة  اروبا  قلب  حتى  العالم  دخلوا  ولكنهم  منزوين  اأ�صخا�صًا  الجاهلية 

.P الر�صول

م�صوؤولية علماء الدين

لقد تحمل الأنبياء م�صوؤولية تبليغ الدين وبعد ذلك انتقلت هذه الم�صوؤولية اإلى 

علماء الدين.

كانت م�صوؤولية الأنبياء الإِنذار. لذلك جاء في القراآن الكريم: {ھ ھ      ے 

{ەئ وئ وئ ۇئ          ۇئ  اأي�صًا عندما قال:  اإلينا  اأوكلت المهمة   وقد 
)1(

{ ے  ۓ    

.
)2(

ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ    ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ   }
اأن يعمل ال�صخ�س ليحيط بالعلوم  طبعًا النذار فرع التفقه. في البداية يجب 

الدينية ليتمكن من ار�صاد وانذار الآخرين.

وما لم يكن الإن�صان متفقهًا في الدين, فال يمكنه ار�صاد الآخرين اإلى الدين. 

المق�صود من الفقه هنا هو المعنى الأعم ولي�س الفقه بمعنى المعرفة بالأحكام. 

الفقه الذي تحدث عنه �صاحب المعالمM فقال: »ال�قه هو العلم ب�لأحك�م عن 

اأدلت�� الت��ضيلية«, لي�س هو المق�صود هنا. الفقه بالمعنى الأعم عبارة عن العلم 

بجميع المعارف الدينية والأخالقية والفروع الفقهية. عندما يحيط الإن�صان بجميع 

هذه العلوم يمكنه اخراج النا�س من الجهل.

)1(  �صورة المدثر, الآيتان: 1 - 2-

)2(  �صورة التوبة, الآية: 122-
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القدوة في التبليغ

ي�صكل الأنبياء قدوة لنا وهم اأ�صخا�س تحملوا م�صوؤولية التبليغ. لذلك يجب اأن 

نبحث عن الأمور التي اعتمدوا عليها في تبليغ الدين حتى تمكنوا من ايجاد هذا 

الكريم  القراآن  اإلى  الرجوع  عند  الأنبياء  موفقية  اأ�صرار  وتظهر  الكبير.  التحول 

وحكايته عن دعوة اأنبياء اهلل.

يو�صفQ في حركة التبليغ

كان من المقرر اأن يقوم النبي يو�صفQ بتبديل اأجواء م�صر واإزالة جذور 

ال�صرك من تلك الأر�س, ولم يكن هذا العمل �صهاًل اأو ي�صيرًا في تلك المرحلة اإذ 

ايجاد تحول وتبدل جوهري واأ�صا�صي يحتاج اإلى ذكاء وفطانة وح�صن تدبير و�صعي 

دوؤوب وقد تمكن النبي يو�صفQ بما كان يمتلكه من �صفات من ا�صالح ذاك 

المجتمع.

Qاأ�صرار انت�صار يو�صف

يمكن الوقوف على اأ�صرار واأ�صباب انت�صار يو�صفQ في م�صيرة تبليغ الدين 

من خالل الرجوع اإلى القراآن الكريم. ماذا فعل النبي يو�صفQ حتى اجتمع 

حوله النا�س بمجرد ترديده عبارة: قولوا »ل اإله اإل اهلل«؟ حيث توجه النا�س نحو 

التوحيد. اأما اأ�صرار هذه الموفقية فعلى النحو التالي:

1- التقوى

لقد عمل يو�صفQ اأربعين �صنة حتى تمكن من هداية اأهل م�صر. اأما راأ�س 

عنده  حا�صرة  كانت  التي  التقوى,  هو  المدة  هذه  طيلة  عليه  اعتمد  الذي  المال 

اأر�صية  له  وتتهياأ  ال�صباب  عنفوان  في  �صابًا  نت�صور  عندما  م�صتوياتها.  اأعلى  في 

النحراف, ثم ي�صيطر على نف�صه, فهذا لي�س عماًل �صهاًل.
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 Qطبعًا ل يمكن اأن نن�صى لطف اهلل به وم�صاعدته له, على اأ�صا�س اأن يو�صف

طلب الم�صاعدة من اهلل فقط, لذلك كان اهلل خير عون له. جاء في القراآن الكريم 

.
)1(

قول اهلل تعالى: {ڤ ڤ ڦڦ ڦ ڦ     ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ  }

.
)2(

{گ گ گ گ       ڳ ڳ    ڳ ڳ ڱ       }

.
)3(

{ٻ ٻ ٻٻ پ پ پ پ ڀ     ڀ ڀ   ڀٺ ٺ    ٺ ٺ ٿ   }

والنتيجة اأن الذي ل يلجاأ اإلى اهلل تعالى فلن يتمكن من حفظ نف�صه. والحفاظ 

على التقوى في هذه الحالت اأمر غير �صهل. من جهة اأخرى فاإن الع�صمة والطهارة 

 Qوالقدا�صة هي اأف�صل الأمور التي تهيء الأجواء للتبليغ, وقد توفرت في يو�صف

في اأعلى م�صتوياتها. عندما نرجع اإلى ق�صة النبي يو�صفQ نرى اأن زليخا قد 

اتهمته ولكن التهام قد زال على المدى الطويل بعون من اهلل تعالى ثم اعترفت 

زليخا بتق�صيرها واعترفت بطهارته{  ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی 

. 
)4(

ی ی جئ حئ }
اأف�صل الأ�صاليب واأف�صل بيان واأح�صن خطاب  اإذا ا�صتعملنا في م�صيرة التبليغ 

 :Qوكنا نفتقد التقوى, فلن نترك اأدنى اأثر في الم�صتمع. يقول الإمام ال�صادق

عن  المطر  يزل  كم�  القلوب  عن  موعظته  زلت  بعلمه  يعمل  لم  اإذا  »الع�لم 

.
)5(

ال�ض��«

عندما ينزل المطر من ال�صماء ت�صبح الأر�س اأكثر ا�صتعدادًا للعطاء والنتاج, 

ولكن اإذا نزل المطر على ال�صخر فاإنه يبلله في الظاهر ولمدة ق�صيرة ثم ينتهي 

كل �صيء, لأن الماء لم ينفذ اإلى باطن ال�صخر ولكنه نفذ اإلى باطن الأر�س. واإذا 

)1(  �صورة يو�صف, الآية: 24.

)2(  �صورة يو�صف, الآية: 33.

)3(  �صورة يو�صف, الآية: 53.

)4(  �صورة يو�صف, الآية: 51.

)5(  الحياة, ج1, �س113.
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الذي ينزل  فاإن مواعظه �صتكون كالمطر  المبلغ  اإلى قلب وباطن  التقوى  لم تنفذ 

على ال�صخر حيث لن يوؤثر في قلوب المخاطبين.

لقد �صاهدنا الكثير من الأ�صخا�س الذين ل يمتلكون بيانًا جمياًل ولكنهم كانوا 

موؤثرين بتقواهم, فكانت الكلمة التي تخرج منهم وهم على تلك الحال اأكثر تاأثيرًا 

من مئة محا�صرة.

الميرزا علي ال�ضيرازي القدوة في التقوى

اجتمع ال�صهيد مطهريM بالميرزا علي ال�صيرازي, فترك اجتماعه به تحوًل 

عجيبًا في �صخ�صية ال�صهيد مطهري. ولكن ال�صوؤال: من اأين اأتى هذا التحول؟ لم 

 .Mخطيبًا كال�صيد جمال الدين الأ�صد اآبادي Mيكن الميرزا علي ال�صيرازي

ولكن تقواه هي التي جعلت كلماته تنفذ اإلى اأعماق القلوب.

2- خدمة الن��ص

زليخا  طلبت  وقد  النفرادي  ال�صجن  في  لمدة   Qيو�صف النبي  و�صع 

تعذيبه واأذيته, اإل اأن جميع ال�صغوطات التي مور�صت بحقه لم توؤثر فيه. وبما اأن 

زليخا كانت تمتلك في داخلها مياًل عميقًا نحو يو�صف لذلك فقدت قدرتها على 

التحمل واأمرت بنقله اإلى ال�صجن العمومي. كان النبي يو�صفQ في ال�صجن 

القومي واإلى جانبه 1400 �صجين اآخر, لذلك عمل جاهدًا على َحّل م�صكالتهم, 

وكان يهتم بهم ويعمل على تاأمين ما يحتاجون اإليه وهذا العمل اأدى اإلى تحول 

عظيم على م�صتوى انجذاب ال�صجناء نحوه, وهذا ما نفهمه من الحوار الذي دار 

بين يو�صفQ وبين ال�صخ�صين اللذين راأيا منامًا. قال: {ەئ وئوئ ۇئ 

.
)1(

ۇئ ۆئ    ۆئ  }
اإننا نراك دائمًا من المح�صنين,  العربية فعل م�صارع ومعناه  اللغة  ونراك في 

)1(  �صورة يو�صف, الآية: 36.
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وهذا يدل على مقدار اإح�صانه اإليهم.

ونفهم من خالل هذا الأمر اأن الح�صان اإلى النا�س وخدمتهم من جملة اأ�صرار 

موفقية المبلغين.

المبلغون المع�صومين وخدمة النا�س

كان الر�صول الأكرمP والأئمة الأطهار يقدمون خدمات كبيرة واأ�صا�صية 

تمهد  الخدمات  هذه  وكانت  التبليغية,  اأ�صاليبهم  عن   النظر  بغ�س  للنا�س 

الأر�صية لهداية النا�س وتوجههم نحو المع�صومين. عندما كانوا يغ�صلون الإمام 

هناك  ن 
َ
اأ لل�صجود,  ال�صبعة  الموا�صع  اإلى  وبالإ�صافة  وجدوا   Qال�صجاد

عالمات غيرها على ظهره وقد بان اأثر خا�س منها, وهذا يعني كما اأنه يجب 

لأجل  وال�صعي  العمل  يجب  كذلك  العبادة,  لأجل  واجتهاد  بجد  والعمل  ال�صعي 

خدمة المجتمع. هذا العمل يجعل التبليغ موؤثرًا.

عجوز  امراأة  باأطفال  يهتم  كان  اأنه   Qالموؤمنين اأمير  الإمام  عن  ويحكى 

لتقوم هي باعداد الخبز لهم. طبعًا هذه الخدمة التي يقدمها الإمامQ للعجوز 

اأكثر تاأثيرًا من مئة محا�صرة. وهذا �صيء طبيعي »الن��ص عبيد الح�ض�ن«.

3- الك��ءة والمقدرة العلمية

لعل من الأ�صرار الأخرى لموفقية النبي يو�صفQ بعد م�صاألتي التقوى وخدمة 

المتحدث  باأن  النا�س  ي�صعر  عندما  العلمية.  قدراته  اثبات  من  تمكن  اأنه  النا�س, 

يوؤدي كلماته عن علم ودراية, فهذا �صيء هام للغاية. يذكر القراآن الكريم ما جرى 

{ەئ وئوئ ۇئ  اإلى جانبه:  كانا  اللذين  وال�صجينين   Qيو�صف النبي  بين 

ۇئ ۆئ    ۆئ ۈئ ۈئ ېئ  ېئ ېئ ىئ ىئ  ىئ    ی     ی 
.

)1(

ی یجئ حئ مئ ىئ يئجب }
)1(  �صورة يو�صف, الآية: 36 - 37.
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فهذا  ربي,  علمني  مما  ذلكما  ويقول:   Qيو�صف النبي  يتحدث  عندما 

يعني اأنه تمكن من اثبات قدراته العلمية, واأما النتيجة فكانت م�صاهدة عزيز 

م�صر لمنام عجيب عجز عن تاأويله الكهنة والعلماء والريا�صيون... حيث قالوا: 

 وهذا يدل على الجهل الذي 
)1(

{ٻ ٻٻ ٻ پ پ   پ  پ }

كانوا يعي�صونه. في هذه الأثناء عاد اأحد ال�صجناء ال�صابقين وتذكر وجود يو�صف 

في ال�صجن, فاأخبرهم به واأنه عالم يمكنه معرفة تاأويل المنام. جاء اإلى يو�صف

ڦ  ڦ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ٹ   ٹ  {ٹ  وقال:   Q

 عند ذلك اأخبره يو�صف 
)2(

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ  ڄ ڃ  }
بتاأويل المنام باأنه �صياأتي عليكم �صبع �صنين عجاف ي�صبقهن �صبع خ�صر ياأكلون 

ما ادخرتم. وقد دفع هذا التاأويل عزيز م�صر للطلب من يو�صفQ اإدارة 

.
)3(

العملية: {ڄ  ڄ ڃ  ڃ ڃڃ چ    چ چ  }

اثبات  من  چ  }  {چ  عبارة  خالل  ومن   Qيو�صف النبي  تمكن  لقد 

اأمرين:

اأوًل: اأثبت اأنه اإن�صان اأمين وثانيًا اأنه اإن�صان عالم. وهذان الأمران هما �صّر موفقية 

المبلغين في عملية التبليغ للدين.

4- يو�ضفQ مبلغ خ�دم

عندما اأ�صبح النبي يو�صفQ وزيرًا للزراعة قال النا�س: �صيفي�س النيل في 

هذه ال�صنة ولن تتمكنوا من زرع كامل اأرا�صيكم, فاإذا رغبتم يمكنكم تقديم هذه 

للمزارع  النتاج  من   %50 مقداره  ما  ويكون  بزراعتها  �صتقوم  وهي  للدولة  الأر�س 

و30% ل�صاحب الأر�س و20% للدولة.

)1(  �صورة يو�صف, الآية: 44.

)2(  �صورة يو�صف, الآية: 46.

)3(  �صورة يو�صف, الآية: 55.
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قدم المزارعون الأر�س وتم تنفيذ التفاق حيث ق�صمت الح�ص�س بناًء عليه, 

كبيرة,  مخازن  في  تجمع  اأثناءه  الحنطة  كانت  �صنين  �صبع  لمدة  الو�صع  وا�صتمر 

التي  الخدمة  مدى  النا�س  اأدرك  النهاية  وفي  القحط...  بداأ  الثامنة  ال�صنة  وفي 

اأن خاطبهم  اإل  اإذ لوله لق�صى القحط عليهم فما كان منه   Qقدمها يو�صف

بعد تقديمه لهم كل ما يحتاجون اإليه: قولوا ل اإله اإل اهلل. هنا اأ�صلم النا�س فكانت 

طريقته اأ�صلوبًا جديدًا وموفقًا في التبليغ للدين.

م�صوؤوليتنا اليوم

الدين  على  للق�صاء  والدول  القوى  اجتماع  من  اليوم  المعا�صر  العالم  يعاني 

اأبرزها  من  متعددة  م�صميات  تحت  الب�صرية  الحياة  �صاحة  من  واخراجه 

ويبقي  نوره  يتم  اأن  اإل  تعالى  اهلل  ياأبى  يحاولونه  ما  كل  ومع  الديمقراطية... 

الإيمان والدين حيًا في القلوب. طبعًا هذا العمل يجب اأن ل يوؤدي اإلى ابتعادنا عن 

التكليف. يقول اهلل تعالى: {ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ  ڦ ڦ ڦ 

. وقد تعاون �صياطين الجن والإن�س 
)1(

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ   ڃ ڃڃ }
P في  P حيث جل�س كفار مكة وتاآمروا على ر�صول اهلل  لمواجهة ر�صول اهلل 

حادثة الهجرة, يقال اإِن ال�صيطان جاء على �صكل رجل عجوز وقال لهم: اإذا اأردتم 

قتله فعليكم بالطريقة الفالنية...

لقد تحمل اأنبياء اهلل الم�صقات حتى قال الر�صول الأكرم P: »م� اأوذى نبي 

العمل بجد واجتهاد ع�صى  ا�صتمروا, ومن هنا علينا  اأوذيت« ومع ذلك  مثل م� 

الع�صر  �صاحب  ير�صي  �صك  بال  وهذا  الدين  عن  للدفاع  تعالى  اهلل  يوفقنا  اأن 

والزمان |.

)1(  �صورة الأنعام, الآية: 112.
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المبلغ الكفوء

تمهيد

اأهم الم�صائل في الع�صر الحا�صر. وتبرز هذه  التبليغ والعالم من  اإن ق�صية 

ال�صلطة.  اإلى  والو�صول  الحقائق  لتحريف  كو�صيلة  المتدينين  غير  عند  الأهمية 

الجرائم  رغم  على  ظلم  من  له  تتعر�س  ما  مدى  لظهار  الظالمة  القوى  وت�صعى 

وي�صدقون  يقبلون  لديهم  اإطالع  ل  ومن  العوام  نرى  بحيث  ترتكبها  التي  الكبيرة 

اأقالم  �ضوت  من  »اأخ�ف  يقول:  بونابرت  نابليون  نجد  هنا  من  الدعايات.  هذه 

.
)1(

ال�ضح�يين اأكثر مم� اأخ�ف من �ضوت الر�ض��ص«

اأهمية  حول  الأ�صبق(  الأمريكية  المتحدة  الوليات  جمهورية  )رئي�س  كارتر  ويقول 

.
)2(

العالم: »اإن كل دولر يدفع لالعالم هو اأف�ضل من ع�ضرة دولرات تدفع على الت�ضلح«

اإلى امتالك هذا  اأن يبادر ال�صالحون والم�صلحون  وبناًء على ما تقدم ينبغي 

ال�صالح لمواجهة ما يمار�س من ظلم وتزوير, ولتبليغ اأحكام اهلل تعالى على الأر�س.

وما يوؤ�صف له كما يوؤكد الإمام الخميني}: »اإن قدرتن� العالمية �ضعي�ة 

يعمالن  وال�صهيونية  العالمي  ال�صتكبار  نرى  عندما  اأ�صفنا  ويزداد   
)3(

وع�جزة«

ب�صكل حثيث على امتالك الو�صائل العالمية الحديثة والمتطورة.

)1(  العالم الديني, اأدوات واأ�صاليب, اأحمد رزاقي, منظمة العالم الإ�صالمي, 1377ه�.�س, �س21.

)2(  الم�صدر نف�صه, �س21.

)3(  و�صية الإمام الخميني }.
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وهنا ل بد من تقديم عر�س �صريع لقدرات هذه القوى العالمية عله ي�صاهم 

في عودتنا اإلى اأنف�صنا وفهمنا ما يجري من حولنا, ل بل �صنتمكن من خالل هذا 

العر�س من فهم عبارة الإمام} المتقدمة.

اإلى  كلمة  -مليون   17 يوم  كل  »ا�ضو�ضتيدبر�ص«  العالمية  الأنباء  وكالة  تر�صل   -

مختلف اأنحاء العالم, وهذه الوكالة هي مركز اعالمي كبير, ومركزها مدينة 

نيويورك.

- تر�صل وكالة »يون�تيدبر�ص« كل يوم 14 -مليون كلمة اإلى 7 -اآلف م�صترك في 

90 بلدًا.

.
)1(

- تمتلك وكالة رويتر مكاتَب في 69 بلدًا وتر�صل اأخبارها اإلى 138 -بلدًا

اأنحاء  اأخبارها  تغطي  التي  العالم  و�صائل  من  اآخر  كبير  عدد  اإلى  بالإ�صافة 

. من هنا ينبغي على علماء الإ�صالم والذين يحملون م�صوؤولية ن�صر الدين 
)2(

العالم

الإلهي اأن ل يوفروا جهدًا اأو اإِمكانية اإل وي�صرفوها في هذا التجاه.

وظائف  اإلى  ت�صير  التي  الخميني}  الإمام  كلمات  جمع  على  عملنا  وقد 

المبلغين لتكون �صراجًا ي�صيء الطريق اأمامنا.

1 - الح�طة ب�لم�ض�ئل اليومية

من الأمور التي يفتر�س على المبلغين الحاطة بها, الطالع الكامل على الحوادث 

التي تقع في محيطهم, وعلى المبلغ اأن يهتم بهذه الحوادث بمقدار ا�صتطاعته واأن 

يبتعد عن اأي �صعف وفتور في هذا المجال. ولعل من اأبرز بركات الثورة الإ�صالمية 

بالأحداث  الجاهل  بالمبلغ  يهتمون  ل  ال�صباب  جيل  وبالأخ�س  المجتمع  اأفراد  اأن 

المحيطة به اأو الذي ل يمتلك معلومات وا�صعة حولها. وهذا يعني اأن المبلغ البعيد 

)1(  اأ�صاليب التبليغ والخطابة, اأحمد �صادقي ارد�صتاني, �س13, نقاًل عن �صحيفة كيهان 1368/1/6ه�.�س, �س10.

)2(  الم�صدر نف�صه, �س15, نقاًل عن مجلة الحوزة, العدد 29 دي وبهمن, 1367ه�.�س, �س157.
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عن الحوادث �صيفتقد القدرة على التبليغ.

يقول الإمام} في هذا الخ�صو�س: »يجب على المجت�د اأن يكون محيط�ً 

.
)1(

بم�ض�ئل ع�ضره«

من  المق�صود  اأن  وهي  اأهمية  من  يخلو  ل  الآتية  الم�صاألة  اإلى  ال�صارة  اإن  ثم 

الحاطة, لي�س المعرفة الجزئية بالأمور, لأن هذه المعرفة ل توؤدي اإلى الحاطة بل 

المق�صود الربط بين هذه الأحداث التي تجعل الإن�صان محيطًا بها, وهذا يعني اأن 

الإن�صان يبقى بعيدًا عن ال�صبهات التي ت�صاهم في انحرافه وتجعل منه فردًا يلعب 

دورًا على م�صتوى هداية النا�س.

ولو عدنا اإلى الإمام الخميني} الذي كان يمتلك احاطة ومعرفة بالم�صائل 

الإ�صالم  ي�صاهد  البهلوي عندما كان  النظام  لمواجهة  يتدخل  المحيطة, لوجدناه 

يتعر�س للخطر من قبلهم. يقول الإمام في اأحد بياناته:

»اإن محمد ر�ض� وجه �ضربة اإلى معنوي�ت الأطب�ء واأهمل�م حتى اأن المري�ص 

ب�ت ي�ض�فر اإلى الخ�رج لجراء عملية ب�ضيطة وك�أن هذا الأمر بحد  ذاته خطة 

متخل�ون  ب�أن�م  الت�ضور  في�م  يخلق  حتى  المتخ�ض�ضين  معنوي�ت  لإ�ضع�ف 

 لو لم يكن الإمام} على علم بهذه الأمور لما تمكن من 
)2(

في جميع الأمور«

الحديث حول هذه الق�صايا التف�صيلية.

2 - ال�ضتعداد لمواج�ة الم�ض�ئل الم�ضتحدثة

اإذا امتلك المبلغ احاطة كاملة حول الم�صائل المحيطة عند ذلك يمكنه مواجهة 

تقديم  على  قدرته  يعني  وهذا  وهناك  هنا  من  تاأتي  التي  وال�صكالت  ال�صبهات 

اجابات على هذه ال�صبهات واي�صال المجتمع اإلى المكان المق�صود.

)1(  �صحيفة نور, ج21, 1367/12/3ه�.�س, �صفحة 88 - 101.

)2(  �صحيفة نور, ج16, �س81.
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خاطب الإمام} المبلغين والعلماء قائاًل: »م� لم يكن لعلم�ء الدين ح�ضوٌر 

الجت��د  ب�أن  يدركوا  اأن  بو�ضع�م  لي�ص  والمع�ضالت،  الق�ض�ي�  ك�فة  في  ف�عٌل 

الدين  وعلم�ء  العلمية  الحوزات  واأن  المجتمع،  لإدارة  ك�ٍف  غير  الم�ضطلح 

واحتي�ج�ته  بمتطلب�ته  والتنبوؤ  المجتمع  حركة  ب��ضتيع�ب  دائم�ً  مط�لبون 

الم�ضتقبلية، واأن يكونوا م�ي�أين لتخ�ذ ردود ال�عل المن��ضبة اإزاء الأحداث قبل 

في  المجتمع  اأمور  لإدارة  الرائجة  الأ�ض�ليب  تتغير  اأن  الممكن  فمن  حدوث��. 

ال�ضنوات الق�دمة، وتجد المجتمع�ت الب�ضرية ن��ض�� بح�جة اإلى اأفك�ر اإ�ضالمية 

جديدة ليج�د حلول لم�ضكالت��. ول�ذا ينبغي لعلم�ء الإ�ضالم الكب�ر اأن ي�كروا 

.
)1(

بذلك من الآن«

ومن هنا ندرك اأن المبلغ الماهر ومن خالل الحاطة بالم�صائل الحياتية اليومية 

يتمكن من الو�صول اإلى بع�س الم�صائل التي لم تظهر بعد اأمام الناظرين, وبالتالي 

فهو ي�صعى لمواجهتها.

الثورة  قائد  اأكد عليهما  واحدًا من م�صاألتين  الأمر  يعتبر هذا  اأخرى  من جهة 

خالل لقاءه جمعًا من علماء الحوزة العلمية في قم, قال:

عندما كان يقول الأعداء في زمن ال�صيخ الطو�صي: »ل م�ضنف لكم«, كان ال�صيخ 

يندفع من تلقاء نف�صه ليلخ�س اأعظم كتاب رجالي وليكتب كتابًا وفهر�صًا رجاليًا 

اآخر... واليوم اإذا ادعى اأحدهم وقال: »ل فقه لكم« لأمكننا وقبل خروج المدعي 

من البيت تقديم كتاب محقق ومب�صوط حول ذاك العلم.

واإذا خرج في يوم ِمَن الأيام �صخ�س ا�صمه »محمد بن زكري� الرازي« لينطق 

نف�صه  تلقاء  من  ينطلق  الرازي«  مرت�ضى  »ال�ضيد  لوجدنا  الحادية,  كلمات  باأربع 

.
)2(

لكتابة كتاب يكون جوابًا له...«

)1(  �صحيفة نور, ج21, �س88.

)2(  من�صور الولية, كلمة قائد الثورة الإمام الخامئني, المدر�صة الفي�صية, قم, اآذر, 1374ه�.�س, �س12-
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3- الهتم�م ب�أمور الم�ضلمين

اأعطى الإ�صالم اأهمية وا�صحة لم�صاألة �صداقة الإن�صان لالإن�صان الآخر واإقامة 

عالقة مودة بينهما, ل بل واعتبر اأن من وظائف الم�صلمين م�صاعدة بع�صهم البع�س 

واللتفات اإلى الأو�صاع التي يعي�صونها. ومن جهة اأخرى نفى الإ�صالم طرد الفقراء 

 من ال�صروري 
)1(

الم�صلمين من قبل الر�صول الأكرمP: {ڀ  ٺ ٺ  ٺ ٺ }

اأن يلتفت العلماء الأعزاء لهذه النقطة الهامة بالأخ�س واأنهم ينت�صبون في حركتهم 

.Pالتبليغية للر�صول الأكرم

اإلى هذه النقطة فخاطب علماء الدين قائاًل:  وقد التفت الإمام الراحل} 

م�ض�ألة  لي�ضت  الم�ضلمين  ب�أمور  والهتم�م  الم�ضلمين،  ب�أمور  ن�تم  اأن  »يجب 

ل�ظية، بل يجب الهتم�م ب�أمورهم ال�ضي��ضية والجتم�عية و�ض�ئر م�ضكالت�م 

ب�لنظ�رة  الهتم�م  والمبلغين(  )العلم�ء  عليكم  يجب  م�ضلمين.  نكون  لن  واإل 

على جميع اأمور الم�ضلمين«.

ويقول في مكان اآخر: »ل تكون الخدمة ب�أن تدر�ضوا، بل اأنتم مكل�ون مت�بعة 

.
)2(

م�ضكالت الم�ضلمين ومواج�ة الأعداء في هذا الخ�ضو�ص«

4- التبليغ العملي

تعطى القيمة الحقيقية في الدين الإ�صالمي للعمل بالتعاليم وقد �صبه القراآن 

الكريم العلماء غير العاملين ب�»الحم�ر«.

{ڱ ڱ ڱ ں    ں ڻ ڻ ڻ ڻ  ۀ   ۀ ہ ہ  ويقول اهلل تعالى: 

.
)3(

ہ ہ ھ ھ ھ  }
فالتبليغ من دون عمل لي�س عبادة, بل العك�س من ذلك اإذ يوؤدي اإلى غ�صب اهلل 

)1(  �صورة هود, الآية: 29.

)2(  كالم الإمام بتاريخ 1391/7/22ه�.�س.

)3(  �صورة ال�صف, الآيتان: 2 - 3.
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تعالى. ونفهم من الآية ال�صريفة الأمور الآتية:

اأ � يجب اأن يترافق التبليغ مع العمل.

ب � التبليغ من دون عمل يوؤدي اإلى البتعاد عن اهلل تعالى.

منكم  ليروا  األ�ضنتكم  بغير  للن��ص  دع�ة  »كونوا   :Qال�صادق الإمام  يقول 

.
)1(

الورع والجت��د وال�ضالة والخير ف�إن ذلك داعية«

اآثار التبليغ غير المرافق للعمل

اأ- كالم ل اأثر له

يقول الإمام ال�صادقQ: »اإن الع�لم اإذا لم يعمل بعلمه زّلت موعظته عن 

.
)2(

القلوب كم� يزل المطر عن ال�ض��ء«

ويقول الر�صول الأكرمP: »ي� اأب� ذر! مثل الذي يدعو بغير عمل، كمثل الذي 

.
)3(

يرمي بغير وتر«

ب - التبليغ غير المرافق للعمل والبتع�د عن اهلل تع�لى

يقول الإمام ال�صجادQ: »اإن الع�لم اإذا لم يعمل بعلمه لم يزدد �ض�حبه اإل 

.
)4(

ك�راً ولم يزدد من اهلل اإل بعداً«

ج - الح�ضرة في القي�مة

يقول الإمام الباقرQ لأحد اأ�صحابه: »اأبلغ �ضيعتن� اأنه لن ُين�ل م� عند اهلل 

اإل بعمل، واأبلغ �ضيعتن� اأن اأعظم الن��ص ح�ضرة يوم القي�مة من و�ضف عدًل ثم 

.
)5(

يخ�ل�ه اإلى غيره«

)1(  و�صائل ال�صيعة, ج11, �س194.

)2(  اأ�صول الكافي, ج1, �س44.

)3(  مكارم الأخالق, �س545.

)4(  اأ�صول الكافي, ج1, �س45.

)5(  اأ�صول الكافي, ج2, �س300.



ء
و

�
ك
ل
 ا

غ
ل
ب
م

ل
ا

135

وكان الإمام الراحل} قدوة لالآخرين في العمل وقد حذر العلماء من القيام 

باأعمال تخالف الإ�صالم و�صوؤون العلماء, يقول:

اأن  اأعنيه هن� هو  الدين م�مة خطيرة وه�مة وم�  اأنتم علم�ء  »... م�متكم 

م�متكم تختلف عن م�مة اأي �ضخ�ص اآخر ب�لطبع كل �ضخ�ص في هذه البالد 

معني ب�أن يحمي ن��ضه ويحمي الإ�ضالم ويطبقه، ولكن اأنتم علم�ء الدين، لأنكم 

ا�ضتلمتم زم�م ال�ضلطة فم�متكم م�ض�ع�ة وثقيلة وبقدر م� يحمله من�ضبكم من 

فخر وعزة بقدر م� يحمله من م�ضوؤولية، ول �ضمح اهلل اإذا بدر خط�أ من اأحدن�، 

ف�إن اأعداء الإ�ضالم والمترب�ضين لن يقولوا اأن فالن�ً اأخط�أ بل �ضيقولون اأن هذا 

.
)1(

الخط�أ ن�بع من الإ�ضالم ن��ضه...«

 5- الهتم�م ب�لتبليغ والعالم خ�رج البلد

دين الإ�صالم غير مخت�س ب�صعب اأو بلد خا�س, بل هو دين عالمي, لذلك نرى 

والحب�صة  اليمن  في  الدول  قادة  اإلى  وب�صرعة  اأر�صلت  قد   Pالر�صول دعوة  اأن 

والروم واإيران واليمامة, تدعوهم اإلى الإ�صالم. وفي الع�صر الحا�صر نرى الإمام 

الخميني} قد كتب اإلى زعيم المارك�صيين في العالم, و�صجع وزارة الخارجية 

اإِعالمن� في  اإيران, يقول الإمام: »اإن  ووزارة الثقافة والر�صاد على التبليغ خارج 

ويلتقون  الخ�رج  من  ي�أتون  الذين  والأ�ضخ��ص  كبير  نق�ص  من  يع�ني  الخ�رج 

بي ي�ضكون كل�م من محدودية العالم في الخ�رج... ونحن مكل�ون اليوم ب�أن 

اأن تقوي� العالم في  الر�ض�د  الحكومة ووزارة  ف�أكثر وعلى  اأكثر  نعزز العالم 

.
)2(

الخ�رج...«

)1(  �صحيفة نور, ج9, �س50.

)2(  �صحيفة نور, ج16, �س150.
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ويقول الإمام} في و�صيته: »على وزارة الخ�رجية اأن ت�ضعى ل�ضدار ن�ضرات 

اإن  الذي   � النوراني  الإ�ضالم  للن��ص وجه  لتعر�ص  �ض��رات��  تبليغية من خالل 

تجلى واأزيح عنه قن�ع المع�ندين واأولي الف��م المنحرفة وظ�ر بجم�له الجميل 

الذي عر�ضه القراآن وال�ضنة في جميع اأبع�ده � ف�إنه �ضيعم الع�لم و�ضتخ�ق رايته 

المجيدة في كل مك�ن«.

ويتحدث الإمام القائد الخامنئي ويقول: »الآن في جميع اأنح�ء الع�لم )اأفريقي� 

بكم  التقيت  عندم�  حدثتكم  وقد  العلم�ء  ح�ضور  من�  يطلبون  واآ�ضي�(  واأوروب� 

يعودون  عندم�  ثم  الخ�رج  اإلى  يذهبون  الذين  العلم�ء  عن  )1370ه�.�ص(  ع�م 

يقولون: التقين� ب�لطالب في المك�ن ال�الني وكم هم بح�جة اإلى وجود ع�لم 

بين�م، فلم�ذا  ل تر�ضلون اأحداً اإلي�م؟ من الم�يد اأنكم ذهبتم اإلى الخ�رج وراأيتم 

.
)1(

ب�أعينكم م� يجري. واليوم يطلبون ومن ك�فة اأنح�ء الدني� ح�ضور العلم�ء...«

6 - اإبع�د ال�ضب��ت

ال�صبهات  رفع  الدين,  علماء  بها  يطلع  اأن  يجب  التي  الأهداف  اأبرز  من  لعل 

والبهامات عن اأفكار النا�س, لأن وجود ال�صبهة يوؤدي مع مرور الزمان اإلى التقليل 

من اأهمية العمل الذي ين�صى يومًا بعد يوم, لذلك ل يجب الغفلة عن هذه الأمور.

الحرب  ف�صل  بعد  الأعداء  بها  يقوم  التي  الثقافية  الحرب  دائرة  وات�صعت 

الع�صكرية التي قادوها �صدنا, فبداأوا القاء ال�صبهات الفقهية والكالمية و... وكل 

على  نكون  اأن  علينا  يجب  هنا  ومن  الإ�صالمية,  للثورة  �صربة  توجيه  بهدف  ذلك 

ب�صكل  ال�صبهات  رد  على  والعمل  المجالت  هذه  في  الأعداء  لمواجهة  ا�صتعداد 

اأن  ]العلم�ء[  »عليكم  ال�قيه«:  »ولية  كتاب  في  الخميني  الإمام  يقول  منطقي. 

تجّدوا في الر�ض�د والتعليم لأجل ن�ضر الإ�ضالم، و�ضرح م��هيمه. نحن مكل�ون 

)1(  كلمة الإمام القائد في مدر�صة الفي�صية � قم, �صهر اآذر, 1374ه�.�س.
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ب�إزالة الب��م الذي األ�ضقوه ب�لإ�ضالم، وم� لم نزل ذلك الب��م ف�إنن� لن نتمكن 

الب��م  ب�إزالة   � الآتية  والأجي�ل  نحن   � نقوم  اأن  علين�  نتيجة.  اأية  تحقيق  من 

المثق�ين، نتيجة  الكثيرين، حتى من  اأذه�ن  ب�لإ�ضالم، والمرتكز في  المل�ضق 

ال�ضوء، واأن نبين الروؤى الإ�ضالمية للكون واأنظمته  ال�ضنين من دع�ي�ت  مئ�ت 

ونوعية  الإ�ضالم  م�هية  الن��ص  يعرف  لكي  الإ�ضالمية،  والحكومة  الجتم�عية 

.
)1(

قوانينه«

7- تكرار المط�لب ال��مة

يكون  اأن  اإل  والمطالب  العبارات  تكرار  عن  المبلغ  يمتنع  اأن  يجب  عام  ب�صكل 

الأمور  وكذلك  تكرارها  الأخالقية يجب  فالم�صائل  وعلى هذا  للتكرار مو�صوعية, 

التي يبتلى النا�س فيها وكذلك التي تحتوي على العبر. يقول الإمام الخميني} 

في هذا الخ�صو�س: »هن�ك م�ض�ئل على قدر من الأهمية بحيث تحت�ج مع�� لأن 

تتكرر كثيراً. وهذا م� نلحظه في القراآن والكثير من كتب الأخالق التي ت�دف 

اأن التكرار في�� ج�ء متن��ضب�ً مع  اإلى بن�ء الإن�ض�ن والمجتمع�ت حيث نالحظ 

اأهمية المو�ضوع المتن�ول... وهذا م� ي��ضر لن� ت�أكيد الإ�ضالم على تكرار الأدعية 

والأذك�ر وال�ضالة كل يوم عدة مرات وب�ضكل دائم، اإذ اأن في تكرار قراءت�� تكراراً 

الراقية والبن�ءة  للنطق ب�� ول�ضم�ع�� وب�لت�لي تكراراً ل�ضتح�ض�ر م�ض�مين�� 

.
)2(

مم� يزيد في تعميق هذه الم�ض�مين وتر�ضيخ�� في الن��ص«

8 - اتق�ن اللغ�ت الحية في الع�لم

التبليغ,  اإلى  الحاجة  فيها  تبرز  التي  المختلفة  اللغات  باتقان  الهتمام  يجب 

والمطلوب منا اأن نتقن واحدة من اللغات الم�صهورة في العالم اليوم هذا في الحد 

)1(  الإمام الخميني, ولية الفقيه, �س177, ن�صر امير كبير, طهران, 1357ه�.�س.

)2(  �صحيفة نور, ج18, �س199.
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الأقل. تجدر ال�صارة اإلى اأن الحوزات العلمية بداأت اليوم الهتمام بهذا الأمر وهي 

في طريقها للو�صول اإلى الأهداف المن�صودة على م�صتوى ن�صر الإ�صالم.

اأجل تبليغ  اللغ�ت من  اأن� كن� نتقن جميع  الإمام الخميني}: »ولو  يقول 

الإ�ضالم لك�نت اأكبر عب�دة. ف�إنن� ل ن�ضتطيع اأن نو�ضل عق�ئد الإ�ضالم واأحك�مه 

.
)1(

اإلى اأمريك� و�ض�ئر البلدان بلغتن� هذه«

ويقول اأي�صًا: »تدعو الح�جة اليوم لنجعل تعلم اللغ�ت الحية في الع�لم جزًء 

.
)2(

من البرامج التبليغية للمدار�ص الدينية«

تدوين: م�ضط�ى محمدي الأهوازي

)1(  �صحيفة نور, ج18, �س79 - 80.

)2(  �صحيفة نور, ج18, �س98 - 103.
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المنبر أقدم وسائل التبليغ  
)حوار مع حجة اإلسالم والمسلمين عبد الحميد ينابي(

القديمة  الو�ض�ئل  البع�ص من �ضرورة ترك  يعتقده  بم�  راأيكم  �ضوؤال: م� هو 

للتبليغ ك�لمنبر والخط�بة ب�لأخ�ص في هذا الع�ضر حيث التطور العلمي 

والتكنولوجي وظ�ور و�ض�ئل واأدوات جديدة؟

جواب: يمكن القول وباللتفات اإلى مقت�صيات الع�صر اأن الخطابات ذات الطابع 

القديم والتقليدي لم تعد مفيدة. لقد كانت تلك الأ�صاليب )القديمة( مفيدة 

في ذاك الزمان حيث كان النا�س يتعلمون اأ�صول وفروع دينهم منها.

ين�صرون  حيث  الكبار  والمراجع  العلماء  �صوت  هم  المبلغون  كان  الما�صي  في 

في  المع�صومين  حياة  من  وجوانب  الدينية  المعنويات  ومواعظهم  بخطاباتهم 

اإنحاء البالد.

ويجب العتراف باإن حركة ال�صعب الإيراني اأثناء الثورة وما تمتع به هذا ال�صعب 

من �صبر وثبات وجهاد وا�صتقامة, كل ذلك مرهون لعمل العلماء والمبلغين.

اأ�صحاب الإمام  لقد تحدث المبلغون وب�صكل م�صهب حول كربالء وما تمتع به 

الح�صينQ من �صبر وثبات و�صفاء حتى اأ�صبحت هذه الأمور را�صخة في نفو�س 

النا�س ونحن نعلم اأن الإمام الخميني} قد بداأ دعوته من الم�صجد. لذلك يمكن 

القول اأن كل ما لدينا اليوم هو من تلك المجال�س والخطابات والمنابر.

واإذا انت�صرت اليوم الو�صائل والأ�صاليب الجديدة وكان ينبغي ال�صتفادة منها اإل 
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اأن هذا ل يعني تعطيل الخطابة, فالخطابة تبقى على مكانتها على رغم التطورات 

التي ح�صلت.

�ضوؤال: م� هي الأمور التي تعتقد اأن�� توؤدي اإلى موفقية الخطيب الديني؟

الخا�صة  والأمور  ال�صفات  ببع�س  يتحلى  اأن  الديني  الخطيب  جواب: يجب على 

التي ت�صاهم في موفقيته وهنا ن�صير اإلى اأهمها:

باأن  التبليغ الديني, واأن ي�صعر  اأن يحمل في داخله همَّ  1 - ينبغي على المبلغ 

تبليغ الدين وظيفة ملقاة على عاتقه. فاإذا ُفقد هذا الح�صا�س والحرارة, 

كان المنبر والخطاب غير مفيدين حتى ولو كان متطابقًا من الناحية الفنية 

مع فنون الخطابة والكالم. الكالم الموؤثر هو الذي يخرج من القلب. كان 

ال�صهيد د�صتغيب مخل�صًا وكان عندما يتحدث يخرج الكالم من داخل قلبه, 

لذلك كان كالمه موؤثرًا. ينبغي على المنبري اأن ل ينظر اإلى المنبر باعتباره 

بالمعنويات  باعتباره مكانًا يفي�س  اإليه  اأن ينظر  اأو �صغاًل, بل يجب  وظيفة 

التي يجب اإي�صالها لالآخرين.

2 - الإخال�س اأحد ال�صروط الأ�صا�صية للمنبر والخطابة. ولن يتمكن ال�صخ�س 

من الو�صول اإلى اأي مكان من دون الإخال�س في القول.

3 - ينبغي اأن يمتلك المنبري المعلومات الالزمة وال�صرورية. ويجب اأن يكون 

مطلعًا على علوم الأخالق, التاريخ, ال�صيا�صة, اأ�صول العقائد والفل�صفة و... 

حيث يجب اأن يدخل �صاحة التبليغ م�صلحًا بمعلومات متنوعة.

4 - يجب على المنبري اأن يعرف مخاطبه فيقدم المعلومات بناًء على ا�صتعداداه 

وموقعه.

5 - ويجب على المنبري اأن يتحدث بناًء على احتياجات المخاطب. فاإذا كان 

الخطيب عارفًا بالمخاطبين, يمكنه الإعداد لمو�صوعات تتنا�صب معهم, واأما 

اإذا كان الخطيب غير مطلع على المخاطبين. فال يمكنه الحديث بناًء على 
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معلومات جمعها في وقت �صابق, بل يجب اأن يعمل جاهدًا لتقديم معلومات 

تكون مفيدة لهم. هنا في هذه النقطة الأخيرة تلعب �صعة المعلومات دورًا 

اأ�صا�صيًا في ت�صخي�س و�صع المخاطب وتقديم المنا�صب من المعلومات.

اإن اأحد الإ�صكالت الأ�صا�صية التي ابتلي بها بع�س الخطباء هو اأنهم يتحدثون 

بناًء على معلومات قد نظموها م�صبقًا من دون مراعاة و�صع المخاطبين, ل بل قد 

بالقوة, لذلك يجب  اإفهام المخاطبين ما يريد  يظهر بع�س الخطباء وكاأنه يريد 

على الخطيب اأن يتحدث بناًء على ذهنية المخاطبين.

6 - التحدث ب�صكل عادي وطبيعي. قد يكون من المفيد تعلم اأ�صاليب الآخرين 

واللهجات التي ينطقون بها. اإل اأنه ينبغي على كل �صخ�س الحديث باأ�صلوبه  

وطريقته, واأعتقد اأن اأحد اأ�صباب توفيقي هو اعتماد هذا الأ�صلوب.

�ضوؤال: م� هي الموا�ضيع التي يجب الهتم�م ب�� في الوقت الح��ضر بن�ًء على 

م� يقت�ضيه الع�ضر؟

جواب: اأعتقد اأن الأولوية في الع�صر الراهن هي للحديث حول الم�صائل العقائدية 

اأما  المختلفة.  المواقع  باختالف  البحث  يختلف  اأن  يجب  طبعًا  والأخالقية. 

مراعاة  يجب  حيث  المخاطبين  لو�صع  يخ�صع  اأن  فيجب  المو�صوع  اختيار 

والأ�صخا�س  والأطباء  والمعلمين  والتالميذ  الطالب  من  المتنوعة  الطبقات 

العاديين.

وفي هذا الإطار يجب الإ�صارة اإلى نقطة هامة وهي اأن بع�س الخطباء يعمدون 

ال�صيا�صية, وهنا يجب  الم�صائل  اإلى نهايتها في الحديث حول  منذ بداية الخطبة 

العتقادية  الأبحاث  �صمن  ال�صيا�صية  المفاهيم  بع�س  تو�صيح  اأن  اإلى  الإ�صارة 

والأخالقية قد يكون اأكثر فائدة على م�صتوى القبول.

�ضوؤال: اإلى اأي مدى يجب اأن يتدخل الخطيب في تبيين الأو�ض�ع ال�ضي��ضية 

مع الأخذ بعين العتب�ر وجود اأجنحة �ضي��ضية متعددة؟
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جواب: نحن عندنا �صيا�صة دينية, وال�صيا�صة الدينية ل تنفك عن الدين. ومن هنا 

الحق  طريق  وتو�صيح  ال�صيا�صية  للق�صايا  التعر�س  الديني  المبلغ  على  يجب 

الأبحاث  اإلى  الهامة في هذا المجال هي كيفية الدخول  النقطة  اأما  للنا�س. 

الدينية  الأ�صول  مراعاة  بعد  ال�صيا�صية  للم�صائل  التعر�س  يجب  ال�صيا�صية. 

واتخاذ مواقف نابعة من تلك الأ�صول. وعند وجود خطوط �صيا�صية متعددة 

يمكن التحدث عن الطريق الذي �صن�صلكه وكونه طريق اإمام الع�صر والزمان 

الذي طلب منا اتباع »رواة اأح�ديثن�« في زمن الغيبة. وفي الوقت الحا�صر يجب 

مالحظة اإلى اأين يذهب علماء ومراجع الدين. ونحن مكلفون باتباعهم من 

الناحية الدينية. ذلك لأن الإمام| قال: »ف�إن�م حجتي عليكم واأن� حجة 

اهلل«. هذا هو طريقنا ونحن ل يمكننا اتباع الألعيب ال�صيا�صية الدنيوية.

�ضوؤال: ت�رة يقف �ضخ�ص اأثن�ء الخطبة ويبداأ الحديث بم� لي�ص له عالقة له 

ب�لمو�ضوع، وال�دف اإيج�د ح�لة ا�ضطراب داخل الجل�ضة. م�ذا يجب العمل 

في هذه الح�لة؟ وهل تمتلكون تجربة خ��ضة؟

جواب: اأعتقد اأن هكذا حالت قد ح�صلت لي. في بداية انت�صار الثورة كان بع�س 

بطرح  وياأخذون  متعددة  اأماكن  في  ويجل�صون  الم�صجد  يح�صرون  المنافقين 

هنا  الأ�صا�صي.  المو�صوع  عن  واإخراجه  الخطيب  اإحراج  بغية  متفرقة  اأ�صئلة 

يجب على الخطيب اأن ينتبه جدًا حيث ل يجب اأن توؤدي مواجهة هكذا حالت 

اإلى ال�صياع, بل يجب التعامل مع هذه الحالت بهدوء وتقديم اإجابات منطقية 

والطلب من اأ�صحاب الأ�صئلة تقديم اأ�صئلة منطقية يقبلها العقل. ويمكننا اأن 

نطلب منهم النتظار حتى انتهاء الخطبة حيث يمكن بعدها الجلو�س والحديث 

فيما اأرادوا.

�ضوؤال: قد يلت�ت الخطيب اإلى اأنه قدم معلوم�ت خ�طئة بح�ضور جمع غ�ير 

من الن��ص، م�ذا يجب عليه اأن ي�عل في هذه الح�لة؟
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جواب: يجب اأن يتحدث ب�صراحة مع النا�س ويقول لهم: لقد اأخطاأت. اأتذكر اأنني 

اأخطاأت عدة مرات, ثم اأتيت في اليوم التالي وقلت للنا�س: اإن المعلومات التي 

اأو  التهاون  يمكن  وال�صحيح هو كذا وكذا.. ل  بالأم�س كانت خاطئة  ذكرتها 

الت�صاهل في مو�صوع الدين, وعندما يخطى ء الإن�صان ت�صبح ذمته غير برئية. 

لذلك يجب عليه اأن يو�صح الخطاأ. بع�س الأوقات كنت اأخطى ء تالوة اآية اأو 

الآية  بم�صمون  النا�س  واأخبر  بعيدة,  حدود  اإلى  نف�صي  اأتمالك  كنت  رواية, 

والرواية ول اأقول لهم الآية اأو الرواية على النحو التالي, وذلك اإذا كنت غير 

واثق منها. في العديد من الأحيان كنت اأ�صارح النا�س واأقول: ن�صيت الآية اأو 

الرواية. اإن الذين يح�صرون خطاباتي يعلمون طريقتي جيدًا, فال يوجد خجل 

في هكذا اأمور. لأن العتراف بالخطاأ اأف�صل من قراءة اآية ب�صكل غير �صحيح.

�ضوؤال: م� هي الكتب التي تو�ضون الخطب�ء بمط�لعت��؟

النا�س الدين ب�صكل �صحيح. ولذلك  اأن يعلم  جواب: بداية ينبغي على الخطيب 

الم�صادر  اأهم  واأما  وال�صحيحة.  الأ�صا�صية  الم�صادر  مراجعة  عليه  يجب 

.Rالدينية فهو القراآن الكريم وروايات الأئمة الأطهار

تعلم  ويجب  �صندها,  �صحة  اإلى  الروايات  مطالعة  عند  اللتفات  يجب  طبعًا 

هذه الأمور ب�صكل دقيق لنتمكن من نقلها لالآخرين ب�صكل �صحيح. ويجب اختيار 

ذكر  من  نتمكن  قد  له.  وتقديمها  اإدراكها  من  المخاطب  يتمكن  التي  المعلومات 

بع�س الروايات لمجموعة ول نتمكن من ذكرها لمجموعة اأخرى.

حوار مع حجة الإ�ضالم والم�ضلمين عبد الحميد ين�بي 





145

بحث في إدارة المنبر

�صروط اإدارة المنبر

يمكن تق�صيم �صروط اإدارة المنبر اإلى مجموعتين: 

1 - ال�ضروط الطبيعية� 

2 - ال�ضروط الكت�ض�بية.

ال�صروط الطبيعية

الأمور  واأما  لالإن�صان.  الطبيعي  الهيكل  اإلى  المنبر  �صروط  من  مجموعة  تعود 

التي تتعلق بالهيكل الطبيعي لالإن�صان فعديدة من جملتها: ال�صكل, لحن ال�صوت, 

يمتلك  البع�س  المطالب.  وات�صال  النتقال  �صرعة  الخواطر,  ت�صل�صل  الحافظة, 

جاذبية في ال�صوت بحيث ت�صت�صلم له الآذان بمجرد اأن ي�صرع بالحديث. والبع�س 

البع�س  ولكن  دافعة,  اأو  جاذبة  اأي  �صوتهم  يمتلك  ل  الحال  متو�صطي  من  الآخر 

يكون مبلغًا موفقًا  اأن  الذي يرغب في  اأما  الدافعة.  بغير  يمتاز �صوتهم  الأخير ل 

فينبغي اأن تكون حنجرته منا�صبة لهذا العمل.

الطبيعية  بين الخ�صائ�س  تنا�صب   الرغبة في ذلك بل يجب وجود  فال تكفي 

للبدن والخطابة والمنبر.
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ال�صروط الكت�صابية

ال�صروط  والحديث عن  المنبر.  اإدارة  اأجل  ال�صروط من  بع�س  اكت�صاب  ينبغي 

الكت�صابية يحتاج اإلى بحث ودرا�صة و�صرح مف�صل نكتفي هنا بذكر عدة نقاط:

1 - التح�ضيل العلمي

ل اأعتقد اأن هناك مبلغًا يتمكن من الجابة على كافة اأ�صئلة النا�س ب�صكل عميق 

الأنحاء,  بنحو من  بالدين  لها عالقة  اليوم  تطرح  التي  الم�صائل  اأن  وبما  ودقيق. 

لذلك قلما نجد �صخ�صًا يمتلك تخ�ص�صًا عميقًا في جميع تلك الم�صائل. من هنا 

اأن يكون كثير المطالعة ويمتلك تخ�ص�صًا في عدد من الفروع  ينبغي على المبلغ 

التخ�ص�صية ليتمكن من الجابة على الأ�صئلة العلمية.

من  وذلك  ال�صكالت  من  الكثير  على  تخ�ص�صية  اجابات  تقديم  يمكن  طبعًا 

طالب  تربية  يعني  وهذا  العلمية  الحوزات  في  تخ�ص�صية  كليات  ايجاد  خالل 

متخ�ص�صين في فروع متعددة كالتف�صير والحديث والكالم والأحكام...

على كل الأحوال يجب اأن يمتلك المبلغ مجموعة من المعلومات العامة بالأخ�س 

تلك التي تتعلق بالهداية والر�صاد و�صناعة الإن�صان والتربية الأخالقية واأمثالها.

2 - اختي�ر المو�ضوع المن��ضب

لي�س من ال�صهل اختيار مو�صوع منا�صب للمجل�س. قد يوؤدي اختيار مو�صوع فاقد 

للعنوان المنا�صب اإلى تخريب المنبر. قد يظن بع�س المبلغين اأن الأبيات ال�صعرية 

منا�صبة للمحا�صرة اأو للمجل�س الفالني فيظهر العك�س ويوؤثر ذلك على منبره.

3 - النقد الكلي والمب�م

باأن   Pالنبي يخبرون  كانوا  عندما  ومبهمًا.  كليًا  النقد  ليكون  ال�صعي  يجب 

فالنًا يغ�س مثاًل, فكان ي�صعد المنبر ولكنه ل يتحدث حول ال�صخ�س بعينه بل كان 
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يقول: »م� ب�ل اأقوام ي�علون كذا«.

4- اإدارة المنبر وعلم الن��ص

لهذا  التطرق  يجب  طبعًا  النف�س.  علم  اإلى  تحتاج  المجالت  كافة  في  الإدارة 

ابتدائية  مدر�صة  اأو  اأطفال  ح�صانة  اإدارة  اإن  الإدارة.  ومكان  نوع  على  بناًء  العلم 

اإلى علم نف�س النا�صئة. واإدارة  يحتاج اإلى علم نف�س الطفل, واإدارة ثانوية يحتاج 

ال�صجن يحتاج اإلى علم نف�س خا�س بال�صجناء... وكذلك تحتاج اإدارة المنبر اإلى 

نوع من علم النف�س وهذا عمل �صعب جدًا. نجد بع�س الخطباء يدركون الم�صتوى 

الفكري للنا�س فيتكلمون بما يتنا�صب مع هذا الم�صتوى, ولكن هناك من ل يدرك 

هذا الم�صتوى الفكري.

5 - احترام �ضخ�ضية الن��ص

يعتبر احترام �صخ�صية النا�س من اأهم واأكبر اأركان الإدارة في جميع الأماكن 

وبالأخ�س اإدارة المنبر. ل ينبغي اأن يتحدث المبلغ باأمور توؤدي اإلى انزعاج النا�س. 

وعلى هذا الأ�صا�س يجب ان ل يخاطبهم: ل اح�صا�س لديكم ول تفهمون... عند ذلك 

�صيتجنب اأغلب النا�س ح�صور مجل�صه, ثم اإذا كرر ذلك مرة اأخرى فلن يح�صر اأحد 

مجل�صه على الطالق ل توجهوا الهانات للنا�س, بل احترموهم.

اأعزائي تعاونوا مع بع�صكم البع�س, كونوا مكملين لجهود بع�صكم.

حجة الإ�ضالم والم�ضلمين محمد تقي فل�ض�ي
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القصة أقدم القوالب التبليغية

تمهيد

فيما يلي �صنحاول ال�صارة اإلى ق�صم من القوالب التبليغية. اأما الهدف من عر�س 

المرحلة  وفي  بها,  الأعزاء  المبلغين  تعريف  الأولى,  المرحلة  وفي  القوالب  هذه 

الثانية العمل على امتالكها وال�صتفادة منها في التبليغ حيث تح�صل هذه الأمور 

من خالل المطالعة والتعليم وال�صعي.

تجربة

هناك الكثير من الأعمال الفنية والأدبية الموجودة في عالمنا المعا�صر والتي 

ل يمكننا الغفلة عن مدى تاأثيرها وجذابيتها عند النا�س. وفي الكثير من الحالت 

يقوم الفنانون با�صت�صارة مبلغي الدين فاإذا وجدوهم اأ�صحاب اآراء هامة جعلوهم 

معرفتنا  اأن  القول  يمكن  الأ�صا�س  هذا  وعلى  الفنية.  اأعمالهم  في  م�صت�صارين 

بالقوالب التبليغية المختلفة اأمر هام و�صروري. ولعل من الأف�صل ال�صارة اإلى هذه 

الم�صاألة من خالل حادثة ق�صيرة.

في  راأيي  اعطاء  القرى,  اإحدى  في  الم�صرح  مجموعة  مني  طلبت  مدة  منذ 

م�صرحية لأحد الموؤلفين الم�صيحيين تحمل عنوان »الحي�ة الأبدية«. وقالوا: نرغب 

اأن تعطينا معلومات حول قالب وم�صمون هذا الن�س على اأ�صا�س اأنه يتعلق بق�صية 
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المعاد. في البداية قدمت اأفكارًا كلية ثم طالعت الن�س فوجدت فيه ا�صكالت هامة 

واأ�صا�صية على اعتبار اأن الموؤلف م�صيحي حيث اإِن الأفكار التي قدمها ل تتنا�صب مع 

العتقادات الإ�صالمية, فلو تم اجراء الم�صرحية لأدت اإلى وجود ا�صكالت و�صبهات 

متعددة حول المعاد.

اإقترحت عليهم اجراء بع�س التغييرات في ال�صكل والم�صمون وال�صخ�صيات مما 

يجعل الم�صرحية تتنا�صب مع الدين الإ�صالمي.

كان هذا نموذجًا �صغيرًا لع�صرات النماذج التي يتم تنفيذها )في اإيران( والتي 

تحمل ا�صكالت على م�صتوى القالب والم�صمون. فما هي الم�صوؤولية التي يجب اأن 

نطّلع بها للحوؤول دون وجود هذه ال�صكالت؟

فيما يلي ن�صير اإلى اأحد القوالب الكتابية.

الق�ضة

موقع الق�ضة في حي�ة الإن�ض�ن:

جبلَّة  في  زرعت  التي  الأمور  من  واحدة  الق�ص�س  اإلى  وال�صغاء  ال�صتماع  اإن 

الإن�صان منذ نعومة اأظافره وت�صتمر معه حتى مراحل متقدمة من حياته. وال�صبب 

في ذلك كما توؤكد الدرا�صات عالقة الإن�صان ورغبته في التعرف على م�صير ابطال 

الق�ص�س, على اعتبار اأن الإن�صان يبحث ب�صكل ل اإرداي عن اأوجه �صبه بين م�صير 

الحقائق  بع�س  تتطابق  اأن  الممكن  من  فهل  ال�صخ�صية.  وحياته  الق�صة  ابطال 

المذكورة في الق�صة مع حياته ال�صخ�صية؟

وال�صعوب  الأمم  جميع  بين  الموجود  الأدب  بل  ل  الفار�صي  الأدب  راجعنا  اإذا 

لوجدنا اأن هناك وجودًا لالأ�صاطير والق�ص�س والحكايات, وقلياًل ما نجد مجتمعًا 

...
)1(

ل يمتلك حكايات اجتماعية وبطولية ودينية

)1(  الدكتور نادر وزين بور, على عر�س الكالم, الخال�صة, �س241 - 244.
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الق�صة  اإلى  ينظرون  ل  اأ�صخا�س  اأو  وجود مجموعات  يعني عدم  ل  هذا  طبعًا 

وكتابتها بعين ال�صتخفاف, بل هذه المجموعات اأو الأ�صخا�س كانوا موجودين على 

َمّر التاريخ, ولكن الحقيقة غير ذلك. والجميع يعلم اأن ق�ص�س وحكايات القرون 

الما�صية قد تركت اآثارًا عميقة على الب�صر, وهذا ما غفل عنه اأ�صحاب النظريات 

المخالفة.

الق�صة تحاكي فطرة الإن�صان, لذلك نرى الطفل ينجذب اإلى �صماعها, ل بل في 

الكثير من الحالت يطلب من والديه اخباره بق�صة ما. وبالإ�صافة اإلى اأن الق�صة 

تحاكي الفطرة, فهي و�صيلة تمكن ال�صخ�س من اي�صال ما يريد اإلى الآخرين بلغة 

.
)1(

�صهلة وب�صيطة

الق�صة في الروؤية الدينية))):

لعل من اأبرز الأعمال والدرا�صات التي بداأنا ن�صاهدها في الفترة الأخيرة والتي 

تتناول القراآن الكريم, درا�صة اعجاز القراآن الكريم من جهة ما يتمتع به من فن 

على م�صتوى كتابة الق�صة. ويمكن اعتبار كتابة الق�صة اأهم فن يجري الحديث عنه 

في العالم المعا�صر لما يتركه من اآثار هامة وكبيرة في الحياة الجتماعية. واليوم 

ي�صعر الب�صر بمدى الحاجة اإلى امتالك ما يوؤدي اإلى وجود حياة روحية هادئة بعد 

الغوغاء وال�صو�صاء الكبيرة التي اأحدثتها الحياة المدنية الجديدة, فكانت الق�صة 

اإحدى الو�صائل الناجعة في ذلك, وعلى هذا الأ�صا�س كان تطور الق�صة اأحد اأبرز 

ال�صمات التي يمكن م�صاهدتها في هذا الع�صر. وت�صير بع�س الدرا�صات الجديدة 

اإلى اأن التقدم ال�صناعي في الدول الغربية لم يتمكن من الق�صاء على تذوق الق�صة 

�صواء لجهة القراءة اأو الكتابة او ال�صغاء, لأن هذه الم�صاألة ترتبط ب�صكل عميق مع 

)1(  درا�صة في التجليات الفنية للق�ص�س القراآنية, ترجمة محمد ح�صين جعفر زاده, ج2, �س7.

)2(  الم�صدر نف�صه, ترجمة مو�صى دان�س, ج1, �س10 - 11.
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الجوانب الروحية في حياة الإن�صان.

للت�صلية  و�صيلة  الق�صة  يعتبرون  الأ�صخا�س  وبع�س  ال�صعب  بع�س  اأن  �صحيح 

اأن  اأ�صا�س  على  للتعليم,  اأي�صًا  و�صيلة  الق�صة  اأن  العتراف  يجب  اأنه  اإل  وللترفيه 

الق�صة تحتوي على نقاط تعليمية غير مبا�صرة. وهذا ما ن�صاهده في القراآن الكريم 

عندما تحدث عن الق�ص�س واأهميتها ودورها في هداية النا�س وا�صالح �صلوكهم: 

.
)1(

{ائ ەئ       ەئ وئ وئ ۇئ ۇئۆئ  }

واإذا دققنا بع�س ال�صيء في الكتب ال�صماوية لوجدنا الكثير من الق�ص�س التي 

يراد منها اي�صال المفاهيم والمقا�صد الدينية بلغة يفهمها النا�س ويتاأثرون بها, 

وهذا ي�صمن الهداية والر�صاد للم�صتمعين.

من جهة اأخرى نرى اأن القراآن الكريم نقل بع�س الق�ص�س الأخرى حيث اأراد 

ا�صتعمالها وال�صتفادة منها لثبات مجموعة من الأمور من اأبرزها اثبات التوحيد 

والوحي والر�صالة والوحدة الدينية وا�صالح المجتمع و...

يتمتع  اأنه  الأخرى  ال�صماوية  الكتب  �صائر  عن  الكريم  القراآن  يميز  ما  طبعًا 

كتابة  فن  نظر  وجهة  من  اإليها  نظرنا  لو  بحيث  راقية,  واأدبية  فنية  بخ�صائ�س 

الق�صة لظننا باأن تلك الق�ص�س جاءت فقط لبيان الأهداف الفنية والأدبية للقراآن 

الأدبية  ال�صناعات  ا�صتخدم  قد  الكريم  القراآن  لأن  ذلك,  غير  والواقع  الكريم, 

كو�صيلة لتحريك الوجدان الديني عند النا�س. من الوا�صح اأن جعل النا�س يرت�صون 

يفهمونها  بلغة  لهم  اي�صالها  على  يتوقف  الدينية  والتعاليم  المفاهيم  ويقبلون 

وتتنا�صب معهم.

الأثر  مقدار  واأدركوا  الحقيقة  بهذه  القديم  منذ  الم�صلمون  العلماء  اهتم  وقد 

الذي تتركه على النا�س, لذلك اأو�صوا النا�س بمطالعة الق�ص�س وال�صتماع اإليها.

)1(  �صورة يو�صف, الآية: 111.
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بناًء على ما تقدم فاإن لجوء العلماء اإلى اأ�صلوب الق�صة يجعلهم اأكثر توفيقًا في 

القراآن  يقدمون  بداأوا  الذين  المف�صرين  من  العديد  ظهر  وقد  والر�صاد.  الهداية 

لعبه  الذي  الدور  اإلى  ال�صارة  يمكن  حيث  وب�صيطة  �صهلة  ق�ص�صية  بلغة  الكريم 

.
)1(

المف�صرون الخرا�صانيون

تحدث القراآن الكريم حول فل�صفة ق�ص�س الأنبياء والما�صين واعتبر اأن ذلك 

.
)2(

يكمن في التفكير حول حالتهم وم�صيرهم: {ې  ى ى ائ  }

ويقول الإمام عليQ حول حياة المتقدمين: »تدبروا اأحوال الم��ضين من 

.
)3(

الموؤمنين قبلكم«

يمكننا من خالل الق�ص���ة اأن نتحدث حول حياة الما�ص���ين ب�ص���كل جميل جّذاب 

لنجعله���م مراآة تقتدي به���ا الأمم على َم���ّر التاريخ. ثم اإِن الق���راآن الكريم يتحدث 

في مكان اآخر حول الهدف من الأخبار بق�ص����س اأنبياء اهلل تعالى فاعتبر اأن ذلك 

�ص���بٌب لق���وة القل���ب...: {ڦ ڦ   ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ چ چ  

.
)4(

چ ڇ ڇ ڇ  }
�صحيح اأن للق�صة اأهمية خا�صة في الإ�صالم اإل اأنها ما زالت مجهولة ل ي�صتفاد 

منها في اأو�صاط المبلغين. يقول الإمام القائد في هذا الخ�صو�س: »م� يوؤ�ضف له 

اأنن� م� زلن� مت�أخرين على م�ضتوى فن كت�بة الق�ضة في اللغة ال��ر�ضية، وهذا ل 

�ضك فيه. واإذا دققن� في الق�ض�ص ال��ر�ضية لوجدن�ه� م� زالت غ�فلة ومت�أخرة 

عن العديد من الأ�ض�ليب ال�نية، فلو ت�أخرن� وغ�لن� عن فن ال�ضينم�، فال �ضير 

.
)5(

في ذلك لأن هذا ال�ن م�ضتورد اأم� فن الق�ضة فلي�ص بم�ضتورد...«

)1(  درا�صة في التجليات الفنية للق�ص�س القراآنية, ترجمة محمد ح�صين جعفر زاده, ج2, �س8 - 9.

)2(  �صورة الأعراف, الآية: 176.

)3(  نهج البالغة, الخطبة 192.

)4(  �صورة هود, الآية: 120.

)5(  الموعظة الح�صنة, ار�صادات الإمام القائم في مجال التبليغ, �س111-
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»اإن و�ضع كت�بة الق�ضة لي�ص ح�ضن�ً، اأي اأن تطوره� ك�ن قلياًل نحن لم ن�ض�هد 

ك�نت  ال�ضنعة  هذه  اأن  مع  القديم  منذ  اإيران  في  مبدعين  ق�ضة  كتَّ�ب  وجود 

.
)1(

موجودة منذ القديم«

اأنواع الق�ضة

هناك اأنواع متعددة للق�صة: الق�صة الق�صيرة, الطويلة, الم�صرحية...

الق�ضة الق�ضيرة:

لي�س المق�صود اأن تكون الق�صة ق�صيرة فقط, بل هي التي ت�صتمل على الأمور 

الآتية:

اأ- اأن تمتلك خطة واإطارًا وا�صحًا ومنظمًا.

ب- اأن يكون فيها �صخ�صية اأ�صا�صية.

ج- تقديم وتعريف هذه ال�صخ�صية من خالل حادثة اأ�صا�صية.

الجديد  وتقديمها  المو�صوع  البداع,  بالخت�صار,  الق�صيرة  الق�صة  وتمتاز 

يتم عادة درا�صة  الأ�صا�صية.  وال�صخ�صية  والمكان  الزمان  بوحدة  تتمتع  اأن  ويجب 

مقطع خا�س من حياة ال�صخ�صية الأ�صا�صية وذلك خالفًا للق�صة الطويلة.

الق�ضة الطويلة:

الأ�صخا�س,  م�صتوى  على  محدوديات  اأي  الق�صة  من  النوع  هذا  في  يوجد  ل 

وال�صيا�صية  الجتماعية  الموا�صيع  كافة  على  ت�صتمل  اأن  ويمكنها  والمكان  الزمان 

اأن  ويمكن  اأكثر من �صخ�صية  الطويلة حول  الق�صة  تتمحور  اأن  يمكن  لذلك  و.... 

تدور اأحداثها في القرى والمدن والبلدان والقارات المختلفة. واأما اأ�صهر الق�ص�س 

الطويلة فهي ق�صة »البوؤ�ض�ء«.

)1(  الم�صدر نف�صه.
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الم�ضرحية

حيث  من  الق�صيرة  بالق�صة  �صبيهة  وهي  اأي�صًا  الق�صة  اأنواع  اأحد  الم�صرحية 

الخ�صائ�س, ويجب اأن يعمل الكاتب على عدم جعلها محدودة بمدة زمنية معينة اأو 

�صخ�س خا�س اإل اإذا كانت من اأنواع الم�صرحيات الطويلة.

اليومية,...  الحياة  العمل,  م�صاكل  حول  الم�صرحية  خالل  من  الحديث  يمكن 

وكلما كانت الم�صرحية كثيرة الحركة ومتعددة الحوادث كلما كانت جاذبة ومقبولة.

كت�بة الق�ضة:

يت�صح من خالل الق�صة اأمور متعددة من اأبرزها كيفية حياة الموؤلف واأو�صاعه 

وتربيته لأن ما يخرج من القدر لي�س �صوى ما يو�صع فيه.

واإذا كانت ظروف واأفكار الموؤلف مفيدة فهذا يعني اأن ذلك �صيظهر في الق�صة 

التي يدونها, واإذا كانت اأفكاره تعتريها الم�صاكل والجوانب ال�صلبية فهذا �صيت�صح 

من خالل ما يدونه اأي�صًا.

المجالت  في  مفيدة  مكتوبة  اآثار  ايجاد  في  رغبنا  اإذا  اأننا  تقدم  مما  يت�صح 

عن  نبحث  اأن  علينا  يجب  والعتقادية...  وال�صيا�صية  والأخالقية  الجتماعية 

اأ�صخا�س اأ�صحاب موا�صفات خا�صة توؤهلهم للقيام بهذه المهمة.

خطة الق�ضة

خطة الق�صة عبارة عن اطارها. وخطة الق�صة هي الخطوط الأ�صا�صية من دون 

ال�صارة اإلى الم�صائل الفرعية.

اأثناء تدوين الق�صة يجب العمل على ربط الحوادث الأ�صا�صية ببع�صها بحيث 

تحكمها عالقة العلية والمعلولية.

الأ�صخا�س,  اأو  ال�صخ�س  اأبرزها:  من  الخطة  في  اأمور  عدة  تت�صح  اأن  يجب 

اأدوارهم, �صفاتهم, تخ�صي�س الأدوار بهم وكيفية اجراء الأدوار.
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مع  تتوافق  الق�صة  �صخ�صيات  هل  نرى  اأن  يجب  المتقدمة  الأمور  و�صوح  بعد 

تتوافق يجب  تتوافق. فاإذا لم  اأو ل  اإليها  اأوكلناها  التي  الأخالق والعادات والقوى 

عندها اعادة النظر في الخ�صائ�س وال�صفات التي و�صعناها وقد يوؤدي الأمر اإلى 

اأن تكون مرنة  تغيير م�صير الق�صة. من هنا يجب القول باأن خطة الق�صة ينبغي 

تقبل التغيرات والتبديالت التي تاأتي من اأماكن متعددة.

كتاب  اأحد  يقول  �صهاًل.  الموؤلف  عمل  كان  كلما  كاملة  الخطة   كانت  كلما 

اأمر �ضعب يجب  ايج�د ق�ضة جيدة  »اإن  الق�صة:  الم�صهورين حول خطة  الق�صة 

اأن تكون الق�ضة مرتبطة ببع�ض��. ويجب اأن تكون بم�ضتوى ايج�د الحتي�ج�ت 

الت�مة للق�ضة، ومحتملة الوقوع ويجب اأن ت�ضير من حيث الب�ضط وال�ضعة اإلى 

خ�ضو�ضي�ت اأ�ضخ��ص الق�ضة.

في  للحديث  مج�ل  اأي  يبقى  ل  اأن  بمعنى  ك�ملة،  الخطة  تكون  اأن  ينبغي 

والو�ضط  البداية  على  ت�ضتمل  اأن  وينبغي  واأعم�ل�م.  الأ�ضخ��ص  حول  ن��يت�� 

والخ�تمة، وكذلك ينبغي اأن نمتلك اأمراً جديداً وابداعي�ً.

المن��ضب  الم�ضير  نحو  تتوجه  الن��ص  تجعل  التي  هي  الخطط  اأف�ضل  اإن 

الق�ضة.  في  م�  اأهم  هي  الم�ض�ألة  هذه  ولعل  المق�ضود،  ال�دف  اإلى  وت�دي�م 

اإلى اأخرى مع م� يملكه من م�ض�عر  لأن الك�تب يمكنه نقل الق�رئ من ح�دثة 

.
)1(

واأح��ضي�ص من خالل مخ�طبة ميوله ورغب�ته«

يجب في الق�صة الحفاظ على عالقة العلية والمعلولية بين الأحداث, وينبغي 

اأن تكون الأحداث واآثارها ونتائجها وردات الفعل عليها وا�صحة. وينبغي اأن ترتبط 

الأحداث ال�صابقة والالحقة مع بع�صها ب�صكل منطقي.

)1(  على عر�س الكالم, �س226 - 227.
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اأ�ضاليب البيان

اأ�صاليب البيان من جملة الأمور التي ينبغي الهتمام بها في الق�صة, هنا ينبغي 

اأو  اأو الثانية  على الموؤلف اأن يراعي اإذا ما كانت ال�صخ�صيات من الدرجة الأولى 

واأحوال  اأو�صاع  تحكي  كانت  اأن  اأي  الأولى  الدرجة  من  الق�صة  كانت  فلو  الثالثة. 

الدرجات  الموجودة في  والم�صكالت غير  المحدوديات  الموؤلف فهي تمتلك بع�س 

الأخرى.

الو�ضف، ال�ضرح، التج�ضيم

والأحوال  الأحداث  و�صرح  والمناظر  للوقائع  والدقيق  الماهر  الو�صف  يعتبر 

وال�صلوكيات الب�صرية من جملة الفنون الهامة. ويلعب التخيل دورًا هامًا على م�صتوى 

الق�صة اإذ يعتبر الركن الأ�صا�س في وجود الق�صة.

الحوادث هي المواد الأولية للق�صة حيث يقوم الكاتب بو�صعها في وعاء ذوقه 

وفنه وخياله ويعمد اإلى مزجها مع بع�صها البع�س. والخيال عمل منا�صب بما اأنه 

ي�صفي على الق�صة جاذبية خا�صة وذلك بما ل يتعار�س مع العقل.





.Qإطاللة على السيرة التبليغية لإلمام الجواد

.Qالجهود التبليغية ألهل بيت اإلمام الحسين

الباب الرابع

�ضيرة تبليغية
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Q اطاللة على السيرة التبليغية لإلمام الجواد

تمهيد

من   Rالأطهار والأئمة   Pالأكرم للر�صول  القيمة  الحياة  درا�صة  يمكن 

الأبعاد  من  واحدًا   Rللمع�صومين التبليغي  الأ�صلوب  ويعتبر  متعددة.  جوانب 

التي امتازت بها حياتهم فكانوا اأ�صوة وقدوة فيه اأي�صًا.

عندما نطالع حياة هوؤلء العظماء من هذه الزاوية, ن�صع اأنف�صنا اأمام م�صوؤولية 

ثقيلة؛ لأن اأولئك العظماء لم يغفلوا لحظة واحدة عن العمل بالتكليف وابالغ ر�صالة 

اهلل تعالى. اأما فيما يتعلق بال�صيرة التبليغية لالإمام الجوادQ فيمكننا الوقوف 

عند النقاط الهامة الآتية:

1- التبليغ عن طريق المن�ظرة

تعتبر المناظرة من اأبرز الأ�صاليب التي اعتمد عليها الإمامQ في التبليغ 

وقد �صاهمت مناظراته التي بداأت منذ الأيام الأولى لإمامته في تثبيت موقع  الولية 

تحرك  وقد  الظالمين.  عيات  مدَّ �صعف  واظهار  الحق  طالبي  وهداية  والإمامة, 

الإمام من خالل بعدين في مناظراته العلمية.

الأول: حاج���ة ال�ص���يعة الذي���ن كان���وا يبحثون عن الإم���امQ حيث كان 

الإمامQ ما يزال في عمر �صغير وذلك بغية اكت�صاف موقعه المعنوي.
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اأرادا اذلل  اإليه الماأمون والمعت�صم اللذان  والث�ني: مواجهة ما كان ي�صعى 

الإمام واثبات عدم اإمامته.

عمل الخلفاء عن ق�صد على اإقامة مجال�س المناظرة لو�صع الأئمةR اإمام 

المفكرين الم�صهورين لعلهم يتمكنون من اظهار عجز الأئمةR وهذا �صيوؤدي 

بدوره اإلى ا�صعاف موقعهم.

اأهداف الإمامQ في المناظرات

اأ � اثب�ت اإم�مته

اأن  الموؤرخون  ويوؤكد  حقانيته.  اثبات  المناظرات  في   Qالإمام اأراد 

المناظرات وكان عمره ل  اإحدى  اأجاب على ثالثين �صوؤاًل في   Qالإمام

.
)1(

يتجاوز ال�صبع �صنوات

ب � اظ��ر ف�ضل و�ضعف الك�ذبين

الف�صائل  �صحة  عدم  اظهار  على  مناظراته  في  يعمل   Qالإمام كان 

الم�صطنعة التي ات�صف بها الخلفاء.

يحيى  بداأ  �صوؤال.  طرح  اأكثم  بن  يحيى  من  الماأمون  طلب  المجال�س  اأحد  في 

الكالم فقال: يا بن ر�صول اهللP تفيد الروايات اأن جبرائيل تحدث مع ر�صول 

اهللP فقال له: يا محمد, اهلل تبارك وتعالى ُيقرئك ال�صالم ويقول: ا�صاأل اأبا 

بكر هل هو را�س عني؟ فاأنا را�ٍس عنه, فماذا تقول في ذلك؟

هذا  �صاحب  اأن  اإلى  واأ�صار  بكر  اأبي  ف�صل  ينكر  ل  باأنه   Qالإمام فاأجاب 

الحديث يجب اأن يلتفت اإلى حديث الر�صولP في حجة الوداع حيث قال: »لقد 

.»... ابة َعلَيَّ كثرت الكذَّ

)1(  منتهى الآمال, ال�صيخ عبا�س القمي, انت�صارات هجرت, ج2, �س577.
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وبالتالي  الروايات والأحاديث على كتاب اهلل  الإمام على �صرورة عر�س  واأكد 

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  {ٱ  تعالى:  اهلل  يقول  خالفه.  ما  وترك  وافقه  ما  قبول 

.
)1(

پ پ پپ ڀ ڀ ڀ       ڀ ٺ ٺ  }

2 - التبليغ العملي �ضد حكومة الم�أمون

كان الماأمون يحترم الإمامQ وقد تزوج ابنته اأم الف�صل رغم ما اأبداه من 

مخالفة. كل هذه الأمور لم تجعل الإمامQ يتقرب من ال�صلطة اأو يقتنع بعملها. 

بل كان يعتبر الخليفة اإن�صانًا ظالمًا. لذلك �صافر اإلى المدينة واأقام فيها مبتعدًا عن 

مركز ال�صلطة والخالفة.

اإقامته في بغداد, فنظر  اأيام   Qالإمام الجواد المكاري على  دخل ح�صين 

والملب�س,  الماأكل  من  عليه  وما  والح�صم,  والخدم  النعمة  من  الإمام  فيه  ما  اإلى 

وقد  �صغيرة,  اطراقة  بعد   Qالإمام اإليه  فنظر  باأحاديث  نف�صه  يحدث  فاأخذ 

 Pا�صفر لونه فقال له: يا ح�صين, خبز �صعير وملح جري�س في حرم ر�صول اهلل

.
)2(

اأحب اإليَّ مما تراني فيه

3 - ت�أ�ضي�ص الحوزة العلمية

من  يقرب  ما  اأن  ويقال  ماهرين.  طالب  تربية  على  اأي�صًا   Qالإمام عمل 

مائتين و�صبعين طالبًا كانوا يدر�صون في حوزة الإمامQ والبع�س منهم كانوا 

.
)3(

Qمن تالمذة الإمام الثامن

4- ار�ض�ل الممثلين

لمحاربة  المناطق  كافة  اإلى  عنه  والممثلين  الر�صل  ير�صل   Qالإمام كان 

)1(  �صورة ق, الآية: 16.

)2(  منتهى الآمال, �س582.

)3(  الإمام الجواد من المهد اإلى اللحد, ال�صيد محمد كاظم القزويني, �س89.
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الدعايات التي كان يبثها خلفاء بني العبا�س وقد عملوا في مناطق مختلفة اأمثال 

ال�صيعة  توعية  وقم على  الكوفة  بغداد,  وا�صط,  الب�صرة,  الري,  الأهواز, همدان, 

.Qوربطهم بالإمام المع�صوم

تباعه النفوذ اإلى الجهاز الحكومي وهنا �صنجد اأ�صماًء 
َ
وقد اأجاز الإمامQ لأ

القمي«  حمزة  بن  و»اأحمد  بزيع«  بن  اإ�ضم�عيل  بن  »محمد  اأبرزها  من  متعددة 

فكانوا خدمًا للدين والمتدينين من هذا الموقع.

واأ�صبح »الح�ضين بن عبد اهلل الني�ض�بوري« حاكمًا على �صي�صتان. و»الحكم بن 

.
)1(

Qعلي� الأ�ضدي« حاكمًا على البحرين وهما من اأتباع الإمام

تدوين: محمد ح�ج اإ�ضم�عيلي

)1(  �صيرة الأئمة, مهدي بي�صوائي, �س559.
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Qالجهود التبليغية ألهل بيت اإلمام الحسين

تمهيد

بعد حادثة عا�صوراء, انتقلت قافلة الأ�صرى من كربالء اإلى الكوفة وال�صام وبعد 

اأهالي هذه المناطق من خالل  اإلى  اإلى المدينة, فنقلت الملحمة الح�صينية  ذلك 

اآثارًا  بذلك  فتركوا  العزاء  مجال�س  واإقامة  المخالفين  اإجابة  ال�صعر,  الخطاب, 

الح�صينQ في تجمع  الإمام  واأخوات  اأبناء  تركه  الذي  الأثر  يكن  ولم  كبيرة. 

اأهل الكوفة وال�صام, باأقل من اأثر �صهادة �صهداء كربالء.

فهي:  الأ�صرى  مار�صها  التي  التبليغية  العملية  حولها  دارت  التي  المحاور  واأما 

التعريف بالقيم الدينية, و�صف الر�صول الأكرمP وانت�صاب اأهل البيت  اإليه, ذم 

الذين لم يتحركوا بعد م�صاهدة ظلم بني اأمية, ف�صح جرائم بني اأمية والدفاع عن 

الثورة الح�صينية في مقابل التحريفات التي طالتها. وبعبارة اأخرى ا�صتفاد الأ�صرى 

من فر�صة لقاء اأهالي هذه المناطق اأف�صل ا�صتفادة, فعملوا على تو�صيح الحقائق 

وف�صح ف�صاد بني اأمية.

العزاء في كربالء

بداأت  عندما  وذلك  كربالء  من  التبليغي  العمل   Oالكبرى زينب  بداأت 

بالبكاء. وعندما و�صلت زينبO اإلى ج�صد اأبي عبد اهللQ تحدثت بعبارات 
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جعلت ال�صديق والعدو يبكي مما ي�صمع فاأقامت الماأتم في �صحراء كربالء. ينقل 

وتتحدث ب�صوت  اأخاها  تندب  بداأت   Oاأن زينب الحنظلي«  »ُعروة بن قي�ص 

حزين وتقول: »وامحمداه! �ضلى عليك مليك ال�ضم�ء هذا ح�ضين مرمل ب�لدم�ء 

مقطع الأع�ض�ء وبن�تك �ضب�ي� اإلى اهلل الم�ضتكى واإلى محمد الم�ضط�ى واإلى 

.
)1(

علي المرت�ضى«

اإن هذا الندب هو بعينه عمل تبليغي.

في  الطاهر   Qالح�صين الإمام  ج�صد   Qال�صجاد الإمام  و�صع  وعندما 

بعدك  الدني�  ف�إن  الط�هر،  ج�ضدك  ت�ضمنت  لأر�ص  »طوبي  يقول:  اأخذ  القبر 

اأو يخت�ر  �ضرمد،  الليل فم�ض�د، والحزن  اأم�  بنورك م�ضرقة،  مظلمة، والآخرة 

اهلل لأهل بيتك دارك التي اأنت ب�� مقيم، وعليك مني ال�ضالم ي� ابن ر�ضول اهلل 

.
)2(

ورحمة اهلل وبرك�ته«

في اأزقة الكوفة

العراق وكانت مركز حكومة الإمام عليQ مدة  الكوفة بمنزلة قلب  كانت 

خم�س �صنوات وهي على الدوام مكان تجمع ال�صيعة ومجيء اأهل البيتR. وكان 

 Oاأهل البيت قبل �صنوات يعي�صون فيها باحترام وافر, ولكن الآن تدخلها زينب

واأبناء عليQ وهم اأ�صرى.

الكوفة  على  ال�صيا�صي  ال�صغط  من  جوٍّ  اإيجاد  على  عمل  زياد  ابن  اأن  �صحيح 

هذه  وفي  الع�صكرية.  الحكومة  فاأعلن  الثبات,  من  ال�صعب  ي�صتيقظ  ل  اأن  بهدف 

الأثناء دخلت قوافل الأ�صرى الكوفة.

على الرغم من اأن زينب الكبرىO كانت تعي�س اأجواًء مقلقة, اإل اأنها اأرادت 

)1(   بحار الأنوار, ج45, �س58 - 59.

)2(   مو�صوعة �صهادة المع�صومينR, لجنة الحديث في معهد باقر العلومQ, ج2, �س 298.
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ر  ال�صتفادة من هذه الفر�صة على اأكمل وجه. فبداأت الحديث وعّرفت بنف�صها, لتغيِّ

بذلك نظرة اأهل الكوفة ثم اأخذت تذّم الحا�صرين الذين كانوا يبكون وهي تقول: »ي� 

.
)1(

اأهل الكوفة ي� اأهل الختل والغدر اأتبكون فال رق�أت الدمعة ول هداأت الرنة«

تحدثت زينب الكبرى O ب�صالبة وقوة وقاطعية حتى اأن الراوي يقول: واهلل 

لم اأرى اأف�صل من زينب في عفتها, تتحدث بما تحدثت به وكاأن هذه الكلمات تجري 

.
)2(

Qعلى ل�صان علي

الحزن  �صدة  من  يبكون  كالحيارى  فكانوا  الحا�صرين  على  وقع  لكالمها  وكان 

اأجواء  مالأت  التي  ال�صماوية  كال�صيحة  كالمها  كان   .
)3(

اأ�صابعهم على  ون  يع�صّ

الكوفة فتركت فيها اآثارًا عميقة.

قال حذيم بن �صريك الأ�صدي: »خرج زين الع�بدينQ اإلى الن��ص واأومىء 

اإلي�م اأن ا�ضكتوا ف�ضكتوا، وهو ق�ئم، فحمد اهلل واأثنى عليه، و�ضلى على نبيه، ثم 

ق�ل: اأي�� الن��ص من عرفني فقد عرفني! ومن لم يعرفني ف�أن� علي بن الح�ضين، 

حريمه،  انت�ك  من  ابن  اأن�  تراث،  ول  دخل  غير  من  ال�رات  ب�ضط  المذبوح 

اأن� ابن من قتل �ضبراً، فك�ى بذلك  و�ضلب نعيمه، وانت�ب م�له، و�ضبي عي�له، 

اأبي وخدعتموه،  اإلى  اأنكم كتبتم  ن��ضدتكم ب�هلل هل تعلمون  الن��ص  اأي��  فخراً. 

واأعطيتموه من اأن��ضكم الع�د والميث�ق والبيعة؟ ق�تلتموه وخذلتموه فتب�ً لكم 

م� قدمتم لأن��ضكم و�ضوء لراأيكم، ب�أية عين تنظرون اإلى ر�ضول اهللP، يقول 

لكم: قتلتم عترتي، وانت�تكم حرمتي، فل�ضتم من اأمتي. ق�ل: ف�رت�عت اأ�ضوات 

.
)4(

الن��ص ب�لبك�ء، ويدعو بع�ض�م بع�ض�ً: هلكتم وم� تعلمون«

لقد جعلت خطابات اأهل البيت وكالمهم, منهم في قلوب النا�س اأ�صخا�صًا بلغاء 

)1(   نا�صخ التواريخ, المرحوم �صبهر, حالت �صيد ال�صهداء, ج32, �س35.

)2(   راجع: اللهوف, �س69.

)3(   الم�صدر نف�صه, �س71.

)4(   اللهوف, �س68؛ الحتجاج,  الطبر�صي, �س305, بحار الأنوار؛ ج45, �س112 - 113.
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النا�س  اآراء  وغيروا  ال�صالل  حجب  ورفعوا  النا�س  قلوب  فهزوا  �صجعان  ف�صحاء 

المعنوية  بالحالت  عارفًا  يزيد  كان  المقد�صة.  الثورة  هذه  قيمة  اإلى  واأر�صدوهم 

الإمام  ارتقاء  على  وافق  الحا�صرين  اإ�صرار  ومع  لكنه  لالإمام,  العلمي  والمقام 

المنبر, نه�س الإمام وتحدث واأ�صار اإلى مجموعة من الف�صائل:

1 - ف�صايل وخ�صائ�س اأهل البيت.

2 - اإيثار وت�صحية اأهل البيت في �صبيل اهلل وعزة الإ�صالم وتثبيت القيم الإلهية.

والتعريف  الإ�صالم  عن  والمدافعين  بال�صالحين  و�صلته  بنف�صه  -التعريف   3

بالقاتلين والمنافقين والناكثين.

في  الأعداء  ارتكبها  التي  والجرائم   Qالح�صين الإمام  مقتل  كيفية   -  4

كربالء.

.
)1(

5 -ق�صة اأ�صر الن�صاء والأطفال والإتيان بهم من العراق اإلى ال�صام

تركت خطبة الإمامQ تاأثيرًا كبيرًا على النا�س. حيث اعتلى المنبر وتحدث 

الإمام  عمل  لقد  الحا�صرون.  و�صاح  الدموع  ف�صالت  النا�س.  قلوب  دخل  بحديث 

لهم  ليبين  ال�صتار  واأزاح   Rالبيت باأهل  النا�س  تعريف  على   Qال�صجاد

.
)2(

Rالف�صائل التي يتحلى بها اأهل البيت

نتائج التبليغ في ال�صام

1 - وجود حالة من التنفر والغ�صب العام في ال�صام بحيث لم يبَق �صخ�س اإل 

. ويقال اأن �صفير الروم الذي كان حا�صرًا في مجل�س 
)3(

ووبخ يزيد على فعله

يزيد, هاله ما فعل يزيد بقتله الإمام الح�صينQ وتمّلكه الغ�صب بحيث 

)1(   مقتل الخوارزمي, �س76 - 78, مناقب ابن �صهراآ�صوب, ج4, �س168, بحار الأنوار, ج45, �س174.

)2(   درا�صة تاريخ عا�صوراء, �س232.

)3(   تذكرة الخوا�س, �س148 - 149.
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.
)1(

اأن غ�صبه اأزعج يزيد الذي اأمر الجاّلد بقتله

ال�صام  اأهالي  اجتاحت  التي  الغ�صب  موجة  على  الق�صاء  من  يزيد  يتمكن  لم 

 Q صده, لذلك نه�س اأمام الجميع وخطب واأق�صم باهلل اأنه لم يقتل الح�صين�

.
)2(

بل الذي فعل ذلك هو ابن زياد. ووعد بجزاء للقاتل

2 - و�صلت نتائج التبليغ الذي لعبه اأهل البيت اإلى م�صتوى التاأثير على الأمويين 

الخائنين في ال�صام, مما جعل المعار�صين يزدادون يومًا بعد يوم.

اأ � عندما �صاهد يحيى بن الحكم الأموي وهو من اأ�صحاب المواقع الهامة عند 

وبين  موبخًا  الأمويين  اإلى  توجه  ال�صهداء,  وروؤو�س  الأ�صرى  قافلة  يزيد, 

بعد  ورف�س   Pاهلل ر�صول  وبين  بينكم  كبيرًا  فا�صاًل  اأوجدتم  اأنكم  لهم 

اأ�صكته  الذي  يزيد  اإلى  يحيى  توبيخ  وو�صل  �صيء.  اأي  على  موافقتهم  ذلك 

.
)3(

بالتهديد

وفي  ارتكبها  التي  الجرائم  ب�صبب  والده  من  يزيد  بن  الثاني  معاوية  تبراأ   � ب 

.
)4(

النهاية ا�صتقال من الخالفة

 ,Qال�صجاد الإمام  بعد  المنزل  الأ�صيرات  الن�صوة  جل�صت  وعندما   � ج 

ا�صتقبلتهم ن�صاء اآل اأبي �صفيان بعيون تفي�س بالدمع وقبلوهم وجل�صوا ثالثة 

اإل  �صفيان  اأبي  اآل  من  امراأة  تبَق  لم  الطبري  يقول   .
)5(

عزاءهم في  اأيام 

. لقد ترك العزاء الذي اأقيم في منزل يزيد 
)6(

وجاءت اإلى الأ�صرى تعزيهم

.
)7(

ودار الإمارة اآثارًا كبيرة اإذ قرر النا�س الهجوم على منزل يزيد وقتله

)1(   مقتل العوالم, �س443.

)2(   معالي ال�صبطين, ج2, �س110.

)3(   تاريخ الطبري, ج4, �س356, التاريخ الكامل, ابن الأثير, ج3, �س301.

)4(   الغدير, ج10, �س174؛ النجوم الزاهرة, ج1, �س164.

)5(   نف�س المهموم, �س218.

)6(   تاريخ الطبري, ج6, �س265.

)7(   كامل ال�صيخ البهائي, ج2, �س302.
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3 - غّير يزيد من اأ�صلوبه وبداأ حركة انفعالية فيها الكثير من التزوير وهذا ما 

عمل اأهل البيتR على ف�صحه. وهنا ن�صير اإلى النماذج الآتية:

عبد  كالم  على  الجواب  في  وقال  باللعن  زياد  ابن  اإلى  التوجه  يزيد  حاول   � اأ 

الرحمن بن الحكم: لعن اهلل ابن مرجانة اأما واهلل لو كنت �صاحبه ما �صاألني 

ولو بهالك  الحتف بكل ما قدرت عليه,  اإياه ولدفعت عنه  اأعطيتها  اإل  خلة 

.
)1(

بع�س ولدي

� اأراد يزيد الخروج من الجو المتزلزل الذي كان يحيط به فتو�صل اأهل  ب 

البيتR فبداأ مراعاة الإمام ال�صجادQ وحر�س على الظهور مع 

الإمام اأمام الحا�صرين. وقد اأو�صح ابن الأثير اأن يزيد كان حري�صًا في 

.
)2(

الليل والنهار على وجود الإمام ال�صجادQ اإلى جانبه

ج � طلب يزيد من الإمام ال�صجاد Q اأن يطلب كل ما يريد وهو جاهز لتلبية 

اإعادة  ثانيًا:  اأبيه,  راأ�س  م�صاهدة  اأوًل:  حوائج:  ثالثة  الإمام  فطلب  طلبه. 

اأمينًا  رجاًل  يختار  اأن  قتله  يزيد  اأراد  اإذا  ثالثًا:  منهم,  الم�صروقة  الأموال 

يرافق الأ�صرى اإلى المدينة. لم يوافق يزيد على الطلب الأول وقال اأنه �صيدفع 

.
)3(

بدل الأموال التي �صرقت واأما حول الأمر الثالث فاأو�صح اأنه لن يقتله

د � بعد �صهادة الإمام الح�صينQ كتب يزيد اإلى الرجال في النواحي الأخرى 

اأو�صح فيها اأنه بريء من قتل الإمام الح�صينQ. وطلب من محمد بن 

الحنفية الح�صور اإلى دار الخالفة. وعندما ح�صر, عزاه بمقتل اأخيه واأو�صح 

تلقاء  من  الجريمة  بهذه  قام  واأنه  براأيه  عارف  غير  كان  اهلل  عبيد  اأن  له 

نف�صه.

)1(   مقتل العوالم, �س431.

)2(   الكامل, ج4, �س45, مقتل العوالم, �س444؛ مقتل الخوارزمي, ج2, �س73-

)3(   نف�صه المهموم, �س265.
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ه� � اأراد يزيد تلبية طلبات الإمام ال�صجادQ وحاول التعريف بقاتلي �صهداء 

كربالء, اإل اأن كل واحد منهم كان يلقي التهمة على الآخر. وعندما اأح�صروا 

ال�صمر قال: اإن الذي قتل الح�صين هو الذي فتح اأبواب خزائنه اأمام الجنود 

منه  وطلب  ولعنه  يزيد  غ�صب  ذلك  عند  كربالء.  اإلى  اأر�صلهم  الذي  وهو 

.
)1(

الخروج وقال: كنتم تفتخرون بقتل الح�صين والآن تنكرونه

نحو المدينة

بعد ثالثة اأيام من العزاء في ال�صام تحرك اأهل البيت نحو المدينة التي كانت 

تمتاز عن الكوفة:

تبليغ  ومحل   Pاهلل ر�صول  حكومة  ومركز  الوحي  مركز  هي  فالمدينة   -  1

الر�صالة وحركة اأهل البيتR التبليغية.

2 - للمدينة مكانة خا�صة عند الم�صلمين حيث ي�صافر اإليها الم�صلمون من كل 

اأقطار العالم لزيارة قبر الر�صولP بعد اأداء فري�صة الحج.

واأبناءهم   Pاهلل ر�صول  �صحابة  من  المدينة  في  الم�صلمين  اأغلب  كان   -  3

لذلك كانوا على عالقة عالية بذرية الر�صول وبالأخ�س الإمام الح�صين.

العمل  باإمكانهم  اأ�صبح  حيث  المدينة  اإلى  والأطفال  الن�صاء  من  الأ�صرى  عاد 

ب�صكل اأف�صل للو�صول اإلى اأهداف الإمام الح�صينQ المتعالية. وعندما و�صل 

النا�س  يعلم  حذلم  بن  ب�صر  اأر�صل  المدينة  م�صارف  اإلى   Qال�صجاد الإمام 

)2(

ب�صهادة الإمام الح�صينQ, حيث بداأ قراءة اأبيات من ال�صعر:

ق���ت���ل ال���ح�������ض���ي���ن ف�����دم����ع����ي م�������دراُري����� اأه�������ل ي����ث����رب ل م����ق�����م ل���ك���م ب������

ال���ج�������ض���م م���ن���ه ب����ك����رب����الء م�������ض���ّرج
)1(

وال����راأ�����ص م��ن��ه ع��ل��ى ال��ق��ن���ة ي������داُر

)1(   نا�صخ التواريخ, حالت �صيد ال�صهداء, ج3, �س175.

)2( اللهوف, �س119.
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 .Qخرج اأهل المدينة ن�صاًء ورجاًل يبكون واأحاطوا بخيمة الإمام ال�صجاد

ذلك  تال  وما  كربالء  في  جرى  ما  مو�صحًا  فيهم  الحديث   Qالإمام بداأ  هنا 

اأ�صبحث المدينة بعد كلمات الإمام تعي�س الحزن والعزاء وعّم  من الأ�صر. لذلك 

الغ�صب من الجهاز الحاكم الذي مار�س اأق�صى اأنواع الظلم بحق اأهل البيت.

نتائج التبليغ في المدينة

1 - تحريك موج من الغ�صب �صد النظام الأموي وقد تبلور ذلك في وقعة الحرة, 

لذلك تمكن اأهل المدينة عام 63 -من خلع يزيد وكلفوا عبد اهلل الأن�صاري 

.
)1(

اإدارة المدينة واأخرجوا كافة بني اأمية منها

2 - كاتب خوا�س المدينة يزيد واعتبروا اأن تعر�صه لأهل البيتR, م�صيبة 

كبيرة وحادثة األيمة اأ�صابت العالم الإ�صالمي.

غالم ر�ض� كلى زواره

)1(   ابن قتيبة, ج1, �س274 -و�س222 -اإلى 239.
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معضلة المواد المخدرة ورسالة المبلغين 

مقدمة

يحمل المفكرون في المجتمع م�صوؤولية التعرف على النواق�س واأ�صباب انحطاط 

و�صقوط المجتمعات الب�صرية ومن ثم محاولة الإجابة على حاجاتهم وم�صكالتهم 

الم�صادر  من  المنا�صبة  الحلول  ا�صتخراج  على  جدي  ب�صكل  العمل  العلماء  وعلى 

مواجهة  طرق  وتبيين  المجتمعات  لأفراد  ذلك  وتو�صيح  المتنوعة  والن�صو�س 

النحطاط والنحراف.

المواد  اأمثال  الم�صتحدثة  الم�صائل  ببع�س  الخا�س  راأيه  له  كان  والإ�صالم 

المخدرة والدمان انطالقًا من كونه دينًا ديناميكيًا وعمليًا, واأما م�صوؤولية علماء 

الدين والمفكرين الم�صلمين فهو اإي�صال �صوت وراأي الإ�صالم اإلى الجميع وتوعيتهم 

اإلى هذه الم�صائل.

اأهم  من  الخطيرة  الآفة  هذه  مواجهة  اأن  والمفكرين  العلماء  على  يخفى  ل 

الم�صير  �صمن  المجتمع  حركة  في  لي�صاهموا  بها,  يطلعوا  اأن  يجب  التي  الم�صائل 

الطبيعي وال�صحيح ولي�صجعوا ويوؤ�ص�صوا للن�صاط الثقافي الذي ي�صاهم في الق�صاء 

على اآفة الدمان والمواد المخدرة.

فيجب  المخدرة  والمواد  الدمان  لم�صاألة  الثقافية  بالمواجهة  يتعلق  فيما  اأما 

البعد  في  بالأخ�س  مجتمع  لكل  الثقافية  الخ�صائ�س  درا�صة  ب�صرورة  التذكير 
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العقائدي الديني على اأ�صا�س اأن الدين يلعب دورًا خا�صًا ومميزًا في حياة ال�صعوب.

م�صوؤولية  فاإن  الإ�صالمي  بالدين  اأفراده  اأغلب  يدين  الذي  المجتمع  في  واأما 

والأخالقيات  المعارف  ون�صر  تو�صيح  على  العمل  الثقافيين  والم�صوؤولين  العلماء 

والأحكام الدينية التي تكون بها �صعادة الب�صر في الدنيا والآخرة وت�صمن نجاتهم 

من مع�صلة المواد المخدرة والإدمان ويقع على عاتقهم م�صوؤولية �صرعية واإلهية األ 

وهي تو�صيح التكليف الإلهي الملقى على عاتق الأ�صخا�س ليبادر هوؤلء للعمل وفق 

القانون الإلهي.

األحقت  وقد  وعالمية  عامة  م�صكلة  فهي  عليها  والدمان  المخدرة  المواد  اأما  

اأ�صرارًا كبيرة بالمجتمعات على مدى التاريخ وقد اأدت فيما اأدت اإليه اإلى كثير من 

الف�صاد والنحراف في العقود الأخيرة.

�صرح الو�صع الحالي لالإدمان على المواد المخدرة

تعود جذور م�صكلة الدمان على المواد المخدرة اإلى ال�صوماريين الذين عا�صوا 

قبل األف �صنة عندما بداأوا ا�صتخراج زهرة الترياق. وي�صجل التاريخ اأن ال�صوماريين 

ا�صتفادوا من الترياق كمادة م�صكنة لالآلم ثم �صاع ا�صتعماله كمادة لالدمان.

ات�صعت دائرة هذه المع�صلة لت�صتمل على اأكثر من 445,6 -مليون �صخ�س. وما 

يوؤ�صف له اأن هذه المع�صلة اأرخت بظاللها الموؤلمة على اإيران.

ل يوجد اإح�صاء دقيق للمدمنين على المواد المخدرة  قبل انت�صار الثورة, ل بل 

هناك تعار�س وتناق�س في الح�صاءات التي قدمت. جاء في تقرير اأعدته جمعية 

محاربة الترياق والمواد المخدرة عام 1322ه�.�س, اأن عدد هوؤلء الأ�صخا�س قد 

و�صل اإلى 1,5 مليون �صخ�س تقريبًا )اأي ما يعادل 11% من مجموع ال�صكان البالغ 

14 -مليون �صخ�س(. وجاء في تقرير اآخر اأن عدد المدمنين في العام 1346ه�.�س 

بين 300 اإلى 400 األف �صخ�س.



ن 
ي
غ

ل
ب
م

ل
 ا

ة
ل
�
ض
�
ر
و

ة 
ر
د

خ
م

ل
 ا

د
وا

م
ل
 ا

ة
ل
ض
�

ع
م

177

التي  الدول  قائمة  راأ�س  اإيران على  -اأن   1358 الدولية عام  المنظمات  اأعلنت 

ال�صكان. وتتحدث الح�صاءات  لعدد  بالن�صبة  المدمنين  تمتلك مقدارًا كبيرًا من 

الأخيرة عن وجود حوالي المليوني مدمن في البلد.

اعتقلوا  الذين  �صخ�س   1,300,000 بين  من  اأن  اإلى  الدرا�صات  بع�س  وت�صير 

بين الأعوام 1359 - 1376ه�.�س لعالقتهم بالمواد المخدرة اأن 46% منهم كانوا 

مدمنين.

واإذا كان مقدار اإنتاج المواد المخدرة قد ارتفع من 200 طن في العام 1359ه�. 

اأي�صًا.  ارتفع  قد  المعتقلين  عدد  فاإن  1376ه�.�س  العام  في  طن   4500 اإلى  �س 

اإلى  1376ه�.�س  العام  في  و�صل  الذي  الم�صبوطات  مقدار  ارتفاع  اإلى  بالإ�صافة 

197000 كيلو غرام.

وباإزاء ذلك ازداد عدد الأ�صخا�س الذين يتوافدون اإلى مراكز اإعادة التاأهيل 

العام  -في   29467 اإلى  1362ه�.�س  العام  في  �صخ�صًا   5579 من  ارتفع  حيث 

.
)1(

1376ه�.�س

الدمان من وجهة نظر الفقه وحقوق الجزاء

هناك من ي�صاأل: هل الدمان جريمة اأو مر�س؟ اأما في الجواب فيجب القول:

1 - ل �صك في اأن الدمان على المواد المخدرة واحد من م�صاديق الإ�صراف 

على  المترتبة  القت�صادية  الخ�صائر  اأن  اإلى  الدرا�صات  وت�صير  والتبذير. 

.
)2(

الدمان في العام 1376ه�.�س في اإيران قد بلغت 700 مليار تومان

وتحدث القراآن الكريم في اأماكن متعددة حول حرمة ال�صراف وكونه منكرًا.

)1(  برو�صور تم توزيعه حول الو�صع الحالي لالدمان على المواد المخدرة في اليوم العالمي لمحاربة المواد المخدرة عام 1377ه�.�س.

)2(  حرب بال حدود, مركز محاربة المواد المخدرة, �س 10.
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.
)1(

األف: {چ ڇ ڇ ڇ ڇ      }

.
)2(

ب: {گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ         }

.
)3(

ج: {پ ڀ  ڀ   ڀڀ ٺ       ٺ ٺ ٺ  }

.
)4(

د: {... ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ   ىئ ی   یی  ...}

نحن نعلم اأن اأغلب المواد المخدرة قد وجدت في الع�صر الراهن بحيث اأنها 

نتوقع  ل  لذلك   .Rالأطهار الأئمة  اأو   Pالر�صول زمان  في  موجودة  تكن  لم 

الحديث عنها في الروايات ال�صريفة مع العلم اأن بع�س الروايات ت�صير اإلى بع�س 

اأنواع هذه المواد.

اأمثال:  كلية  عناوين  تحت  المواد  بع�س  حول  والروايات  الآيات  بع�س  تتحدث 

المواد  اأنواع  على  الكلي  العنوان  هذا  تطبيق  يمكن  حيث  الم�صر...  الم�صكر, 

المخدرة.

ج�ء في الأح�ديث ال�ضري�ة:

ا�ضمه  �ضيئ�ً  ي�أكلون  اأمتي  على  زم�ن  »�ضي�أتي  قال:  اأنه   Pالنبي عن   - األف 

.
)5(

البنج اأن� بري ء من�م وهم بريئون مني«

ب - عن النبيP اأنه قال: »�ضلموا على الي�ود والن�ض�رى ول ت�ضلموا على 

.
)6(

اآكل البنج«

.
)7(

ج - قال ر�صول اهللP: »من احتقن البنج فقد ك�ر«

)1(  �صورة الموؤمن, الآية: 43.

)2(  �صورة الموؤمن, الآية: 28.

)3(  �صورة الأعراف, الآية: 31.

)4(  �صورة بني اإ�صرائيل, الآيتان: 26 - 27.

)5(  م�صتدرك الو�صائل, ج 3, �س 145.

)6(  الم�صدر نف�صه.

)7(  الم�صدر نف�صه.
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المواد  ا�صتعمال  على  المترتب  به  المعتد  ال�صرر  العتبار  بعين  اأخذنا  اإذا 

المخدرة فاإن ا�صتعمال هذه المواد يعد من جملة موارد القاء النف�س في التهلكة, 

.
)8(

يقول اهلل تعالى: {ۀ                ۀ ہ ہ     ہہ   }

ل�صتنباط حكم  المتقدمة  ال�صريفة  بالآية  وال�صنة  ال�صيعة  فقهاء  بع�س  تم�صك 

الإ�صرار بالنف�س.

الظاهر اأن المرحوم ال�صيخ المفيدM )ت 413ه�.ق( هو اأول �صخ�س تحدث 

حول  بعده  العلماء  من  العديد  تحدث  ثم   ,
)9(

المخدرة المواد  في  الإ�صكار  عن 

المواد الم�صكرة. وتحدث مراجع ال�صيعة منذ المرحوم اآية اهلل العظمى ال�صيد اأبو 

المخدرة وقدموا  المواد  ا�صتعمال  يومنا هذا حول حرمة  اإلى  الأ�صفهاني  الح�صن 

فتاوى �صريحة في هذا الإطار, ومن جملة الذين تحدثوا بو�صوح اآية اهلل العظمى 

البروجرديM والإمام الخميني }.

والتري�ق  الح�ضي�ص  قبيل  من  المخدرة  المواد  ا�ضتعم�ل  حكم  هو  م�  �ضوؤال: 

وال�روئين والمورفين... ب�ضور واأ�ضك�ل مختل�ة )الأكل، ال�ضرب، التدخين،  

التزريق(؟

1 - اأجاب اآية اهلل العظمى ال�صيد محمد ر�صا الكلبايكاني} بالحرمة حتى 

.
)10(

مع فر�س عدم الدمان

المواد  ا�صتعمال  باأن  الأراكي}  علي  محمد  العظمى  اهلل  اآية  واأجاب   -  2

.
)11(

المخدرة على النحو المذكور هو من باب الإ�صرار بالنف�س وهو حرام

, باأن ا�صتعمال كل اأنواع 
)12(

3 - واأجاب اآية اهلل العظمى ال�صيد علي خامنئي{

)8(  �صورة البقرة, الآية: 195.

)9(  المقنعة, �س 805.

)10(  مجمع الم�صائل, ج 3, �س 65.

)11(  ر�صالة تو�صيح الم�صائل, �س 568.

)12(  ال�صتفتاءات, كرا�س من اإ�صدار مركز محاربة المواد المخدرة.
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اإذا ما اأخذنا بعين العتبار  المواد المخدرة وال�صتفادة منها حرام �صرعًا 

حالت  في  اإل  والجتماعي  الفردي  الم�صتوى  على  بها  المعتد  الم�صرات 

ا�صتثنائية.

4 - ويعتقد اآية اهلل بهجت} بحرمة ا�صتعمال الهروئين واأمثاله واأن كل ما 

يتعلق به له الحكم ذاته ول يجوز بيعه و�صراءه ول يجوز الدمان على الترياق.

5 - ويعتقد اآية اهلل مكارم ال�صيرازي بالحرمة.

6 - ويعتقد اآية اهلل مو�صوي اأردبيلي بالحرمة وعدم الجواز.

7 - ويعتقد اآية اهلل يو�صف �صانعي بحرمة اأي ق�صم من اأق�صام المواد.

8 - اأما اآية اهلل التبريزي فيوؤكد على عدم جواز الدمان على المواد المخدرة 

والتي هي نوع من الآفة الجتماعية.

المواد  و�صائر  الترياق  ا�صتعمال  يحرم  الهمداني:  نوري  اهلل  اآية  يقول   -  9

المخدرة وحملها ونقلها لال�صتعمال والبيع وال�صراء.

الإ�صالمي.  الفقه  في  المخدرة  المواد  على  الدمان  في حرمة  �صك  ل   -  10

الإ�صالمي  الدين  ن�صاأ من  والإ�صالمي قد  العمومي  الجزاء  قانون  اأن  وبما 

المقد�س, فاإن هذا العمل حرام اأي�صًا. وقد حّدد قانون العقوبات المترتبة 

على ذلك.

دور العلماء في مواجهة الدمان على المواد المخدرة

والخطباء  والجماعات  الجمعة  واأئمة  الأعالم  والعلماء  العظام  المراجع  يلعب 

والوعاظ والمدر�صون دورًا اأ�صا�صيًا وموؤثرًا في الر�صاد والتوعية.

مع�صلة  المخدرة  المواد  على  الدمان  اأن  الخميني}  الإمام  اعتبر  وقد 

ت�صخي�س م�صلحة   اإلى مجل�س  المع�صلة  لحل هذه  التقنين  اأرجع  اجتماعية حيث 

النظام, وقد طلب من جميع العلماء بذل الجهود لحلها.
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واليوم يعتبر اإنتاج وتوزيع وا�صتعمال المواد المخدرة عماًل منكرًا وعلى الجميع 

النا�س عن هذا  ينهوا  اأن  المنابر  يرتقون  والذين  نفوذًا  يمتلكون  الذين  بالأخ�س 

المنكر ويحذروهم من خطرها بوا�صطة الأدلة وفتاوى العلماء.

واأما اإذا لم نعمل فلن نح�صل اإل على الندم حيث �صتطغى الآثار ال�صلبية للمواد 

المخدرة على مرافق كبيرة في الجمهورية الإ�صالمية.

عب��ص كم�ض�ري 
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موقعية رضا الناس 

الأبعاد  في  بالأخ�س  خا�صة  اأهمية  النا�س  ر�صا  على  الح�صول  م�صاألة  تحتل 

ال�صيا�صية, واأما من الناحية الدينية فالم�صاألة محل تاأمل وتدقيق.

التعر�س  كان  لذلك  النا�س,  ر�صا  على  الح�صول  اإمكانية  بعدم  البع�س  يعتقد 

لهذا العمل غير ذي اأهمية ل بل ل يحمل اأية نتيجة مفيدة.

وتوؤكد  النا�س  اإلى مرحلة ر�صا  للو�صول  التحرر  التي تدعي  الحكومات  وت�صعى 

على اأن �صلطتها م�صتمدة من النا�س ويعتبرون ذلك المفتاح الأ�صا�س للديمقراطية. 

النا�س  اإفهام  يحاولون من خالله  ب�صكل  الم�صاألة  والم�صوؤولون هذه  القادة  ويقدم 

باأن الحكومة تت�صكل في ظل ر�صاهم. مع العلم اأن الكثيرين يعمدون اإلى الخداع 

لي�صتدعوا قبول النا�س لهم.

العلوية  الحكومة  في  الأ�صا�صية  الم�صائل  جملة  من  النا�س  ر�صا  م�صاألة  وتعتبر 

وهنا ل بد من مقدمة.

تبادل  اإطار  وفي  حكومة  كل  في  ال�صيا�صية  والمجموعات  الأحزاب  جميع  اإن 

ال�صلطة, ت�صعى لنوع من التعامل مع المخالفين وذلك عند الو�صول اإلى ال�صلطة. 

واإل  المتقدمون  ارتكبها  التي  الأخطاء  الوقوع في  اإلى عدم  يلتفت هوؤلء  اأن  يجب 

 Qف�صي�صح عليهم ما كان �صحيحًا على ال�صابقين يقول الإمام اأمير الموؤمنين

في هذا ال�صاأن:
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»ثم اعلم ي� م�لك اإني وج�تك اإلى بالد قد جرت علي�� دول قبلك من عدل 

الولة  اأمور  من  فيه  تنظر  م�  مثل  في  اأمورك  من  ينظرون  الن��ص  واأن  وجور 

.
)1(

قبلك ويقولون فيك م� كنت تقول في�م«

وي�صتفاد من كلمات الإمامQ عدة نقاط:

1 - ي�صعى القادة عادة ومن اأجل تثبيت موقع النا�س عندهم اإلى اإظهار نقاط 

�صعف الحكام ال�صابقين في مختلف الأبعاد, وقد ي�صل الأمر عند البع�س 

اإلى عدم الإ�صارة اإلى بع�س الخدمات التي قدموها. ولكن ليعلم هوؤلء اأن كل 

راأي ي�صدرونه حول النا�س ف�صيتبعه �صوؤال للنا�س عنهم اأي�صًا.

2 - يجب اأن ي�صعى الحكام لتكون اأعمالهم ح�صنة لأنه �صيجري الحديث لحقًا 

عنهم اإما باعتبارهم حاكمي عدل اأو جور.

3 - اإذا كان الحكام يرف�صون ما كان يمار�س من جور وظلم وعدم عدل فلي�صعوا 

اإلى عدم القيام بهكذا اأعمال.

ثم من المفيد عند تداول ال�صلطة اأن ت�صعى المجموعات اإلى التقليل من عيوبها 

واأخطائها, واإذا كنا نتهم المتقدمين بعدم الهتمام بالنا�س فكم من المنا�صب اأن 

نظهر الهتمام بهم عماًل ل قوًل.

عالقة النا�س بالحكام 

ُيعتبر المدير والعامل والقائد موفقًا وناجحًا في المجتمع اإذا كان يتمتع بمحبة 

النا�س, فال يجب اأن ي�صعر النا�س باأن الدولة حمل ثقيل على اأكتافهم. يقول الإمام 

اأف�ضل قرة عين الولة ا�ضتق�مة العدل في البالد  اأمير  الموؤمنينQ: »واإن 

ت�ضح  ول  �ضدورهم  ب�ضالمة  اإل  مودت�م  تظ�ر  ل  واأن  الرعية  مودة  وظ�ور 

.
)2(

ن�ضيحت�م اإل بحيطت�م«

)1(  نهج البالغة, الر�صالة 53.

)2(  الم�صدر نف�صه.
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ونفهم من هذه العبارات:

اأن  الذي يجب  القائد  اأو  المدير  لموفقية  اأف�صل مثال  النا�س هو  اأن ر�صا   - 1

ي�صعى لتح�صيله والهتمام به.

2 - اأن ر�صا النا�س عن الولة له عالقة مبا�صرة باإجراء العدالة في البالد.

3 - لو اأحب الوالي النا�س حقيقة فعليه اإظهار حبه لهم.

4 - يجب اأن ل ي�صعر النا�س باأن الدولة ما هي اإل عب ء ثقيل عليهم ول يجب اأن 

يعدوا اللحظات لزوالها.

ر�صا النا�س واتخاذ القرارات 

ينبغي على الم�صوؤولين بناًء على كالم الإمام اأمير الموؤمنينQ الطالع على 

ر�صا النا�س اأو عدم ر�صاهم عند اتخاذ القرارات.

الأمور  اأحب  »وليكن  الخ�صو�س:  في هذا   Qالموؤمنين اأمير  الإمام  يقول 

ف�إن �ضخط  الرعية  واأجمع�� لر�ض�  العدل  واأعم�� في  الحق  اأو�ضط�� في  اإليك 

.
)1(

الع�مة يجحف بر�ض� الخ��ضة واإن �ضخط الخ��ضة يغت�ر مع ر�ض� الع�مة«

تدوين: محمد ح�ضن نبوي 

)1(  الم�صدر نف�صه.
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العائلة ووظائف مبلغي الدين )1(

اأهمية عائلة المبلغ

من جملة الم�صائل الهامة التي يواجهها المبلغون في المناطق التي يق�صدونها 

العائلة؛  في  والأبناء  العائلة  م�صاألة  بها,  يتحدثون  ما  قلياًل  حيث  التبليغ  بهدف 

تقع  اإليها,  يذهبون  التي  المناطق  اإلى  عائالتهم  ي�صطحبون  الذين  فالمبلغون 

على عاتقهم م�صوؤولية اأكبر في مو�صوع التبليغ, لذلك يكون التاأثير لي�س مح�صورًا 

بالمبلغ بل يتعداه اإلى �صلوك عائلته. وفي الأ�صا�س فاإن من اأبرز الوظائف الملقاة 

اإلى النتائج الإيجابية وال�صلبية ل�صلوك عائالتهم  على عاتق مبلغي الدين النتباه 

في المجتمع.

تعاطي  وكيفية  واأبنائه  زوجته  مع  تعاطيه  كيفية  بم�صاألة  يهتم  اأن  المبلغ  على 

الزوجة والأولد مع �صائر النا�س, واأن يلتفت اإلى الحجاب واإلى عالقاتهم وذهابهم 

حول  الكريم  القراآن  يتحدث  كاملة.  بح�صا�صية  اإليه  النا�س  ينظر  حيث  واإيابهم 

زوجات الر�صولP حيث ينبغي تعميم ذلك على كافة القادة الدينيين والمبلغين 

الملقاة  الخطيرة  الوظيفة  اإلى  ال�صريفة  الآيات  واأ�صارت  واأبنائهم.  واأزواجهم 

ۆئ   ۇئ  ۇئ   وئ  وئ  ەئ  ەئ  {ائ  الزوجات:  عاتق  على 

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ی   ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ۈئېئ  ۈئ    ۆئ 
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.
)1(

پ پ پ پ  ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ  }
من هذا المنطلق فالمبلغون يحملون وظائف وتكاليف اأكبر من كافة النا�س فيما 

يتعلق بعائالتهم, وكذلك ينبغي على الزوجات والأبناء بذل المزيد من الدقة في 

التعاطي مع الآخرين.

فيما يلي نتعر�س للحديث حول بع�س وظائف المبلغين � الذين يحملون لواء 

تحقق القيم الإلهية في المجتمع � فيما يتعلق بعائالتهم؛ لأن الذين يتلون اآيات 

اهلل على النا�س هم اأولى النا�س باللتزام بها وحتى ل ي�صملهم الكالم الإلهي: 

.
)2(

{ۀ ۀ ہ  ہ ہ  }

الحفاظ على حريم العائلة

الغيرة  الم�صلمين,  والمبلغين  ال�صالحين  العلماء  وخ�صال  �صفات  اأبرز  من 

في  الغيرة  اأبرزها:  من  مراتب  وللغيرة  الإلهية.  بالقيم  يتعلق  فيما  والح�صا�صية 

الدين, الغيرة في الأموال, الغيرة في تربية الأبناء تربية �صحيحة والأهم من ذلك 

كله الغيرة في النامو�س والعائلة.

والدفاع عنها من  الرفيع  العائلة  مقام  ت�صيب  التي  الآفات  اتجاه  والح�صا�صية 

ثالث  اإلى  وي�صير   Qال�صادق الإمام  يتحدث  العالم.  في  ال�صالحين  �صيرة 

بتقدير  و�ضعة  جميلة  »مع��ضرة  للعائلة:  ال�صحيحة  الإدارة  في  للرجل  خ�صال 

.
)3(

وغيرة بتح�ضن«

اهلل  اأنبياء  وبعمل  الربانيين  بالعلماء  يقتدون  الذين  الدين  بمبلغي  الالئق  من 

وابنة وابن عالم  اأي�صًا. وعلى زوجة  للغير  اأن يجعلوا من عائالتهم قدوة  الرفيع, 

)1(   �صورة الأحزاب , الآيتان: 30 � 23.

)2(   �صورة البقرة, الآية: 44.

)3(   تحف العقول, �س322.



)
1

(
ن 

ي
د

ل
 ا

ي
غ

ل
ب
م

ف 
ئ
�
ظ

و
و

ة 
ل
ئ
�
ع
ل
ا

191

الدين, اللتزام والتحلي باآداب خا�صة, فال يمكنهم ارتداء اأي لبا�س ول اأي حجاب؛ 

اإلى عائلة عالم الدين بنظرة الإ�صالم وباعتبارهم يج�صدون  النا�س ينظرون  لأن 

الإمام  النا�س. تحدث  لت�صرف  �صرعي  بمثابة مجوز  ويكون عملهم  الإلهية  القيم 

ال�صادق م�صيرًا اإلى بع�س �صفات اأنبياء اهلل: »... مح�فظته على اأوق�ت ال�ضالة 

.
)1(

والغيرة وال�ضخ�ء وال�ضج�عة وكثرة  الطروقة«

ويذكرنا هذا بالو�صية التربوية لالإمام الباقر Q حيث يقول: »م� اأحب اأن 

.
)2(

لي الدني� وم� في�� واأني بت ليلة ولي�ضت لي زوجة«

من هنا ينبغي على اأتباع الدين بذل الجهود في الهتمام بالدين واللتفات اإلى 

للدين,  م�صرة  تكون  عائالتهم  ت�صرفات  اأن  �صاهدوا  وكلما  ونامو�صهم  ثقافتهم 

وجب عليهم الحوؤول دون وقوع ذلك.

والغيرة من الخ�صال الإلهية البارزة, يقول الإمام ال�صاد�سQ م�صيرًا اإلى 

هذه الخ�صلة: »اإن اهلل غيور ويحب كل غيور ومن غيرته حّرم ال�واح�ص ظ�هره� 

.
)3(

وب�طن��«

اإلى ال�صجاعة وقوة النف�س والإيمان. عن  وتعود جذور الغيرة والحمية الدينية 

الإمام الباقر Q اأنه قال: »اأتى النبيP ب�أ�ض�رى ف�أمر بقتل�م وخلى رجاًل 

من بين�م فق�ل الرجل: كيف اأطلقت عني؟ فق�ل: اأخبرني جبرئيل عن اهلل اأن 

فيك خم�ص خ�ض�ل يحب�� اهلل ور�ضوله: الغيرة ال�ضديدة على حرمك، وال�ضخ�ء، 

وح�ضن  اأ�ضلم  الرجل  �ضمع��  فلم�  وال�ضج�عة.  الل�ض�ن،  و�ضدق  الخلق،  وح�ضن 

.
)4(

اإ�ضالمه وق�تل مع ر�ضول اهللP حتى ا�ضت�ض�د«

الت�صييق في  اأن تو�صية الإن�صان بالغيرة والحمية, ل تعني  اإلى  ويجب الإ�صارة 

)1(   من ل يح�صره الفقيه, ج1, �س482.

)2(   و�صائل ال�صيعة, ج2, �س19.

)3(   الم�صدر نف�صه, ج20, �س153.

)4(   الم�صدر نف�صه, �س155.
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الحياة على زوجته واأبنائه واإذاقتهم مرارة العي�س. كتب الإمام عليQ اإلى ابنه 

الح�صن المجتبىQ يبين له اأ�صرار الإفراط في حفظ النامو�س, يقول: »اإي�ك 

والتغ�ير في غير مو�ضع غيرة ف�إن ذلك يدعو ال�ضحيحة اإلى ال�ضقم والبريئة 

)1(

يب«. اإلى الرَّ

ما يتوقع هو اأن تبادر زوجة المبلغ واأبناوؤه اإلى بذل الجهود للحفاظ على العفة 

للقيم  المطابقة  و�صلوكياتهم  بت�صرفاتهم  للدين  والتبليغ  والحجاب  والع�صمة 

الحفاظ على عائالتهم وعائالت  المتقدمين في  المبلغون من  واأن يكون  الإلهية, 

الآخرين فيكونون بذلك اأ�صوة لالآخرين بالأخ�س ال�صباب ومن يتعاملون معه من 

النا�س.

العمل لأجل تربية الأبناء تربية معنوية

من النقاط الهامة الأخرى التي يجب الإ�صارة اإلهيا فيما يتعلق بعائالت مبلغي 

حياته  في  اأقواله  م�صاهدة  تتوقع  النا�س  لأن  لأبنائهم؛  ال�صحيحة  التربية  الدين, 

العملية والنا�س تتوقع اأن ت�صاهد عالم الدين الذي يذكر ع�صرات الأحاديث والآيات 

يربى  كيف  ال�صماوية,  الأ�صاليب  طبق  ال�صليمة  والتربية  ال�صحيحة  الحياة  حول 

اأبناءه ب�صكل عملي.

من الأمور التي يهتم النا�س بم�صاهدتها في اأبناء العلماء: نوع اللبا�س الظاهري 

والحياء  الحجاب  رعاية  التحدث,  كيفية  ال�صعر,  ة  َق�صَّ ال�صم,  والفتاة,  لل�صاب 

والعفة في القول والعمل, مدى الهتمام بالم�صائل الدينية والعقائدية والنظافة.

يعتبر النا�س اأن جزًء من موفقية المبلغ تعود اإلى المحيطين به, لأنهم لو �صاهدوا 

المحيطين بالمبلغ غير مهتمين ف�صيقولون لأنف�صهم: لو كان موؤمنًا باأقواله, لما كان 

�صلوكه مخالفًا له. يقول ال�صاعر العربي:

)1( نهج البالغة, الر�صالة 31.
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ف��ت��ل��ك م�ضيبة ت����دري  ك��ن��ت ل  اأع��ظ��مف�����إن  ف�لم�ضيبة  ت���دري  ك��ن��ت  واإن 

 �صارحًا بع�س وظائف الوالدين 
)1(

يتحدث الر�صول الأكرمP في حديث طويل

ومن اأبرزها: اختيار ال�صم الح�صن, الهتمام ب�صالمة الأبناء والم�صائل ال�صحية, 

الهتمام بحاجاتهم على م�صتوى الترويح عن النف�س والريا�صة, تعليمهم القراآن, 

اأبعادهم عن المعا�صي وم�صاعدتهم في اأمر الزواج.

ينبغي على المبلغين الملتزمين تربية عائالتهم ب�صكل يمكنهم من ال�صتفادة 

ق�صية  في   P الر�صول  فعل  كما  ال�صحيحة؛  العتقادات  �صموِّ  �صبيل  في  منها 

المباهلة, والإمام عليQ في ق�صية اغت�صاب الخالفة والإمامة, و�صيد ال�صهداء 

في ملحمة كربالء, حيث ا�صتفادوا من وجود عائالتهم لما فيه م�صحلة الإ�صالم 

وارتقاء القيم المعنوية المتعالية.

القادة الدينين وتربية الأبناء

فيما يلي ننقل نموذجًا من تربية الأبناء كما هو �صيرة العلماء ال�صالحين:

ال�صيعة  علماء  من  وهو  الغطاء,  كا�صف  جعفر  ال�صيخ  الكبير  العالمة  ا�صتعمل 

الكبار, اأ�صاليب موؤثرة في مجال تربية الأبناء. عندما اأراد ت�صجيع ابنه الكبير على 

باأ�صلوب جعل البن يع�صق النهو�س  ال�صتيقاظ باكرًا ل�صالة ال�صبح؛ تعامل معه 

لل�صالة حتى نهاية حياته.

النوم وقال له: ا�صتيقظ  اآذان ال�صبح يوقظ ابنه من  اأحد الأيام قبل  جاء في 

اذهب  ابنه:  اأجابه   .Qعلي المتقين  مولى  مرقد  زيارة  اإلى  لنترافق  بني,  يا 

اأنت و�صاألحقك. قال له: لن اأذهب بل �صاأنتظرك لنذهب �صويًا. نه�س البن وتو�صاأ 

وذهبا اإلى المقام.

)1(  و�صائل ال�صيعة, ج21, �س480.
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و�صال اإلى باب المقام فوجدا فقيرًا قد مدَّ يده للنا�س, ف�صاأل الوالد الولد: يا 

بني! لماذا جل�س هذا الرجل هنا؟ قال: لالإ�صتعطاء وطلب الم�صاعدة من النا�س. 

قال له: هل تعرف كم يتمكن من الح�صول على المال؟ قال: لعله يتمكن من جمع 

�صيء من المال. ثم �صاأله: هل هو متاأكد اأنه �صيجمع هذا المال؟ قال: ل يمكن القول 

خالي  يعود  وقد  �صيء  على  يح�صل  فقد  المبلغ,  �صيجمع  اأنه  وم�صلم  قاطع  ب�صكل 

اليدين. ثم �صاأل الوالد: يا بني, انظر اإلى هذا الرجل الذي نه�س في هذا الوقت 

من الليل مع اأنه لي�س متاأكدًا من اأنه �صيح�صل على �صيء. واأما اإذا كنت على يقين 

بالثواب الذي و�صعه اهلل تعالى للذين ي�صتيقظون ل�صالة ال�صبح, و�صدقت اأقوال 

.
)1(

الأئمة الأطهارR فلماذا تتقاع�س عن ذلك؟!

عبد الكريم التبريزي

)1(   الحقوق المقابلة بين الوالدين والأبناء, �س99.
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العائلة ووظائف مبلغي الدين )2(

ا�ضارة:

العالقة  ذات  الدين  مبلغي  م�صوؤوليات  بع�س  ال�صابق  المقال  في  عر�صنا 

المبلغين  م�صوؤوليات  من  عدد  على  المقال  هذا  في  البحث  و�صنركز  بعائالتهم, 

الأخرى.

ا�صراك العائلة في الأمور التبليغية

من جملة اأ�صباب موفقية بع�س مبلغي الدين, ا�صراك زوجاتهم واأبنائهم في اأمر 

التبليغ الخطير؛ فن�صف المخاطبين هم من الن�صاء, واأف�صل و�صيلة للتوا�صل معهم 

دخول عائلة المبلغ هذا الوادي.

قد تكون زوجات العديد من المبلغين غير عارفات بم�صاألة التبليغ, لكن يمكن 

اعداد الأر�صية ليتعرفن على ذلك ويجب ت�صجيعهن عليه.

الدينية  العلوم  زوجته  يدر�س  كان  اأنه  الخميني}  الإمام  ذكريات  في  جاء 

وتنقل زوجة الإمام}: »بعد ال�ضنة الأولى من الزواج قراأت »ال�يئة« ثم در�صت 

»ج�مع المقدم�ت«. وبداأت درا�صة »ال�ضيوطي« وكان عندي ولدان وعندما اأنهيته 

كانوا قد اأ�صبحوا اأربعة. وعندما ولد الرابع لم اأعد اأجد الوقت للمطالعة والدر�س, 
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اإل اأنه ]الإمام}[ قد بداأ تدري�س »�ضرح اللمعة«؛ ب�صكل عام در�صت عند ال�صيد 

.
)1(

ثمانية �صنوات«

موفقين  �صيكونون  عائالتهم,  ا�صراك  من  الأعزاء  المبلغون  تمكن  اإذا  نعم 

بالتاأكيد في عملهم فالعديد من رجال التاريخ الموفقين والم�صهورين, مدينون في 

ذلك لزوجاتهم,

موعظة العائلة

من جملة اأ�صاليب الحفاظ على العائلة وتقديم التربية ال�صحيحة لها, الموعظة 

فمن  المنبر,  على  من  وهدايتهم  النا�س  بوعظ  يقوم  المبلغ  كان  واإذا  المبا�صرة. 

المنا�صب اأن يوجه موعظته اإلى عائلته اأي�صًا. طبعًا ل يكون تاأثير الأ�صاليب اللفظية 

والقولية عميقًا كما في الأ�صاليب العملية. وكلما كانت �صخ�صية الخطيب وكالمه 

نافذًا ومتينًا, كان تاأثيره اأكبر.

وهكذا كانت �صيرة الأنبياء واأولياء اهلل تعالى حيث كانوا يعمدون اإلى موعظة 

زوجاتهم واأبنائهم بال�صهام من الآيات الإلهية. من جملة هذه المواعظ, حديث 

اإحدى  الكريم في  القراآن  الر�صولP مع زوجاته. يحذر  ابنه وحديث  لقمان مع 

الآيات ال�صريفة اأهل الإيمان من عواقب عدم الهتمام بالعائلة:

{ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ  ۅ  ۅ ۉ ۉ  ې ې ې ې ى  ى 

.
)2(

ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ  }
{ڦ ڦ      الدينية:  الأمور  في  عائلته  لموعظته  اإ�صماعيل  الكريم  القراآن  مدح 

.
)3(

ڦ ڦ  ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ  }

)1(   ماه �صابان ]القمر المنير[, �س35.

)2(   �صورة التحريم, الآية: 6.

)3(   �صورة مريم, الآية: 55.
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يجب اأن تدرك زوجة المبلغ اأنها تختلف عن �صائر ن�صوة الم�صلمين واأن اأي عمل 

غير مح�صوب ي�صدر عنها قد يوؤدي اإلى اإراقة ماء وجه المبلغ.

ال�صيد وحيد البهبهاني وزوجة ابنه

كتب ال�صهيد مرت�صى مطهري في �صرح اأحوال اأ�صتاذ الفقهاء وحيد البهبهاني � 

ر�صوان اهلل عليه �: »في يوم من الأي�م �ض�هد زوجة ابنه ترتدي لب��ض�ً من القم��ص 

ابنه  اإلى  توجه  لذلك  الع�ضر.  ذاك  في  والأ�ضراف  الأعي�ن  ن�ض�ء  تلب�ضه  الذي 

اإ�ضم�عيل )زوج تلك ال�ضيدة( يلومه على �ضراء ذاك  ع�لم الدين ال�ضيد محمد 

{ٿ ٿ ٹ ٹ   ال�ضري�ة:  الآية  ابنه وقراأ  اأج�ب  اللب��ص لزوجته.  النوع من 

اأن  اأقول   فق�ل ال�ضيد وحيد: ولدي! ل 
)1(

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ}
هذا حرام، ف�و حالل: اأن� اأتحدث على اأ�ض��ص اآخر. نحن وع�ئلتن� لن� م�ضوؤولية 

واأن�م  الأغني�ء  به  يتمتع  م�  ال�قراء  ي�ض�هد  عندم�  دين.  اأئمة  لأنن�  خ��ضة، 

للعوائل  اللب��ص  ت�أمين هذا  يمتلكون كل �ضيء، ينزعجون. نحن ل نتمكن من 

القليلة المدخول الم�لي، اإل اأن ب�إمك�نن� الح�ض��ص مع�م، فعندم� يجد الرجل 

نحن  يخ�طب��:  اأن  يمكن  النوع،  هذا  من  لب��ص  ب�ضراء  تط�لبه  زوجته  ال�قير 

نعي�ص كع�ئلة ال�ضيد وحيد...

لهذا ال�صبب اأقول يجب اأن نعي�س حياة الزهد فال نبخل بهذا المقدار من ال�صعور 

.
)2(

مع الفقراء«

التردد على منازل بع�س الموؤمنين

من جملة الأمور التي يحبذ اأن تقوم بها عائلة المبلغ والتي هي اأي�صًا من الأمور 

)1(   �صورة الأعراف, الآية: 32.

)2(   جولة في نهج البالغة, �س228.
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التي ير�صاها اهلل تعالى, التردد على منازل بع�س الموؤمنين والأ�صدقاء والمعارف؛ 

حيث تترك هذه الأمور اآثارًا ايجابية عليهم وهي ب�صكل ما نوع من التبليغ الديني.

بذلك  فيمكنهم  جديدًا,  كالمًا  المجال�س  هذه  في  وعائالتهم  المبلغون  ي�صمع 

لعون على ما يعترى عملية التبليغ من نق�س  ادراك اأ�صداء التبليغ ب�صكل اأف�صل ويطَّ

لل�صنن  الترويج  خالل  من  الخاطئة  والأ�صاليب  ال�صنن  بع�س  وي�صلحون  و�صعف 

والأ�صاليب ال�صحيحة. ي�صاف اإلى ذلك اأن العائالت وبهذا العمل يمكنهم موا�صاة 

الفقراء وزيارة المر�صى...

اأخ�ه في بيته ق�ل اهلل عزَّ وجلَّ له: انت  يقول الر�صول الأكرمP: »من زار 

.
)1(

�ضي�ي وزائري، َعلَيَّ قراك وقد اأوجبت لك الجنة بحبك اإي�ه«

اأن المبلغ وعائلته من الأف�صل لهم عدم  اإلى م�صاألة وهي  طبعًا يجب اللتفات 

زيارة منازل الالمباليين اتجاه الأمور الدينية فقد يتركون اآثارًا تتعار�س مع الروح 

اجتماعية  اآثارًا  يترك  قد  الأمر  هذا  اأن  اإلى  بالإ�صافة  يحملونها,  التي  المعنوية 

وعرفية على المبلغ وعائلته. يقول الإمام اأمير الموؤمنينQ: »ثم ال�ضق بذوي 

.
)2(

المروءات والح�ض�ب واأهل البيوت�ت ال�ض�لحة وال�ضوابق الح�ضنة«

اأ�صفار العائلة

يقوم  الذي  المبلغ  بالأخ�س  ولزم  اأمر �صروري  المبلغ,  عائلة  �صفر  م�صاألة  اإن 

اآثار تربوية وتبليغية, واإحكام  بواجبه في اأماكن بعيدة, وذلك لما لهذا الأمر من 

الكثير  َحلِّ  في  ي�صاهم  عائلته  مع  المبلغ  ووجود  العائالت.  اأفراد  بين  العالقات 

من الم�صاكل التي تعاني منها الب�صرية في الع�صر الحا�صر بالأخ�س العالقة بين 

الأبناء  والآباء واعطاء العائلة القيمة الرقابية ال�صرورية والترويج للف�صائل والروح 

)1(   الكافي, ج2, �س177.

)2(   نهج البالغة, الر�صالة 53.
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المعنوية وتنمية روح اليثار بين الأفراد.

كما  العظماء  بين  وراج  التاريخ  عبر  رائجًا  كان  المبلغ  برفقة  العائلة  و�صفر 

ال�صريفة,  الكعبة  اإلى  اإبراهيمQ مع عائلته  �صفر  الكريم عن  القراآن  يتحدث 

و�صفر مو�صىQ مع اأهل بيته اإلى م�صر, و�صفر لوطQ اإلى خارج المدينة 

باأمر من اهلل.

بن  مو�ضى  اأخي  مع  »خرجن�   :Qالكاظم الإمام  اأخ  جعفر,  بن  علي  قال 

من�ن  واحدة  واأهله،  بعي�له  مكة  اإلى  في��  يم�ضي  ُعَمر  اأربع  في   Qجع�ر

يم�ضي في�� �ضتة وع�ضرين يوم�ً، واأخرى خم�ضة وع�ضرين يوم�ً، واأخرى اأربعة 

.
)1(

وع�ضرين يوم�ً واأخرى واحداً وع�ضرين يوم�ً«

بمجرد  نكت�ي  ل  واأن   ...« فيه:  يقول  الخميني}  لالإمام  بحديث  ونختم 

لن� من مواج�ة  بد  الإ�ضالم فال  اأردن�  فلو  القلبي بذلك.  العتق�د  القول دون 

ك�فة اأ�ضك�ل النحراف�ت، واأن ننطلق في ذلك من اأن��ضن� اأوًل، فن�ضلح م� في�� 

من عيوب ونق�ئ�ص لأن كل اإن�ض�ن ل مح�لة يرى في ن��ضه نق�ض�ً اأو عيب�ً، ومن ل 

يرى ذلك في ن��ضه ف�إن هذا بحث بحد ذاته نق�ص. فعلى الإن�ض�ن اأن يبداأ بن��ضه 

اأن  فعليكم  به.  والمحيطين  اأ�ضرته  تربية  يعمل على  ثم  ويزكي��  فيربي��  اأوًل 

.
)2(

تبداأوا بتربية اأن��ضكم اأوًل ثم ع�ئالتكم ثم بعده� يمكنكم تربية الآخرين«

عبد الكريم التبريزي

)1(   بحار الأنوار, ج48, �س100.

)2(   �صحيفة نور, ج13, �س489.
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آثار الحضور في المسجد

موؤ�ص�صة الم�صجد

الفيو�صات  وم�صدر   ,
)2(

الوحي ومركز   ,
)1(

الأر�س على  اهلل  بيت  الم�صجد 

المعنوية والبركات المتعددة للم�صلين الم�صلمين والمجتمع الم�صلم. ومما ل �صك 

فيه اأن المكان �صاحب هذه المكانة عند اهلل, فاإن للح�صور فيه اآثارًا متعددة وكثيرة 

بالأخ�س ما يتعلق بح�صور المكلفين �صواء كانوا �صغارًا اأم كبارًا, ورجاًل اأم ن�صاًء.

اإن اآثار الح�صور في الم�صجد متعددة بحيث ل يمكن الحاطة بجميعها؛ وقد َعدَّ 

الإمام اأمير الموؤمنين ثمانية اآثار: »من اختلف اإلى الم�ضجد اأ�ض�ب اإحدى الثم�ن؛ 

اأخ�ً م�ضت��داً في اهلل، اأو علم�ً م�ضتطرف�ً اأو اآية محكمة اأو ي�ضمع كلمة تدل على 

.
)3(

هدى، اأو رحمة منتظرة، اأو كلمة ترده عن ردى، اأو يترك ذنب�ً خ�ضية اأو حي�ًء«

ويمكن الإ�صارة اإلى اأبرز اآثار الح�صور في الم�صجد:

1 - الآث�ر العب�دية

 
)5(

 وبيوت المتقين
)4(

جاء الحديث عن الم�صاجد باعتبارها بيوت اهلل على الأر�س

)1(  م�صتدرك الو�صائل, ج3, �س213 -و359.

)2(  كنز العمال, ج7, �س448.

)3(  و�صائل ال�صيعة, ج3, �س480.

)4(  م�صتدرك الو�صائل, ج3, �س313.

)5(  الم�صدر نف�صه, �س359.
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واأن  للم�صجد؛  العبادية  الماهية  اإلى  بو�صوح  ت�صير  الأمور  وهذه   .
)1(

والموؤمنين

العبودية  واعالن  ومعبوده  العبد  بين  العالقة  ليجاد  الأ�صا�س  في  هي  الم�صاجد 

للخالق. لذلك كان الأثر الأ�صا�س للح�صور في الم�صجد هو الأثر العبادي: {ائ 

.
)2(

ائ ەئ ەئ وئ  وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ ۈئ       ۈئ ېئ  }

2 - الآث�ر العلمية

البعد العلمي للم�صجد هو اأحد الآثار الوا�صحة للظهور في عهد الر�صول الأكرم

وو�صاياهم.  كلماتهم  في  اأي�صًا  الأمر  هذا  ظهر  وقد   Rالأطهار والأئمة   P

يقول الر�صولP: »كل جلو�ص في الم�ضجد لغو اإل ثالثة: قراءة م�ضِل اأو ذكر 

.
)3(

اهلل اأو �ض�ئل عن علم«

3 - الآث�ر الجتم�عية

اإن الم�صجد وباعتباره مركزًا دينيًا للجميع, فله دور اأ�صا�س في تاأ�صي�س تجمعات 

الم�صلمين. ومن هذا المنطلق فمن الطبيعي اأن يكون للم�صجد دور اجتماعي. ومن 

الأخبار  وتبادل  والن�صاء  الرجال  ح�صور  الدور  هذا  من  يذكر  اأن  يمكن  ما  جملة 

الم�صلمين.  واأحوال  البع�س  اأحوال بع�صهم  التعرف على  والمعلومات الجتماعية, 

يعتقدون  الذين  البع�س  على  للتعرف  الفر�صة  الموؤمنون  يجد  الأماكن  هذه  في 

منا�صبين من  واأخوات  اأخوة  الم�صجد  في  �صيجدون  لذلك  يعتقدون.  بما  ويعبدون 

الناحية الدينية ولهذا الأمر اآثار وا�صحة على الم�صتوى الجتماعي.

اإحدى  من  ب�أقل  الم�ضجد  �ض�حب  يرجع  »ل   :Qال�صادق الإمام  يقول 

.
)4(

ثالث خ�ض�ل... واإم� اأخ ي�ضت�يده في اهلل«

)1(  كنز العمال, ج7, �س650.

)2(  �صورة الأعراف, الآية: 29.

)3(  بحار الأنوار, ج77, �س86؛ و�صائل ال�صيعة, ج3, �س86.

)4(  و�صائل ال�صيعة, ج3, �س477.
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وعند ح�صور الرجال والن�صاء في الم�صاجد يمكن امتالك مجتمع ديني �صالم.

يتركها  التي  ال�صلوكية  الآثار  فاإن   Qعلي الإمام  عن  ينقل  ما  على  وبناًء 

بيد  وياأخذ  الديني  المجتمع  عن  الف�صاد  ابعاد  يمكنه  الم�صجد,  في  الح�صور 

الم�صلمين نحو المجتمع ال�صالم: »اأو كلمة ترده عن ردى اأو يترك ذنب�ً خ�ضية اأو 

حي�ًء«.

ومن هنا فالح�صورفي الم�صجد يلعب دورًا في منع اأفراد المجتمع من ارتكاب 

المعا�صي والجرائم.

4 - الآث�ر ال�ضي��ضية

الم�صجد مركز �صيا�صي في المجتمع المتدين اإلى جانب كونه مركزًا للن�صاطات 

زمان  في  �صواء  المو�صوع  هذا  مالحظة  ويمكن  والمعنوية.  والعبادية  الجتماعية 

الر�صولP اأو الخلفاء اأو الإمام عليQ والآخرين, فهناك الكثير من ال�صواهد 

التي تدل على هذا الأمر.

اأ�صا�صية وا�صحة, ل بل  اآثارًا  الرجال يحمل  فاإن ح�صور  الحا�صر  الع�صر  وفي 

ح�صور الن�صاء اأي�صًا يحمل تلك الآثار ال�صيا�صية. ومن جملة ال�صواهد التي يمكن 

�صيا�صية  اآثار  من  تركته  وما  الم�صجد  في  ة 
َ
المراأ لح�صور  كنموذج  اإليها  الإ�صارة 

ح�صور ال�صيدة الزهراءO في الم�صجد ودفاعها عن ولية عليQ. وحديث 

. ويمكن م�صاهدة هذه الآثار 
)1(

ال�صيدة زينب في الم�صجد من الم�صلمات التاريخية

وبو�صوح في الثورة الإ�صالمية.

اإن التربية ال�صيا�صية التي تقدم في الم�صجد يمكنها تربية جيل داعم للمجتمع 

في  الن�صاء  وح�صور  الم�صجد.  في  يتلقاها  التي  الدينية  الخلفية  ب�صبب  الديني 

اأمر �صروري, لأن عدم ح�صورهن يعني عدم اكتمال  اإلى جانب الرجال  الم�صجد 

)1(  راجع: لمزيد من الطالع حول هذا المو�صوع راجع بالغات الن�صاء.
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تلك التربية التي يجب ان تقدم لالأجيال الجديدة.

5 - الآث�ر الروحية والأخالقية

 Pالأكرم الر�صول  اأ�صار  وقد  واإلهية.  نورانية  اأجواء  الم�صجد, هي  اأجواء  اإن 

اإلى هذا الأمر فقال: »م� جل�ص قوم في م�ضجد من م�ض�جد اهلل يتلون كت�ب اهلل 

]و[ يتدار�ضونه بين�م اإل تنزلت علي�م ال�ضكينة وغ�ضيت�م الرحمة وذكرهم اهلل 
.

)1(

فيمن عنده«

ونقراأ في حديث اآخر عنهP: »من ك�نت الم�ض�جد بيته �ضمن اهلل له ب�لروح 

الم�صجد,  في  الموؤمن  يكون  فعندما  وهكذا   
)2(

ال�ضراط« على  والجواز  والراحة 

يكون مثله كال�صمك في الماء.

اإن الطمئنان والهدوء الحا�صل من الح�صور في الم�صجد, يوؤدي اإلى ايجاد قوة 

القيام بالوظائف والتكاليف ال�صرعية ب�صكل �صحيح.

وفي هذا الطار نذكر بالم�صاألة الآتية وهو اأن الن�صاء وب�صبب �صيطرة العواطف 

والطمئنان  بالهدوء  لالإح�صا�س  �صروري  الم�صجد  في  ح�صورهن  فاإن  عليهن, 

القلبي.

وعلى هذا النحو يكون الو�صع في البعد الأخالقي, فالن�صاء اللواتي يم�صين اأكثر 

اأوقاتهن في البيوت في تربية الأبناء يواجهن الكثير من الم�صاكل وال�صعاب, لذلك 

يحتجن اإلى المزيد من الهدوء والطمئنان وهذا يعني اأنهن اأكثر من الرجال حاجة 

للح�صور في الم�صجد.

اأمٌر جمع الن�ض�ء وال�ضبي�ن  اإذا حزنه  اأبي  يقول الإمام ال�صادقQ: »ك�ن 

نوا«. مَّ
ثم دع� واأَ

)1(  م�صتدرك الو�صائل, ج3, �س363.

)2(  الم�صدر نف�صه, ج3, �س554.
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6 - الآث�ر المعنوية والأخروية

تحدثت الروايات حول ثواب الح�صور في الم�صاجد ومن جملة ذلك:

لمن  فطوبى  الم�ض�جد  الأر�ص  في  بيوتي  اأن  مكتوب�ً:  التوراة  في  »اإن   -  1

.
)1(

تط�ر في بيته ثم زارني في بيتي وحٌق على المزور اأن يكرم الزائر«

المغ�رة  قراه�  الآخرة  اأ�ضواق  من  �ضوق  »الم�ض�جد   :Pالر�صول قال   -  2

.
)2(

وتح�ت�� الجنة«

3 - قال الر�صولP: »�ضبعة ُيظلُُّ�ُم اهلل في ظلِّه يوم ل ظلَّ اإل ظلُّه... رجل 

.
)3(

قلبه متعلق ب�لم�ضجد اإذا خرج منه حتى يعود اإليه«

4 - قال ال�صادقQ: »ل يرجع �ض�حب الم�ضجد ب�أقل من اإحدى ثالث 

خ�ض�ل: اإم� دع�ٌء يدعو به يدخله اهلل به الجنة واأم� دع�ٌء يدعو به في�ضرف 

اهلل عنه به بالء الدني�...«.

كل هذه الأمور توؤكد اأن الح�صور في الم�صجد يحمل اآثارًا دنيوية واأخروية وكمالت 

معنوية. يروى اأن ابن �صينا كتب اإلى اأبي �صعيد اأبي الخير عن لزوم اجتماع النا�س 

في الم�صجد مع العلم اأن اهلل تعالى اأقرب اإلى الإن�صان من حبل الوريد. فكتب اإليه 

اأن وجود عدة م�صابيح في غرفة واحدة ل يوؤدي اإلى ظالم الغرفة اإذا اأطفاأ اأحدها, 

ولكن اإذا كانت الم�صابيح متفرقة في الغرف وكان كل واحد في غرفة, فاإذا اأطفاأ 

واحدًا �صتظلم الغرفة, وهكذا الإن�صان, حيث اأن البع�س من الب�صر ع�صاة, فلو ترك 

وحيدًا فلعله ل يوفق للح�صول على الفي�س الإلهي ولكن اإذا كان معه اآخرون فقد 

.
)4(

ي�صله الفي�س ببركة وجودهم

)1(  و�صائل ال�صيعة, ج3, �س482.

)2(  الم�صتدرك, ج3, �س361؛ بحار الأنوار, ج81, �س4؛ اأمالي الطو�صي, �س139.

)3(  و�صائل ال�صيعة, ج3, �س481.

)4(  الق�ص�س والعبر, ج9, �س58.
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المسجد أكبر مكان للتبليغ

تمهيد

الم�صجد اأهم مكان للتبليغ حيث كان له مكانة خا�صة منذ بداية الإ�صالم حتى 

الآن. وتحدثت الآيات والروايات الكثيرة حول الم�صجد حيث ينبغي على المبلغين 

مطالعتها وعر�صها على اأذهان النا�س ليبينوا لهم اأهمية الم�صجد وليتعرفوا على 

تكليفهم ودورهم فيما يتعلق بالم�صجد فيبادروا اإلى اأداء ذاك التكليف. وللتعرف 

على اأهمية وقدا�صة الم�صجد ن�صير اإلى النقاط الآتية:

1- الحرب للح��ظ على الم�ضجد

يقول  الأخرى.  العبادة  واأماكن  الم�صجد  عظمة  على  الكريم  القراآن  يوؤكد 

ڄ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  {ٹ  تعالى:  اهلل 

ڄ ڄ   ڄ ڃ ڃ  ڃڃ چ چ چ چڇ ڇ ڇ 
.

)1(

ڇ  ڍ  }

2- ال�ضم�ح للموؤمنين بعم�رة الم�ضجد

للم�صجد موقع رفيع لذلك اعتبر القراآن الكريم اأن عمارة الم�صجد حق للموؤمنين 

الذين يحملون �صفات خا�صة: {ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ 

)1(   �صورة الحج, الآية: 40.
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ھ  ھ  ھ   ہھ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ    
.

)1(

ے ے ۓ }
يقول العالمة الطباطبائي في ذيل الآية المتقدمة:

اإن�صاء الحق والجواز في �صورة الأخبار دون الأخبار, وهو ظاهر. وقد ا�صترط 

واليوم  باهلل  بالإيمان  العامر  يت�صف  اأن  وجوازها  العمارة  ثبوت حق  في  �صبحانه 

الآخر قبال ما نفى عن الم�صركين اأن يكون لهم ذلك ولم يقنع بالإيمان باهلل وحده 

لأن الم�صركين يذعنون به تعالى بل �صفع ذلك بالإيمان باليوم الآخر لأن الم�صركين 

ما كانوا موؤمنين به, وبذلك يخت�س حق العمارة وجوازها باأهل الدين ال�صماوي من 

الموؤمنين.

3 - عمران الم�ضركين للم�ضجد

الم�صجد لي�س مكانًا يحق لأي �صخ�س مهما كان يمتلك من عقيدة اأن يبادر اإلى 

عمارته, وفي هذا الأمر دللة على اأهمية هذا المكان المقد�س.

جاء في القراآن الكريم:

کک   ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ   ڎ    {ڌ 

.
)2(

ک گ گ گ گ ڳ ڳ}

4- احترام الم�ضجد

عن  بالمتناع  واأو�صت  الم�صجد  احترام  بم�صاألة  الإ�صالمية  المعارف  اهتمت 

الجنب  دخول  غمده,  من  ال�صيف  اإخراج  الب�صاق,  اأمثال  داخله  الأعمال  بع�س 

-وما   477 �س  المجلد3,  ال�صيعة,  و�صائل  كتاب  اإلى  الرجوع  ويمكن  والحائ�س... 

بعدها لالطالع على الروايات التي تدور حول المو�صوع.

)1(   �صورة التوبة, الآية: 18.

)2(   �صورة التوبة, الآية: 17.
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َر  وقَّ »من  قال:   Qاأبيه عن علي الروايات: عن جعفر عن  اإحدى  في  جاء 

.
)1(

م�ضجداً لقي اهلل يوم يلق�ه �ض�حك�ً م�ضتب�ضراً واأعط�ه كت�به بيمينه«

الم�صجد مركز الن�صاطات الدينية

كافة  المع�صومينRمركز  والأئمة   Pالر�صول زمان  في  الم�صجد  كان 

الن�صاطات الإ�صالمية, بدًء من اإقامة �صالة الجماعة, تعليم القراآن, ن�صر المعارف 

و... فكم هو جميل اأن تعود الن�صاطات الدينية اليوم اإلى الم�صجد.

على  القراآن  تعليم  مراكز  بناء  على  ت�صرف  التي  الموازنات  ا�صتعمال  تم  اإذا 

المع�صومينRوبهذا  �صيرة  اإلى  اأقرب  بالتاأكيد  ف�صنكون  الم�صاجد,  عمارة 

النحو يمكن اإحياء الم�صجد:

يقول الر�صول الأكرمP: »م� جل�ص قوم في مجل�ص من م�ض�جد اهلل تع�لى 

يتلون كت�ب اهلل ويتدار�ضونه بين�م اإل تنزلت علي�م ال�ضكينة وغ�ضيت�م الرحمة 

.
)2(

وذكرهم اهلل فيمن عنده«

ويفهم من العديد من الروايات اأن الم�صجد وبالإ�صافة اإلى كونه محاًل للعبادة, 

هو مركز لتعليم معارف ومفاهيم القراآن ومن هنا ينبغي الهتمام ببناء الم�صاجد 

لتكون المكان الأ�صا�س لتعليم هذه الأمور.

اإدارة الم�صجد

بناًء على اأهمية الم�صجد ومحوريته في نمو الثقافة الدينية عند النا�س وتاأثير 

فمن  الحكومة,  �صكل  على  وبالتالي  المجتمع  في  ال�صيا�صية  التوجهات  على  ذلك 

ال�صروري الهتمام باإدارة هذا الموقع اإدارة �صحيحة ودقيقة وهذا يتطلب الدقة 

في اختيار خادمي الم�صاجد.

)1(   بحار الأنوار, ج81, الحديث 97.

)2(   م�صتدرك الو�صائل, ج3, �س363.
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ينبغي على المبلغين واأئمة الجماعات ال�صتفادة من الم�صاجد واعتبارها فر�صة 

للتبليغ وذلك بالتاأكيد على اإدارة الم�صجد ب�صكل �صحيح مما يوؤدي اإلى التاأثير على 

المخاطبين. وهذا يتطلب وجود القوى الإن�صانية الفعالة التي يقع على عاتقها اإدارة 

الم�صجد.

اأفرادها  يتمتع  للم�صجد  اأمناء  هيئة  لختيار  العمل  يجب  الأمن�ء:  -هيئة   1

بالخ�صائ�س الآتية:

اأ � يواظبون على ارتي�د الم�ضجد: فالذي ل ي�صارك في ن�صاطات الم�صجد وفي 

ال�صالة التي تقام فيه, ل يمكنه اأن يكون مديرًا منا�صبًا له.

ب � التقوى: يجب اأن يكون اأع�صاء هيئة الأمناء, معروفين بين النا�س بالتقوى, 

فالكثير من النا�س يهربون من الم�صجد ب�صبب وجود اأ�صخا�س غير �صالحين.

ج � الأهلية ال�كرية � الثق�فية: يجب اأن يكون اأع�صاء هيئة الأمناء من المثقفين 

ليتمكنوا من اإدراك اأهمية العمل الثقافي بالن�صبة لالأجيال المختلفة. واإذا لم 

يكن ممكنًا اأن يكون كافة الأع�صاء مثقفين فال بد اأن يكون بع�صهم كذلك.

د � ال�ضوابق الدينية � الثورية: اأع�صاء هيئة الأمناء يجب اأن يكون لهم �صوابق غير 

مح�صورة بالبعد العبادي فقط بل تتعداه اإلى الجوانب الثورية والجتماعية.

ه� � من الخيرين. من المنا�صب اأن يكون اأع�صاء هيئة الأمناء من المعروفين بين 

النا�س باأعمال الخير ومن المتقدمين على الجميع في بذل المال والإنفاق.

2 - خ�دم الم�ضجد: خدم الم�صجد من جملة الأفراد الموؤثرين على ازدهار ورونق 

الم�صجد. مما يوؤ�صف له اأن العديد من خدمة الم�صاجد من الأ�صخا�س ال�صيئي 

الأخالق وقليلي ال�صبر والعجزة و... ويحتاج ال�صالح اإلى اتباع الأ�صاليب التالية:

اأ- تو�ضيح قيمة الخدمة في الم�ضجد

اإن تو�صيح موقع خدمة الم�صجد للنا�س وتعريفهم باأهمية وموقع الخادم, يدفع 
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القوى الثقافية نحو هذا الأمر الخطير والح�صا�س ويرغبهم فيه ويقلل من الم�صاكل 

حنا للنا�س اأن اإبراهيم واإ�صماعيلL كانا يتوليان نظافة  التي قد تن�صاأ. ولو و�صَّ

الم�صجد الحرام, لتمكّنا بذلك من اإحياء م�صاألة خدمة الم�صجد.

جاء في القراآن الكريم: {ى ائ  ائ      ەئ ەئ وئ وئ ۇئ 

.
)1(

ۇئ ۆئ   ۆئ      }

ب - الخدمة ال�خرية

الأ�صخا�س  هوؤلء  يتولى  بحيث  الراغبين  بين  العمل  تق�صيم  على  العمل  يمكن 

خدمة الم�صجد. فتق�صم الأوقات على المتبرعين وبذلك ي�صارك الجميع في الخدمة 

مما ي�صجع على هذا العمل.

ج - برن�مج النظ�فة اأي�م الخمي�ص

اأيام الخمي�س. ويوؤدي  من جملة التجارب التي ثبت نجاحها, نظافة الم�صجد 

عن  ُنقل  الم�صجد.  في  الخدمة  م�صكلة  ويحل  الراغبين  م�صاركة  اإلى  الأمر  هذا 

ف�أخرج منه من  الجمعة  ليلة  الخمي�ص  الم�ضجد يوم  »من كن�ص   :Pالر�صول

.
)2(

التراب م� يذر في العين غ�ر اهلل له«

محمد ح�ضن نبوي

)1(   �صورة البقرة, الآية: 125.

)2(   و�صائل ال�صيعة, ج3, �س511.
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الصبر والتحمل في التبليغ

التبليغ  بهدف  الم�صتقلة  نخجوان  جمهورية  اإلى   -  1372 العام  في  �صافرت 

لالإ�صالم. تقع جمهورية نخجوان �صمال غرب اإيران وتحدها اإيران اأرمينيا وتركيا 

وفيها حوالى 300 األف م�صلم �صيعي.

بما اأن هذه الرحلة كانت الأولى لي لذلك �صيطر عليَّ نوع من الخوف وال�صطراب 

ومع ذلك كنت م�صرورًا جدًا لأن اهلل تعالى قد وفقني لتبليغ دينه في بلد �صيطر عليه 

الفكر المارك�صي لمدة طويلة.

كنت اأمتلك معلومات قليلة حول هذه الجمهورية ال�صغيرة, وكان كل �صيء فيها 

جديدًا بالن�صبة لي.

�صعرت بالغربة والوحدة في اللحظات الأولى التي دخلت فيها هذا البلد وكنت 

منزعجًا من روؤية بع�س الم�صاهد القبيحة وم�صاهدة زجاجات الخمر في كل مكان.

في الواقع فاإنني دخلت عالمًا جديدًا لم اعتد عليه. وفي هذه الأجواء كان عليَّ 

اأواجه الأمرا�س الروحية باأدوية ناجعة  ومفيدة. لأن المبلغ  اأبلغ الإ�صالم واأن  اأن 

يجب اأن يكون طبيبًا دوارًا بطبه ي�صف العالج المنا�صب لكل داء.

بقيت يومين في مدينة نخجوان القديمة ثم انتقلت اإلى اإحدى المدن المجاورة 

وهي مدينة »�ضرور«. عندما �صمعت ا�صم هذه المدينة تبادرت اإلى ذهني مفاهيم 

متعددة حول ال�صر...
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دخلت المدينة وذهبت مبا�صرة لالإقامة عند اأحد كبارها حيث كان يتولى الأمور 

لي:  قال  والخ�صونة.  ال�صدة  من  بنوع  معي  وتعامل  ا�صتقبالي  رف�س  فيها.  الدينية 

»نحن ل نحت�ج اإلى اإ�ضالمكم نحن ندرك م� يقول الإ�ضالم اأف�ضل منكم«.

خرجت من منزله برفقة الأ�صدقاء الذين كانوا معي. في هذه الأثناء خاطبني 

المعّرف وقال: «بما اأن هذه الأمور قد ح�صلت �صاأنقلك اإلى مدينة اأخرى«, قلت له: 

ل, ل اأرغب بالذهاب اإلى مكان اآخر, بل �صاأبقى هنا واأقوم بحل الم�صكلة.

انتقلت اإلى منزل �صخ�س اآخر وعند المغرب دعونا ذاك ال�صخ�س الكبير اإلى 

الع�صاء في منزل اأحد الأ�صحاب, فلبى الدعوة, تحدثت معه حوالى اأربع �صاعات 

تمكنت خاللها من لفت انتباهه واأقنعته باأن وجودي ل يحمل اأي �صرر لهم, ل بل 

قد ي�صاهم في بع�س الفوائد. وبعد تلك الحادثة لم ي�صمح لي بالبقاء ليلة واحدة 

اإلى منزله وخ�صني بغرفة م�صتقلة وقال: هذه الغرفة  خارج منزله, فا�صطحبني 

لك ما دمت في هذه المدينة, واأ�صاف باأن هذا المنزل لي واأنه �صيكون مدافعًا عني 

ولن ي�صمح لأي �صخ�س بالتعر�س لي. وطلب مني اأن اأعّلم الجميع كل ما اأعرف عن 

الإ�صالم.

في  اأي�صًا..  يزداد  النا�س  ا�صتقبال  وكان  يوم  بعد  يومًا  تتح�صن  الأو�صاع  كانت 

الأوقات  بع�س  يدعونني  وكانوا  المدينة  م�صجد  في  القراآن  بتعليم  بداأت  البداية 

اأدر�س  كنت  اأنني  حتى  يوم  بعد  يومًا  تزداد  البرامج  كانت  المجاورة.  القرى  اإلى 

يوميًا عدة �صاعات واأ�صارك خطيبًا في المنا�صبات من دون اأن يظهر عليَّ اأي نوع 

من التعب, لأنني كنت اأ�صاهد تقدم العمل حيث كان البع�س يق�صد در�س القراآن 

والأحكام من اأماكن بعيدة وفي درجة حرارة تبلغ الع�صرين تحت ال�صفر.

كانت الأمور تتح�صن وكانت بع�س الم�صكالت تقف حائاًل اأمام ذلك كعدم وجود 

الوقود والتدفئة والبرد القار�س والأذى الذي ي�صببه بع�س الأوبا�س... وقد تمكنا 

بعون اهلل تعالى من التغلب على جميع الم�صكالت.
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لقامة  الأجواء  فهياأت  الفر�صة  اغتنمت  الربيع,  وجاء  ال�صتاء  ف�صل  انق�صى 

الموؤمنين  اأربعين �صخ�صًا من  المقد�صة حيث �صافرت مع  اإلى م�صهد  حملة زيارة 

اإلى م�صهد. وقد تركت هذه الرحلة اآثارًا وبركات معنوية كبيرة على الأفراد وعلى 

المدينة.

الذي  والعون  والتحمل  ال�صبر  نتيجة  ح�صل  الذي  التوفيق  فاإن  الواقع  في 

نا به اهلل تعالى. وقد تمكنا بعون اهلل من بناء م�صجد كبير با�صم الإمام  خ�صّ

�صفوف  اقامة  على  الغربية  اآذربايجان  محافظ  �صاعدنا  الح�صينQوقد 

دائمة لتعليم القراآن في هذا الم�صجد وما زال العمل جاريًا حتى الآن.

ثم عملنا على ار�صال بع�س الطلبة اإلى قم لدرا�صة العلوم الدينية.

نرجو اهلل تعالى التوفيق والقبول واأن تكون اأعمالنا محل ر�صى �صاحب الع�صر 

والزمان.

الع�لم محمد جواد ق�رم�ني





نواب الصفوي نجم في الظالم.
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نواب الصفوي، نجم في الظالم

يعتبر المجاهد والعالم الملتزم حجة الإ�صالم والم�صلمين ال�صهيد ال�صيد نواب 

ال�صفوي من العلماء النادري الوجود, اإذ كان كالنجم الم�صيء في اأكثر المراحل 

ظالمًا وا�صطرابًا في اإيران حيث بذل جهودًا جبارة في الجهاد والن�صال والت�صحية 

المجتمع  عن  والف�صاد  الجهل  لرفع  حركته  بداأ  والم�صلمين.  الإ�صالم  عزة  لأجل 

الإ�صالمي برفقة عدد من المخل�صين فتركت هذه الحركة اآثارًا ظهرت بو�صوح في 

المراحل الالحقة.

للثورة على الطاغوت  الذين هيئوا الأجواء  القراآنية فالمجاهدون  الناحية  من 

قبل الفتح والن�صر, ل يت�صاوون مع المجاهدين الذين ينتمون اإلى مرحلة ما بعد 

الفتح؛ بل للفئة الأولى مقام اأعلى عند اهلل ور�صوله. يقول اهلل تعالى:  {ۆئ ۈئ 

.
)1(

ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ     ىئی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جبحب   }
وال�صهادة  والجهاد  والأخالق  الإيمان  في  قدوة  ال�صفوي  نواب  ال�صهيد  كان 

والعرفان والمعنويات. وقد امتاز بخ�صال فريدة من اأبرزها ال�صجاعة, ال�صهامة, 

الكرامة,  وكذلك  والموؤمنين,  والأ�صدقاء  العائلة  مع  والحنان  المحبة  ال�صخاء, 

الت�صحية, الحما�س, الإيثار, الغيرة, ال�صالبة في الدين, ع�صق العبادة والدعاء, 

الم�صتقبل,  وا�صت�صراف  الثاقبة  الروؤية  النا�س  خدمة   ,Rالبيت اأهل  ع�صق 

)1(   �صورة الحديد, الآية: 10.
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المعرفة بالم�صائل ال�صيا�صية الداخلية والخارجية, القدرة على الإدارة والتنظيم. 

فيما يلي نقدم مقاطع من حياة �صهيد طريق الحق والعدل هذا لنقتدي به ون�صيد 

بنهجه.

من هو نواب

ولد ال�صهيد ال�صيد مجتبى نواب ال�صفوي عام 1303 -في اأحد اأحياء طهران. 

والده ال�صيد جواد ميرلوحي, عالم متدين وعارف نا�صل �صد الظلم وحارب الهجوم 

الثقافي ال�صتعماري.

الحكيم  مدر�صة  اإلى  مجتبى  ال�صيد  انتقل  البتدائية  المرحلة  من  انتهائه  بعد 

نظامي, ثم در�س العلوم ال�صناعية الجديدة في مدر�صة الألمانيين ال�صناعية, وفي 

الوقت عينه تابع درا�صته الدينية في م�صجد خاني اآباد. اأنهى درا�صته عام 1321 

-�س وعمل منذ العام 1322 -�س في �صركة النفط, اإّل اأن �صخ�صيته الدينية دفعته 

اإلى العترا�س والتمرد في �صركة نفط عبادان بعد اإهانة �صخ�س اإنجليزي ل�صخ�س 

متدين فخرج ب�صكل مخفي من �صركة النفط وانتقل اإلى الحوزة العلمية في النجف 

الأ�صرف.

درو�س  وح�صر  العالية,  ال�صطوح  مرحلة  في  الحوزوي  الدر�س  النجف  في  تابع 

اأ�صاتذة كبار من اأمثال العالمة الأميني, الحاج الأغا ح�صين القمي وال�صيخ محمد 

في  ال�صيا�صية  الفل�صفة  اأ�صول  الحوزوية,  الدرو�س  جانب  اإلى  ودر�س  الطهراني 

الإ�صالم.

تزوج عام 1326 -�س من ال�صيدة بدر ال�صادات احت�صام وبعد ثمان �صنوات من 

الحياة الم�صتركة اأنجب ثالثة اأولد اإناث.

تابع اأثناء الدرا�صة النحرافات التي كان يقوم بها ك�صروي وعمل على مواجتها 

�س   1329 العام  في  ون�صر  الإ�ضالم«  فدائيي  »جمعية  عليها  اأطلق  جمعية  واأ�ص�س 
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»المجتمع  كتاب حمل عنوان  قالب  وال�صيا�صة في  بالحكومة  العالقة  اأفكاره ذات 

والحكومة الإ�ضالمية«.

الأنبياء »بيت المقد�ص« وحا�صر  اإلى مدينة  1332 -�س  العام  �صافر نواب في 

باللغة العربية في الموؤتمر الإ�صالمي.

ا�صت�صهد ال�صيد نواب ال�صفوي بتاريخ 27 -من �صهر دي عام 1334 -�س مع عدد 

مع رفاقه الأوفياء اأمثال خليل طهما�صبي, مظفر ذو القدر وال�صيد محمد واحدي 

بعد عمر مليء بالن�صال والجهاد حيث حكم عليهم النظام ال�صاهن�صاهي الظالم 

بالإعدام بتهمة الدفاع عن القيم الإ�صالمية.

ال�صجاعة وال�صهامة

يتحدث العالمة ال�صيخ محمد تقي الجعفري � الذي رافق نواب ال�صفوي لمدة في 

النجف الأ�صرف � حول �صجاعته و�صهامته المنقطعتي النظير ويقول: »كن� �ض�بين 

النجف على  والزي�رة. وكن� ندر�ص في  الليل  واإحي�ء  الت�جد  وكالن� ك�ن يحب 

ال�ضيخ  الإيم�ن والولية من العالمة  يدي المرحوم الط�لق�ني ونقتب�ص در�ص 

عبد الح�ضين الأميني )�ض�حب الغدير(.

 Qالح�ضين الإم�م  لزي�رة  مرافقته  نواب  ال�ض�يد  اقترح  الأي�م  من  يوم  في 

وب�لت�لي ال�ض�ر من النجف اإلى كربالء. وافقن� وتحركن� بعد ظ�ر اأحد اأي�م الخريف، 

ك�ن الجو مظلم�ً تقريب�ً عندم� و�ضلن� اإلى م�ض�رف كربالء اأو على ُبعد عدة كيلومترات 

من��، فخرج اإلين� من ال�ضحراء رجل اأعرابي قوي البنية طلب من� التوقف.

اإعط�ءه كل  من�  من خ��ضرته وطلب  اأخرج خنجراً  قد  الرجل  ذاك  �ض�هدن� 

م� نملك من نقود، خ�ت منه واأردت تلبية طلبه، وفج�أة �ض�هدت ال�ض�يد نواب 

�ض�وي وبحركة �ضريعة قد اأم�ضك الخنجر من الإعرابي واألقى به على الأر�ص 

وو�ضع الخنجر على عنقه وق�ل له: اأي�� الرجل، كن مع اهلل وخف منه واترك 
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العمل القبيح.

المنقطعة  و�ضج�عته  ال�ض�وي  ال�ض�يد  عمل  �ضرعة  من  الحيرة  اأ�ض�بتني 

خيمته  اإلى  ودع�ن�  اعتذر  حيث  مني،  حيرة  اأكثر  فك�ن  العرابي  اأم�  النظير. 

به  التعجب يحيط  ك�ن  فوراً.  دعوته  ال�ض�وي  نواب  ال�ض�يد  لبى  لال�ضتراحة. 

فقلت لل�ضيد: كيف تقبل دعوة �ضخ�ص ك�ن قبل دق�ئق يريد �ضرقة اأموالن�. ق�ل: 

هوؤلء عرب يكرمون ال�ضيف ومن المح�ل اأن ي�ضيبن� خطر.

ذهبت تلك الليلة مع ال�ض�يد نواب اإلى خيمة الإعرابي، ن�م ال�ضيد ب�دوء، اأم� 

اأنم على الإطالق. ن��ص ال�ضيد  اأن� فكنت حتى ال�ضب�ح �ضديد ال�ضطراب فلم 

و�ضط الليل لل�ضالة والدع�ء والت�ضرع ثم اأكملن� م�ضيرن� في اليوم الت�لي اإلى 

كربالء... بقيت هذه الخ�طرة طوال الخم�ضين �ضنة التي م�ضت علي�� تدغدغ 

.
)1(

روحي«

تاأثير الكالم والمنطق القوي

بل  والحما�س؛  الن�صال  �صاحة  في  ال�صفوي  نواب  ال�صهيد  نبوغ  يقت�صر  لم 

بالإ�صافة اإلى ذلك كان قويًا من ناحية المنطق والبيان وال�صتدلل, كان ال�صهيد 

يفتح  اأن  وبمجرد  كان  لذلك  طاهرة,  ونية  كامل  واإخال�س  عميق  اإيمان  �صاحب 

�صفتيه للحديث, يوؤثر في الجميع, فكان كالمه يخرج من القلب لي�صتقر في القلوب 

فيوؤدي اإلى اإيجاد تحول عميق في الفكر والعقيدة.

�صارك نواب عام 1332 -�س لمدة �صتة اأيام في جل�صات الموؤتمر الإ�صالمي في 

بيت المقد�س, فكان كالمه يدل على ما يمتلك من روؤية وا�صعة وحرارة اإيمان وكمال 

اإخال�س فاأوجد موجًا عظيمًا في الدفاع عن اأرا�صي فل�صطين المقد�صة. ثم �صافر 

اأدت  بالغ  تاأثير  ذات  محا�صراته  فكانت  الم�صلمين  من  جماعة  بدعوة  م�صر  اإلى 

)1(   ابن �صينا الع�صر, �س86.
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اإلى تغيير وتحول اأحد الوجوه المعروفة اآنذاك, وفي تلك الأيام كتبت ال�صحف عن 

عظمة روحه وحرارة اإيمانه وقدرة منطقه.

لعل من اأبرز ما يدل على فكره العميق واآرائه المتعالية, اإعداد برنامج للحكومة 

التي كانت  اأ�صعب الظروف  الإ�صالمية ون�صره في كرا�صات خا�صة, كان ذلك في 

.
)1(

تمر بها اإيران

يتحدث الإمام القائد اآية اهلل الخامنئي حول تاأثير كالم نواب ال�صفوي القوي 

وال�صتدللي ويقول:

التي وجدت عندي ك�نت بوا�ضطة  الإ�ضالمية  الثورة  اأن �ضعلة  القول  »يجب 

نواب ول اأ�ضك اأن ال�ضعلة الأولى قد اأ�ض�ءه� نواب في القلوب.

لم يكن كالم نواب كالم�ً ع�دي�ً. ك�ن ين��ص ويقف ويردد �ضع�راً ح�زم�ً. كنت 

مت�أثراً به اإلى حد ال�ن�ء فيه. كنت اأقطع ال�ض�وف لأ�ضل اإليه واأجل�ص اأم�مه. 

كالمه  ك�ن  كالمه.  اإلى  لأ�ضتمع  الرجل  هذا  اإلى  وجودي  بك�مل  منجذب�ً  كنت 

يتمحور حول وجوب اإحي�ء الإ�ضالم.

اأ�ضخ��ص  ف�م  الحكم  راأ�ص  على  الموجودون  واأم�  الإ�ضالم  يحكم  اأن  يجب 

نواب  من  مرة  لأول  الكلم�ت  هذه  �ضمعت  فقد  م�ضلمين  لي�ضوا  هم  ك�ذبون. 

ال�ض�وي فك�ن ل�� ن�وذ في وجودي بحيث كنت اأ�ضعر اأن قلبي يرغب البق�ء مع 

.
)2(

نواب دائم�ً«

العمل لتقوية العتقادات الدينية

انتهز ال�صهيد ال�صيد نواب ال�صفوي كل فر�صة لأجل اعتالء كلمة الحق واإظهار 

حقيقة الإ�صالم والقراآن فعمل على تقوية العتقاد الديني عند النا�س, عندما عرف 

)1(   �صحيفة ر�صالت, بهمن 1379�س.

)2(   اأ�صبوعية »رائحة ظهور«, العدد 27.
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نواب ال�صفوي اأن المرحوم كربالئي كاظم كريمي ال�صاروفي � الأمي الذي ل يعرف 

القراءة والكتابة � حفظ القراآن الكريم فامتحنه مرات عدة فوجده حافظًا, ثم تال 

عليه عبارات مزج فيها بين عبارات القراآن ونهج البالغة فتمكن من التمييز بينها 

كيفية  عن  �صاأله  القراآن.  من  لي�صت  وتلك  الكريم  القراآن  من  الكلمات  هذه  وقال 

معرفته بالآيات فاأجاب اأن الآيات القراآنية تظهر اأمامه على �صكل نور ي�صع. لذلك 

من  ليبين  وال�صحف  الإعالم  و�صائل  مع  لقاًء  له  وهياأ  طهران  اإلى  معه  ا�صطحبه 

خالل ذلك معجزة القراآن في�صل الخبر اإلى كافة النا�س, وكان لهذا العمل اأثر كبير 

على الأ�صخا�س غير المهتمين بالدين فعادوا اإلى الحقيقة التي كانوا يفتقدون اإليها.

ا�صطحب ال�صهيد نواب المرحوم كربالئي كاظم في �صفر اإلى م�صهد المقد�صة 

�صبزوار  �صاهرود,  دامغان,  �صمنان,  اأمثال  عديدة  مدن  في  يتوقف  كان  حيث 

يتوجه  الإلهي. لذلك كان  الإعجاز  لهم  وي�صرح  النا�س  اأمام  به  وني�صابور, ويعرف 

.
)1(

النا�س نحو الحافظ ي�صمونه كالجوهر الثمين ويطرحون عليه اأ�صئلتهم القراآنية

Rمحبة اأهل البيت

 Rالبيت باأهل  والتعلق  الع�صق  واإظهار  الطاهرة  الإن�صانية  العواطف  اإن 

قدام في طريق الدين والتدين. ومحبة 
َ
والأئمة المع�صومين, هو من اأ�صباب ثبات الأ

اأهل البيتR مقدمة لمحبة اهلل تعالى. لذلك نقراأ في زيارة اأمين اهلل:

اأر�ضك  في  محبوبة  اأولي�ئك،  ل�ض�وة  ُمحبَّة  ن��ضي...  ف�جعل  »الل�م 

الحقيقيين   Rالبيت اأهل  عا�صقي  من  نواب  ال�صهيد  كان  لذلك   .
)2(

و�ضم�ئك«

ولم يترك منا�صبة اإّل  واأظهر هذا الحب والع�صق لهم.

نواب  ال�ضيد مجتبى  ال�ض�يد  »ك�ن  القا�صم خزعلي:  اأبو  ال�صيخ  اآية اهلل  يقول 

)1(   كرامات ال�صالحين, �س371.

)2(   و�صائل ال�صيعة, ج14, �س395.
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ال�ض�وي يمتلك روح�ً ت�ي�ص ب�لع�ضق وال�ضوق للعب�دة وك�ن متوا�ضع�ً اأم�م اأهل 

الزي�رة  في  ي�ضل  ك�ن  عندم�  خدمت�م  روحية  �ضيم�ه  في  تموج  الع�ضمة  بيت 

الج�معة اإلى عب�رة: »معكم، معكم، ل مع غيركم« كانت كافة جوارحه واأع�صائه 

تردد معه هذه العبارة«.

في �صاحة العبادة والمناجاة

يقول والد زوجة ال�صهيد نواب ال�صفوي حول حالته العبادية والعرفانية: »عندم� 

ك�ن ي�ضتغل ب�لعب�دة، وعندم� ك�ن يركع وي�ضجد، ك�ن يبكي ب�ضدة فتظ�ر عليه 

ح�لة عرف�نية ومعنوية غريبة تجعل كل م�ض�هد متحيراً مم� يرى. ك�ن ي�ضوم 

اأغلب الأي�م من دون �ضحور. ولم يترك �ضالة الليل و�ضوته القراآني يجذب كل 

م�ضتمع ولم ين�ص زي�رة ع��ضوراء على الإطالق«.

لم يترك ال�صهيد نواب الآذان العلني والوا�صح في كافة اأوقات ال�صالة.

نواب  توارى  »عندم�  الطالقاني:  اهلل  اآية  ابن  الطالقاني  مهدي  ال�صيد  يقول 

يعلو  ك�ن  متين.  ب�ضوت  الآذان  �ضب�ح�ً  يردد  ك�ن  والدي،  منزل  في  واأ�ضح�به 

في  لي�ص  علني  ب�ضكل  الآذان  ت�أدية  اأن  والدي  له  ق�ل  حتى  الآذان،  عند  �ضوته 

.
)1(

م�ضلحتك وعليك اإيق�ف الآذان لمدة من ب�ب الحتي�ط«

عزة النف�س والتحرر

من اأبرز �صفات رجال اهلل, عزة النف�س والتحرر. كانوا غير جاهزين لذل النف�س 

من اأجل الم�صالح الدنيوية الموقتة اأو المواقع والمطامع المادية ال�صخ�صية. وكانوا 

من  كان  نواب  وال�صهيد  الطبع.  ومناعة  النف�س  عزة  عن  لالبتعاد  جاهزين  غير 

الأ�صخا�س الذين لم يتركوا حب الجاه والجالل والمال والمنال الدنيوي ينفذ اإلى 

)1(   �صحابة ال�صباح, �س6.
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وجودهم الطاهر, فقد اأخل�صوا حبهم هلل ولأوليائه الكرام. لذلك لم يتمكن اأحد 

من خداعه بمظاهر الدنيا الخادعة. كان ال�صهيد نواب الم�صداق الحقيقي لكالم 

الإمام اأمير الموؤمنينQ الذي و�صف فيه الرجال الأتقياء: »عظم الخ�لق في 

.
)1(

اأن��ض�م ف�ضغر م� دونه في اأعين�م«

الدنيا  على  بالحر�س  الواقعي,  الدين  عالم  وهو  المنيع  طبعه  نواب  يلوث  لم 

والطمع فيها, فكان كالقمة ال�صاهقة العالية يترفع عن كل حاجة للغير. كان حرًا 

متوا�صعًا, حافظ على توا�صعه واأخالقه الح�صنة وطبعه المتعالي وعزة نف�صه.

اإمام  جاءه  -�س,   1333 عام  مرداد  �صهر  من  والع�صرين  الثامن  حادثة  بعد 

 هدية من ال�صاه وقال 
)2(

الجمعة موفدًا من ال�صاه, وحمل اإليه مبلغ 100 األف تومان

له: بالإ�صافة اإلى هذه الهدايا, فال�صاه يقدم لكم اقتراحات ثالثة:

1-  العمل في اأحد الدول الإ�ضالمية ك�ض�ير لإيران.

2- تقديم منزل لكم، تجل�ضون فيه وي�ضلكم �ض�ري�ً ع�ضرة اآلف توم�ن.

3- التع�ون مع ال�ض�ه لت�أ�ضي�ص حزب اإ�ضالمي يدفع ال�ض�ه كل تك�لي�ه.

اأمير  والتحرر من موله  وال�صهامة  الغيرة  تعلم درو�س  الذي  نواب  ال�صهيد  اأما 

الموؤمنينQ اأظهر غ�صبه ورف�صه لهذه القتراحات وقراأ فيها ر�صائل التزوير 

والرياء. لذلك خاطب اإمام الجمعة بحزم بالغ: األ تخجل من اأن تدعوني اإلى بالط 

معاوية؟

حمل اإمام الجمعة الهدية واأ�صرع بالخروج. وقبل ذلك كان ال�صاه قد اقترح على 

.
)3(

ال�صهيد نواب رئا�صة الح�صرة الر�صوية فرف�س

)1(   نهج البالغة, الخطبة 193.

)2(   يجب اللتفات اإلى اأن هذا المبلغ ذاك العام, كان مبلغًا كبيرًا للغاية.

)3(   رو�صة الأبرار, ج2, �س652.
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خادم �صادق للخلق

اإن لخدمة الخلق والهتمام بالمحتاجين والمحرومين, موقعًا خا�صًا من وجهة 

نظر القراآن واأهل البيتR. وتعتبر هذه الخ�صلة الإن�صانية المتعالية هامة اإلى 

الإمام  يقول  النا�س.  لخدمة  التوفيق  اهلل  من  يطلبون  كانوا  اهلل  اأولياء  اأن  درجة 

.
)1(

ال�صجادQ في مناجاته: »واجر للن��ص على يديَّ الخير ول تمحقه ب�لمن«

.
)2(

يَّد من تحمل اأثق�ل اإخوانه« ويقول الإمام عليQ: »ال�ضَّ

هذا  في  ال�صباقين  العالمين  المتدينين  العلماء  جملة  من  نواب  ال�صهيد  كان 

اللي�لي  اإحدى  في  اإليه  »ج�ءوا  خواطره:  في  الخزعلي  اهلل  اآية  يذكر  المجال. 

األف توم�ن، لي�ضتري منزًل له؛ ف�ي ذاك الزم�ن ك�ن ب�لإمك�ن  بمبلغ ثالثين 

�ضراء منزل �ضغير ب�ذا المبلغ. وق�لوا له اإن هذا المبلغ لي�ص من �ض�م ال�ض�دة 

ولي�ص من �ض�م الإم�م ولي�ص من الأمور ال�ضرعية بل هو هدية لت�ضتري به منزًل 

تتخل�ص من ال�ضكن في منزل م�ضت�أجر.

واأجاب ال�صهيد نواب: اإذا قدمتم المال بهذا ال�صرط, فال اأقبله واإذا قدمتموه 

من دون �صرط وتتركون لي حرية الت�صرف به, ف�صاأقبله. �صلمه ال�صخ�س المال من 

دون �صرط حيث وزع ذاك المال في تلك الليلة على الأرامل والأيتام والمحرومين 

والمحتاجين الذين كان يعرفهم �صابقًا«.

�صوق لقاء اهلل

ال�صهيد:  والدها  مع  الأخير  لقائها  حول  ال�صفوي  نواب  فاطمة  ال�صيدة  تقول 

عن  تختلف  ح�لة  عليه  يظ�ر  ك�ن  الأخيرة،  المرة  في  والدي  اعتقل  »عندم� 

ال�ض�ه  رج�ل  ت�ضرف  ك�ن  ال�ض�بقة.  العتق�لت  في  تظ�ر  ك�نت  التي  الح�لت 

)1(   ال�صحيفة ال�صجادية, الدعاء 20.

)2(   غرر الحكم, الرقم 9621.
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خ�ضن�ً ح�داً. وقبل العتق�ل ك�ن والدي قد كتب ر�ض�لة واأعط�ه� لأحد الأ�ضخ��ص 

الذين يثق ب�م لي�ضع�� داخل �ضريح الإم�م الح�ضينQ. من جملة العب�رات 

�ض�ق  لقد  »مولي!   :Q الح�ضين  الإم�م  مخ�طب�ً  الر�ض�لة  في  كتب��  التي 

�ضدري واأ�ضبحت غير ق�در على التحمل،  اأرغب المجيء اإليك...«.

في اللقاء الأخير, ذهبنا مع والدتي وكنا اأربعة اأ�صخا�س, و�صلنا اإلى ال�صجن, 

وبعد التفتي�س و�صلنا اإلى غرفة المقابالت, وعلى بعد ع�صرة اأمتار من تلك الغرفة 

كان يقف �صفان من الجنود قد �صهروا اأ�صلحتهم نحونا ونحن امراأتان وطفلتان. 

جل�صنا في غرفة �صغيرة ثم جاءوا به مكبل اليدين, كان وجهه متب�صمًا نورانيًا على 

يقتلوك.  اأن  ليتنا متنا قبل  له. خاطبته جدتي وقالت  الذي تعر�س  التعذيب  رغم 

فقال لها: والدتي العزيزة! كان في زمان الر�صولP امراأة دفعت اأبناءها الأربعة 

ت�صاأل  اأن  المراأة وقبل  تلك  اأن  اإّل  ا�صت�صهدوا,  الر�صولP وقد  ليكونوا في ركاب 

عن اأبنائها, بداأت ال�صوؤال عن الر�صولP. اأمي اأريدك كالأمهات اللواتي كن في 

تحمل  في  قوية  كزينب  �صابرة  تكوني  اأن  عليك  ومقاومة.  �صبورة  الإ�صالم  �صدر 

الم�صائب.

ثم تحدث مخاطبًا ذاك الجندي الذي اأح�صره مكبل اليدين: لو اأردت ال�صلح 

مع ذاك الرجيل, محمد ر�صا, لم يكن مكاني هنا. اإّل اأننا ل ُنخدع بمظاهر الدنيا.

اأذكر اأنه في لحظة الوداع اأخرج ورقة مالية عبارة عن تومان واحد وقدمه لي, 

واأعطى اأختي كذلك ثم قبلنا. عندما اأخذوه, عاد ونظر اإلّي واإلى اأختي, كان وا�صحًا 

.
)1(

اأن تلك النظرات هي نظرات الوالد الحنون الأخيرة«

م�صافر عند ال�صحر

كان الوقت ي�صير اإلى �صحر ال�صابع والع�صرين من �صهر دي عام 1334 -الم�صادف 

)1(   عدد خا�س من �صحابة ال�صحر, �س5 و6.
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مع ليلة �صهادة ال�صيدة الزهراءO, عندما عرج واحد من اأبطال عالم الت�صيع 

وقد فتح اأمام العالم طريق الحما�س في �صبيل الحق والقيم الإلهية. وتمكن منادي 

القيم العا�صورائية والكرامة الإن�صانية ورافع لواء الدين في ع�صر الظلم والظالم 

من ا�صتقبال الموت الأحمر وال�صهادة في �صبيل اهلل, فخلد ا�صمه في العالمين. وقد 

�صدحت الآيات القراآنية ال�صريفة, متحدثة عن اأمثاله: {گ گ ڳ ڳ ڳ   

.
)1(

ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ں ڻ ڻ  }
من  �صيكون  نواب  اأن  يتوقعون  ل  كانوا  الإعدام  اإلى  نواب  �صاقوا  الذين  اإن 

المخلدين, فالحديث عن الدين والغيرة الدينية و�صالبة الإ�صالم والم�صلمين, كل 

اأ�صبح مالزمًا لنواب. و�صيبقى مظهر ال�صالبة والعزة والكرامة الإ�صالمية  ذلك 

خالدًا في تاريخ الت�صيع.

عبد الكريم ب�ك ني�

)1(   �صورة اآل عمران, الآية: 169.





العالمية  الثورة  في  األخالقية  النهضة 
للمهدي الموعود|.

اإلمدادات الغيبيّة في عصر الظهور.

طعم العدالة العذب في مرحلة الظهور.

الق�ضية المهدوية

الباب العاشر





 النهضة األخالقية في الثورة العالمية
للمهدي الموعود|

اإ�صارة

ايجاد   ,| المهدي  لالإمام  العالمية  بالثورة  تحيط  التي  الأبعاد  جملة  من 

الأخالقية  الم�صكالت  وترتفع  الإن�صان.  لحياة  الأخالقي  البعد  في  ال�صالحات 

والهدوء,  الطمئنان  مرحلة  اإلى  النا�س  في�صل   | ظهوره  بمجرد  الب�صرية  عند 

والف�صائل  الواقعية  القيم  نحو  الإن�صان  يتجه   | لالإمام  الأخالقية  الثورة  ومع 

الأخالقية.

العالمية لإمام  الثورة  الأخالقية في  النه�صة  لتو�صيح  الدخول  اأجل  ل بد ومن 

الزمان | من التوقف عند الحياة الأخالقية للب�صر في المراحل المتقدمة على 

الظهور ثم ن�صير اإلى بع�س الأعمال التي �صيقوم بها الإمام | في هذا الطار.

1- ت�كك العالق�ت الإن�ض�نية:

تعتبر م�صاألة تفكك العالقات الإن�صانية, من جملة الظواهر المخربة التي تطغى 

على مرحلة ما قبل ظهور الإمام |. العالم المعا�صر ل يعرف حقيقة العالقات 

الحق  محور  حول  تدور  ل  المعا�صر  الإن�صان  حياة  اأن  باعتبار  الثابتة  الجتماعية 

الإن�صان  قيمة  الجتماعية,  العالقات  في  المعيار  لي�س  الإن�صانية.  والقيم  والعدل 

واحترام حقوقه. الظاهر اأن الب�صر يعي�صون اإلى جنب بع�صهم البع�س اإل اأن قلوبهم 
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.
)1(

واأفكارهم متفرقة ومتباعدة حيث اأن التوجهات المادية تمنع التالقي بين النا�س

الدني�  ت�ضير  عندم�  »وذلك  المرحلة:  هذه  حول   Pالأكرم الر�صول  يقول 

هرج�ً ومرج�ً، ويغير بع�ض�م على بع�ص، فال الكبير يرحم ال�ضغير ول القوي 

.
)2(

يرحم ال�ضعيف، فحينئٍذ ي�أذن اهلل له ب�لخروج«

ال�ضغير  »وراأيت  ويقول:  المرحلة  هذه  حول   Qال�صادق الإمام  يتحدث 

.
)3(

ي�ضتحقر ب�لكبير... وراأيت الج�ر يوؤذي ج�ره ولي�ص له م�نع«

ولكن مع ظهور الإمام | تزول كافة الأمور والت�صرفات البعيدة عن الأخالق 

ويزول معها حالت عدم الحترام المتبادل بين النا�س فتلين قلوب النا�س وي�صعرون 

بالم�صوؤولية, فيراعي الكبار ال�صغار ويحترم ال�صغار الكبار.

»واألقى الراأفة والرحمة بين�م فيتوا�ضون... ول يعلو بع�ض�م بع�ض�ً ويرحم 

.
)4(

الكبير ال�ضغير...«

رحيم  العم�ل،  على  �ضديد  ب�لم�ل،  �ضمح  »الم�دي   :Qعلي الإمام  يقول 

.
)5(

ب�لم�ض�كين«

2- تقدي�ص الم�ل

تعتبر الأموال المعيار الأ�صا�س الذي يحكم مرحلة ما قبل الظهور. فتعطى القيمة 

لمن يمتلك المال وتمنع عن اآخرين ل يمتلكونه. وكلما ازدادت ثروة ال�صخ�س كان 

احترامه اأكبر عند النا�س والعك�س �صحيح اإذ اأن الفقر يوؤدي اإلى احتقار الفقراء 

حتى لو كانوا يمتلكون الكثير من الف�صائل الأخالقية والعملية.

يخاطب الر�صولP ابن م�صعود حول النا�س في مرحلة ما قبل الظهور ويقول: 

)1(  حكيمي, محمد, ع�صر زندكى )ع�صر الحياة(, ن�صر مكتب العالم الإ�صالمي في حوزة قم العلمية, الطبعة الثانية, �س239.

)2(  العالمة المجل�صي, محمد باقر, بحار الأنوار, ج52, �س380.

)3(  الم�صدر نف�صه, �س256.

)4(  الم�صدر نف�صه, �س 385.

)5(  حكيمي, محمد, �صم�س المغرب, �س30.
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.
)1(

»يت���ضلون ب�أح�ض�ب�م واأموال�م«

.
)2(

يقول الإمام ال�صادقQ: »وراأيت �ض�حب الم�ل اأعز من الموؤمن«

ويقول الإمام ال�صادقQ اأي�صًا: »وراأيت الن��ص هم�م بطون�م وفروج�م، 

.
)3(

ل يب�لون بم� اأكلوا وبم� نكحوا وراأيت الدني� مقبلة علي�م«

ل  والمج�ل�ص  الخلق  وراأيت  َغلَب...  من  مع  الن��ص  »وراأيت  اأي�صًا:  ويقول 

.
)4(

يت�بعون اإل الأغني�ء«

الإيمان والتقوى واليثار  | وي�صبح  الإمام  بالكامل بعد ظهور  ويتغير الحال 

والتفاني, المعيار الأ�صا�س للقيم والف�صائل. يقول الإمام الباقرQ عن مرحلة 

اإلى  الرجل  واأتى  المزايلة  الق�ئمQ ج�ءت  اإذا ق�م  »حتى   :| الإمام  ظهور 

.
)5(

كي�ص اأخيه في�أخذ ح�جته فال يمنعه«

اأبي عبد اهللQ فذكر موا�ض�ة الرجل  يقول ا�صحاق بن عمار: »كنت عند 

لإخوانه، وم� يجب له علي�م فدخلني من ذلك اأمر عظيم. فق�ل: اإنم� ذلك اإذا 

.
)6(

ق�م ق�ئمن�، وجب علي�م اأن يج�زوا اإخوان�م ويقووهم«

3 - ت�كك العالق�ت الع�ئلية

تتعر�س العائلة )وهي النواة الأ�صا�صية لالجتماع( لعدم الثبات في مرحلة ما 

الرجل  يراعي  فال  العائلية  العالقات  وتتفكك  التزلزل  عليها  ويظهر  الظهور  قبل 

حقوق زوجته ول الزوجة حقوق زوجها, ول يراعي الأبناء حرمة الآباء والأمهات, 

ول يتحمل الآباء والأمهات م�صوؤولية تربية الأبناء.

)1(  مكارم الأخالق, �س529.

)2(  منتخب الأثر, �س429.

)3(  بحار الأنوار, ج52, �س260.

)4(  منتخب الأثر, �س431.

)5(  و�صائل ال�صيعة, ج5, �س 121.

)6(  و�صائل ال�صيعة, ج8, �س414.
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ظ�ر،  قد  العقوق  »وراأيت  الخ�صو�س:  هذا  في   Qال�صادق الإمام  يقول 

.
)1(

وا�ضتخف ب�لوالدين... وراأيت الأرح�م قد تقطعت«

العائلية  م�صاكلهم  وترتفع   | الإمام  ظهور  مع  النا�س  اأخالق  وتكتمل 

روؤو�ص  على  يده  و�ضع  ق�ئمن�  ق�م  »اإذا   :Qالباقر الإمام  يقول  والجتماعية. 

.
)2(

العب�د فجمع به عقول�م واأكمل به اأخالق�م«

 وفي رواية 
)3(

ويقول الإمام ال�صادقQ: »وفي اأي�م دولته تطيب الدني� واأهل��«

.
)4(

» اأخرى: »اأم� واهلل لُيدخلن علي�م عدله جوف بيوت�م كم� يدخل الَحرُّ والقرُّ

4- رواج ثق�فة ال�ضتثم�ر وال�ضتب�حة

ال�صتثمار حالة ممتدة في تاريخ الب�صرية, وكان ال�صتثمار يظهر في الما�صي 

اليوم  الزمان حيث ن�صاهد  على �صكل فردي وجزئي وفي قوالب جديدة مع مرور 

بالإ�صافة اإلى ال�صتثمار القت�صادي, ال�صتثمار ال�صيا�صي والثقافي.

الظهور:  قبل  ما  بمرحلة  المتعلقة  الحالة  الأكرمP حول هذه  الر�صول  يقول 

لي�ضت�أثروا  ا�ضتب�حوهم  �ضكتوا  واإن  قتلوهم  تكلموا  اإِن  اأقوام  تلي�م  »فعنده� 

و�ضالطينه  ذئ�ب�ً،  الزم�ن  ذلك  اأهل  »ك�ن   :Qعلي الإمام  يقول   
)5(

ب�يئ�م«

.
)6(

�ضب�ع�ً، واأو�ض�طه اأك�ًل وفقراوؤه اأموات�ً«

وتزول كافة حكومات الظلم والجور والباطل مع ظهور الإمام | ويزول معها 

دولة  ذهبت  الق�ئم  ق�م  »اإذا   :Qالباقر الإمام  يقول  وال�صتثمار  ال�صتعمار 

.
)7(

الب�طل«

)1(  بحار الأنوار, ج52, �س256.

)2(  الم�صدر نف�صه, �س336.

)3(  يوم الخال�س, ج2, �س650.

)4(  بحار الأنوار, ج52, �س362.

)5(  منتخب الأثر, �س432.

)6(  نهج البالغة, في�س الإ�صالم, �س324.

)7(  الكافي, ج8, �س278.
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ل يبقى اأي مجال في دولة الإمام | ل�صتيالء الأقوياء على حقوق ال�صعفاء, 

حالت  النا�س  يعي�س  بينما  والثروة...  بالمال  الأغنياء  ليتمتع  مجال  اأي  يبقى  ول 

الفقر والجوع.

يتحدث الإمام ال�صادقQ حول ال�صيرة ال�صخ�صية لالإمام �صاحب الع�صر 

والزمان | باعتباره حاكمًا م�صلمًا: »فواهلل م� لب��ضه اإل الغليظ ول طع�مه اإل 

.
)1(

الج�ضب«

ويتحدث الإمام عليQ حول اإمام الزمان |: »وي�ضترط على ن��ضه ل�م: 

اأن يم�ضي حيث يم�ضون ويلب�ص كم� يلب�ضون ويركب كم� يركبون ويكون من حيث 

.
)2(

يريدون وير�ضى ب�لقليل ويمالأ الأر�ص بعون اهلل عدًل كم� ملئت جوراً«

5- انقالب القيم

المعروف  ي�صبح  حدًا  الظهور  قبل  ما  مرحلة  في  الأخالقي  النحطاط  يبلغ 

انحراف  وجود  اإلى  ي�صير  وهذا  القيم.  فتتحول  معروفًا  والمنكر  منكرًا  عندهم 

النا�س  يعتاد  حتى  المجتمع  في  المنكر  ويزداد  المجتمع.  ذاك  في  و�صامل  عميق 

عليه فيظنونه معروفًا ويقل المعروف في المجتمع اإلى م�صتوى ن�صيانه.

يقول الر�صولP مخاطبًا ابن م�صعود ومو�صحًا ظروف هذا الزمان: »ي� بن 

م�ضعود اعلم اأن�م يرون المعروف منكراً والمنكر معروف�ً ف�ي ذلك يطبع اهلل 

.
)3(

على قلوب�م فال يكون في�م ال�ض�هد ب�لحق ول القوامون ب�لق�ضط«

ويقول الإمام ال�صادقQ حول هذا الزمان: »وراأيت الرجل اإذا َمّر به يوم 

اأو غ�ضي�ن  اأو ميزاٍن  اأو بخ�ص مكي�ل  العظيم من فجور  الذنب  ولم يك�ضب فيه 

)1(  الغيبة, النعماني, �س122.

)2(  منتخب الأثر, �س469.

)3(  مكارم الأخالق, �س529.
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.
)1(

حرام... كئيب�ً حزين�ً يح�ضب اأن ذلك اليوم عليه و�ضيعة من عمره«

ويقول الإمام ال�صادقQ اأي�صًا: »اإن ق�ئمن� اإذا ق�م ا�ضتقبل من ج�لة الن��ص 

اأ�ضد مم� ا�ضتقبله ر�ضول اهللP من ج��ل الج�هلية، قلت وكيف ذلك؟

قال: اإن ر�صول اهللP اأتى النا�س وهم يعبدون الحجارة وال�صخور والعيدان 

اهلل  كتاب  عليه  يتاأول  وُكلُّهم  النا�س  اأتى  قام  اإذا  قائمنا  واإن  المنحوتة,  والخ�صب 

.
)2(

ويحتج عليه به«

ي�صتنبطون  حيث  المجتمع  في  عظيم  انحراف  وجود  اإلى  الأمور  هذه  وت�صير 

معانَي غير �صحيحة من القراآن ويقدمون له فهمًا اآخر.

»يعطف  الظهور:  مرحلة  في   | الزمان  اإمام  حول   Qعلي الإمام  يقول 

ال�وى على ال�دى اإذا عط�وا ال�دى على ال�وى ويعطف الراأي على القراآن اإذا 

.
)3(

عط�وا القراآن على الراأي«

ويقول الإمام ال�صادقQ حول مرحلة الظهور: »ويذهب الزن� و�ضرب الخمر 

ويذهب الرب� ويقبل الن��ص على العب�دات وتوؤدى الأم�ن�ت وت�لك الأ�ضرار وتبقى 

.
)4(

الأخي�ر«

الزمان|:  �صاحب  لالإمام  الحيائي  الدور  حول   Qعلي الإمام  يقول 

.
)5(

»ويحيى ميت الكت�ب وال�ضنة«

�ضاللة  كل  ويمحو  بدعة  كل  به  اهلل  »�ضيميت   :Pالأكرم الر�صول  ويقول 

.
)6(

ويحيي كل �ضنة«

)1(  بحار الأنوار, ج52, �س259.

)2(  الغيبة, النعماني, �س297.

)3(  نهج البالغة, في�س الإ�صالم, �س424.

)4(  منتخب الأثر, �س474.

)5(  نهج البالغة, الخطبة 138.

)6(  الكافي, ج1, �س412.
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االمدادات الغيبية في عصر الظهور

الغيب والمدد الغيبي

اهلل  اأن  بحيث  بالغيب,  الإيمان  الأنبياء,  تعاليم  اأرفع  اأن من  فيه  �صك  ل  مما  

تعالى يتحدث عن الإيمان بالغيب عندما بداأ الحديث عن خ�صائ�س المتقين وذلك 

في بداية الكتاب ال�صماوي.

ما  بع�س   .
)1(

{... ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   پپ  پپ  ٻ   ٻ  {ٻ 

كانت  الإلهية.  الغيبية  بالإمدادات  العتقاد  اإلى  يعود  بالغيب,  بالإِعتقاد  يتعلق 

الزوال.  من  فحفظتهم  لالإن�صان  عون  خير  التاريخ  طوال  الإلهية  الإمدادات  هذه 

بين  المواجهة  في  الحق  تعالى يحفظ طرف  اأن اهلل  القراآنية  الآيات  ي�صتفاد من 

الحق والباطل ويدافع عن الحق, وقد يجري دفاع اهلل تعالى عن الحق عن طريق 

الإمدادات الغيبية والقوى الخفية. وتتجلى هذه ال�صّنة الإلهية ب�صكلها الأو�صح عند 

المواجهة بين الحق والباطل.

ولكن  الطبيعية,  الأمور  على  تعتمد  المهدي|  الإمام  نه�صة  اأن  �صحيح 

الإمام  في خدمة  الطبيعية  والماوراء  الغيبية  القوى  تلك  بع�س  ي�صع  تعالى  اهلل 

الن�صر  �صبل  تتوفر  وبذلك  العالمية  النه�صة  تلك  وانت�صار  عظمة  تقت�صيه  بما 

ال�صرورية.

)1(   �صورة البقرة, الآيتان: 2 -و3.
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يمكن ال�صتفادة من الآيات والروايات باعتبارها ت�صكل بع�س حالت الإمدادات 

الغيبية:

1-  الن�ضر الإل�ي

الن�صر الإلهي اأبرز جوانب وجود اهلل تعالى اإلى جانب اأهل الإيمان واأ�صحاب 

{چ چ چ چڇ ڇ  الحج:  �صورة  من  الأربعين  الآية  في  نقراأ  الحق. 

اأحد  باعتباره  الإلهي  الن�صر  الروايات عن  العديد من  ڇ ڇ  ڍ  }. وتحدثت 
ا�صباب انت�صار الإمام المهدي | في نه�صته العالمية.

يقول الر�صول الأكرمP في هذا الخ�صو�س: »ق�ئم اأهل بيتي... يوؤيد بن�ضر 

.
)1(

اهلل«

2 - المالئكة

الموؤمنين.  لم�صاعدة  تتنزل  التي  الغيبية  الإلهية  القوى  من  واحدة  المالئكة 

بالإمام  المتعلق  الغيبي  الإمداد  اإلى  اإ�صارته  بعد   Pالأكرم الر�صول  يتحدث 

.
)2(

المهدي | يقول: »وُيْن�َضُر بمالئكة اهلل«

ڈ ڈ ژ ژ   } ال�صريفة  الآية  ذيل  في   Qال�صادق الإمام  ويقول 

: »هو اأمرن�، اأمَر اهلل عزَّ وجلَّ اأن ل ت�ضتعجلوا به حتى يوؤيده 
)3(

ڑڑ  }

.
)4(

اهلل بثالثة اأجن�ٍد: المالئكة والموؤمنين والرعب«

اأكدت الروايات اأن المالئكة التي تر�صل للم�صاعدة ثالثة مجموعات:

اأ- المالئكة المقربون

هناك العديد من الروايات التي توؤكد نزول مالئكة الوحي والمالئكة المقربين 

)1(   كمال الدين وتمام النعمة, ال�صيخ ال�صدوق, ج1, �س257, ح2.

)2(   م.ن.

)3(   �صورة النحل, الآية: 1.

)4(   الغيبة, النعماني, �س243, ح43.
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الآخرين عند الظهور, وفي هذا اإ�صارة اإلى عظمة نه�صة الإمام المهدي|.

تحدثت بع�س الروايات عن جبرائيل باعتباره اأول من يبايع الإمام المهدي|.

.
)1(

يقول الإمام الباقرQ: »فيكون اأول من يب�يعه جبرائيل«

لالإمام  المقربين  اهلل  مالئكة  مرافقة  اإلى  اأ�صارت  اأخرى  روايات  وهناك 

المهدي|. نقل ال�صيخ المفيد في الأمالي ب�صند عن الإمام ال�صجادQ يقول: 

»ك�أني ب�ض�حبكم قد عال فوق نج�كم بظ�ر كوف�ن في ثالثم�ئة وب�ضعة ع�ضر 

.
)2(

رجاًل جبرائيل عن يمينه وميك�ئيل عن �ضم�له واإ�ضرافيل اأم�مه«

وجاء عن الإمام ال�صادقQ: »ل يخرج الق�ئم حتى يكون تكملة الحلقة 

اآلف، جبرئيل عن يمينه وميك�ئيل عن  الحلقة؟ ق�ل: ع�ضرة  تكملة  قلت وكم 

.
)3(

ي�ض�ره...«

الوحي,  ملك  به  ياأتي  المهدي|  الإمام  لواء  اأن  الروايات  بع�س  من  ويظهر 

هو  هل   | الحجة  الإمام  لواء  عن   Qال�صادق الإمام  �ُصِئل  وقد  جبرائيل. 

.
)4(

موجود معه اأو يوؤتى به اإليه؟ فقال: »بل ي�أتي ب�� جبرائيل«

ب - المالئكة الح��ضرون في حرب بدر

هناك العديد من الآيات والروايات التي تبين ح�صور مالئكة اهلل في حرب بدر. 

وهناك روايات اأخرى تتحدث عن اأن هوؤلء المالئكة �صيح�صرون لم�صاعدة الإمام 

المهدي|.

على  اأ�ضرف  قد  بيتي  اأهل  بق�ئم  ك�أني  ث�بت!  »ي�   :Qالباقر الإمام  يقول 

نج�كم هذا � واأوم�أ بيده اإلى ن�حية الكوفة � ف�إذا هو اأ�ضرف على نج�كم ن�ضر راية 

)1(   بحار الأنوار, العالمة المجل�صي, ج52, �س315, الحديث 10.

)2(   الأمالي, ال�صيخ المفيد, �س45, الحديث 5.

)3(   الغيبة, �س307, الحديث 2.

)4(   م.ن, �س310, الحديث 5.
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.
)1(

ر�ضول اهللP ف�إذا هو ن�ضره� انحطت عليه مالئكة بدر...«

يقول الإمام ال�صادقQ: »اإذا ق�م الق�ئم �ضلوات اهلل عليه، نزلت مالئكة 

.
)2(

بدر وهم خم�ضة اآلف«

Qج - مالئكة ثورة الإم�م الح�ضين

عا�صوراء,  ثورة  في   Qالح�صين الإمام  لن�صرة  مالئكة  تعالى  اهلل  اأر�صل 

اإّل اأن و�صولهم كان مقارنًا لنتهاء المعركة في كربالء, لذلك اأمرهم اهلل تعالى 

�صارعت  المنتقم,  فاإذا ظهر   ,Qالح�صين لالإمام  لالنتقام  الأر�س  في  البقاء 

هذه المالئكة لن�صره.

كتب ال�صيخ ال�صدوق في كتاب عيون اأخبار الر�صاQ نقاًل عن الإمام الر�صا

Q وقد جاء في جزء من رواية: »ولقد نزل اإلى الأر�ص من المالئكة اأربعة 

اآلف لن�ضره، فلم يوؤذن ل�م ف�م عند قبره �ضعٌث غبٌر اإلى اأن يقوم الق�ئم | 

.
)3(

فيكونون من اأن�ض�ره و�ضع�رهم ي� لث�رات الح�ضين«

3 - اإلق�ء الخوف والرعب في قلوب الأعداء

�صيلقي اهلل تعالى رب العالمين عند ظهور الإمام المهدي |, الخوف والرعب 

اإلقاء  في قلوب الكافرين والم�صركين والظالمين الراف�صين للحق. وي�صار اإلى اأن 

الخوف قد ح�صل في زمان الر�صولP اأي�صًا.

ح القراآن الكريم بهذه الحادثة واعتبرها من جملة اأ�صباب انت�صار الر�صول  �صرَّ

الأكرمP على الدول والأمم المعا�صرة له. وهنا ن�صير اإلى بع�س الآيات:

.
)4(

األف - { ٹ  ٹ ٹ ٹ ڤ     ڤ  }

)1(   م.ن, �س308, الحديث 3.

)2(   الغيبة, النعماني, �س244, الحديث 44.

)3(   عيون اأخبار الر�صاQ, ال�صيخ ال�صدوق, ج1, �س399, ح58.

)4(   �صورة اآل عمران, الآية: 151.
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.
)1(

ب - { گ گ گ ڳ     ڳ ڳ ڳ ڱ  }

وبناًء على هذه الروؤية فال مانع من اأن يكون الخوف والرعب من جملة الإمدادات 

الإلهية الغيبية التي ين�صر اهلل تعالى بها الإمام المهدي|. وقد تحدثت العديد 

من الروايات حول هذا المو�صوع.

يقول الإمام الباقرQ: »الق�ئم من� من�ضور ب�لرعب موؤيد ب�لن�ضر تطوى 

له الأر�ص وتْظ�ُر له الكنوز ويبلغ �ضلط�نه الم�ضرق والمغرب وُيظ�ُر اهلل به دينه 

.
)2(

ولو كره الم�ضركون«

4 - القوى الطبيعية

القوى الطبيعية جزء من القوى الغيبية في ع�صر الظهور وقد جهز اهلل تعالى 

الأنبياء بهذه القوى.

اأ�صارت بع�س الآيات ال�صريفة اإلى ت�صخير العوامل الطبيعية وو�صعها في متناول 

النبي �صليمانQ: {ې ې   ې ى ى   ائ  ائ ەئ ەئ وئوئ 

.
)3(

ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ}

وتحدثت بع�س الروايات عن اأن العوامل الطبيعية, من جملة الإمدادات الغيبية 

الم�صخرة لالإمام المهدي|. يتحدث الر�صولP حول اأحداث ليلة المعراج وينقل 

: »ولأَ �ضخَرنَّ له الري�ح ولأذللَنَّ له الرق�ب ال�ضع�ب ولأرقينَُّه في  عن اهلل عزَّ وجلَّ

.
)4(

َنُه بمالئكتي حتى يعلن دعوتي« الأ�ضب�ب ولأن�ضَرنَّه بجندي ولأمدَّ

خدا مراد �ضليمي�ن

)1(   �صورة الأحزاب, الآية: 26.

)2(   كمال الدين وتمام النعمة, ج1, �س330, الباب 32, ح16.

)3(   �صورة الأنبياء, الآية: 81.

)4(   كمال الدين وتمام النعمة, ج1, �س254, الباب 23, ح4.
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طعم العدالة العذب في مرحلة الظهور

والق�صاء على  والمعا�صي  الظلم  الأر�س من  تطهير  اأن  الأولى  للوهلة  يبدو  قد 

الطواغيت والظلمة اأمٌر غير ممكن, وكاأن اأهل الأر�س قد األفوا الظلم والمعا�صي, 

واأن المظلومين ل ن�صير ول �صوت لهم. ولي�س من ال�صهل ن�صرة الحق. وكاأن العالم 

قد اعتاد على الوجود الم�صوؤوم للظلم حتى اأن الب�صرية ل تذكر لنا مرحلة تاريخية 

كانت الأر�س فيها خالية من الظلم.

من جهة اأخرى فاإن حكمة اهلل تعالى قد اقت�صت اأن تجري حياة الإن�صان على 

اإرادة العدالة ورف�س  اأ�صا�س الفطرة الموهوبة له من اهلل تعالى والتي ينتج عنها 

الظلم.

مكانه  ويترك  المهدي|  الإمام  ظهور  مع  الفناء  نحو  فيتحول  الظلم  واأما 

رجاء المعمورة حيث تكون فترة الظهور مرحلة 
َ
للعدل, وتحل العدالة الجتماعية اأ

اثمار جهد و�صعي الأنبياء والأولياء فيتذوق النا�س طعم العدالة العذب.

لقد توجه الإمام| بعد ولدته بالدعاء قائاًل: »... الل�م انجز لي م� وعدتني، 

.
)1(

واأتمم لي اأمري، وثبت وط�أتي، واأمالأ  الأر�ص لي عدًل وق�ضط�ً«

التوحيد  م�صائل  الإمام|  ظهور  تتناول  التي  الأحاديث  في  التاأكيد  يتم  لم 

ومواجهة ال�صرك والكفر العتقادي كما تم التاأكيد على ايجاد العدالة واجرائها, 

)1(  اكمال الدين واتمام النعمة, ج2, �س428؛ بحار الأنوار, ج51, �س13.
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وال�صبب في ذلك حاجة المجتمع الب�صري الكبير للعدالة.

ب�لعدل وارت�ع الجور  الق�ئم| حكم  الإمام ال�صادقQ: »اإذا ق�م  يقول 

.
)1(

في اأي�مه واآمنت به ال�ضبيل واأخرجت الأر�ص برك�ت�� َوُردَّ كل حق اإلى اأهله«

يقول الإمام الح�صينQ: »لو لم يبق من الدني� اإل يوم واحد لطول اهلل 

عزَّ وجلَّ ذلك اليوم حتى يخرج رجل من ولدي فيمالأه� عدًل وق�ضط�ً كم� ملئت 

.
)2(

جوراً وظلم�ً كذلك �ضمعت ر�ضول اهلل يقول«

يقول الإمام ال�صادقQ: »اأم� واهلل لُيْدخلن ]الق�ئم[ علي�م عدله جوف 

.
)3(

بيوت�م كم� يدخل الحر والقر«

الن��ص، فال  العدل بين  »ف�إذا خرج و�ضع ميزان   :Qالر�صا الإمام  ويقول 

.
)4(

يظلم اأحٌد اأحداً«

قيمة العدالة

تعتبر العدالة من جملة الأ�صول الهامة ومن الأهداف الأ�صا�صية في الإ�صالم. 

وقد جاء في التعاليم الإ�صالمية اأن الب�صر ماأمورون رعاية العدالة في كافة اأبعاد 

حياتهم )الفردية, الجتماعية, القت�صادية, ال�صيا�صية وفي اأقوالهم و�صلوكياتهم( 

واأن يجعلوا ذلك مقدمة لجميع الأعمال التي يقومون بها.

العدالة من جملة  واأهمية  قيمة  اآيات عديدة حول  في  الكريم  القراآن  وتحدث 

ذلك:

.
)6(

؛  {ٹ ٹ ڤ  }
)5(

1 - {ۆ ۈ ۈ ٴۇۋ  }

)1(  بحار الأنوار, ج52, �س338؛ الر�صاد, �س334.

)2(  اكمال الدين واتمام النعمة, ج1, �س318.

)3(  الغيبة للنعماني, �س159؛ اثبات الهداة, ج3, �س544؛ بحار الأنوار, ج52, �س362-

)4(  كمال الدين, �س372؛ بحار الأنوار, ج52, �س321.

)5(  �صورة المائدة, الآية: 8.

)6(  �صورة الأنعام, الآية: 152.
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.
)1(

2 - {چ چ چ ڇ  ڇ  }

.
)2(

3 - {ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ  ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇۋ  }

 
)3(

4 - {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ     پ پ ڀ ڀڀ  }

بناًء على ما تقدم من اآيات �صريفة فاإنَّ ار�صال الر�صل وانزال الكتب ال�صماوية هو لأجل 

تحقق العدالة في المجتمع الب�صري.

اإن جميع الأ�صخا�س في المجتمع الإ�صالمي مت�صاوون اأمام بيت المال والمكانيات 

العامة, ول يمكن اأن يقف اأمام تحقق العدالة اأي عامل عرقي اأو �صوابق جهادية اأو 

انت�صاب اإلى اأفراد اأو مجموعات �صاحبة �صلطة ونفوذ وهذا يعني عدم وجود مهارب 

قانونية في المجتمع الإ�صالمي.

بع�س  اإلى  ن�صير  يلي  وفيما  العدالة  م�صاألة  على  اأي�صًا  الأطهار  الأئمة  واأكد 

الروايات المنقولة عنهم:

 Qفي يوم من الأيام خاطب الإمام علي :Q1- يقول الإمام ال�صادق

الخليفة الثاني قائاًل له: »ثالث اإن ح�ظت�ن وعملت ب�ن ك�تك م� �ضواهن، 

.
)4(

واإن تركت�ن لم ين�عك �ضيء �ضواهن«

وعندما �صاأله الخليفة الثاني عن هذه الأ�صياء الثالثة قال له: »اإق�مة الحدود 

على القريب والبعيد والحكم بكت�ب اهلل في الر�ض� وال�ضخط، والق�ضم ب�لعدل 

.
)5(

بين الأحمر والأ�ضود...«

ابنه الح�صنQ قائاًل: »اأو�ضيك بتقوى اهلل   Qاأو�صى الإمام علي  -2

.
)6(

في الغنى وال�قر وب�لعدل على ال�ضديق والعدو«

)1(  �صورة النحل, الآية: 90.

)2(  �صورة المائدة, الآية: 8.

)3(  �صورة الحديد, الآية: 25.

)4( بحار الأنوار, المجل�صي, ج72, �س 349.

)5(  التهذيب, ج6, �س227, الحديث 547؛ دعائم الإ�صالم, ج2, �س443, الحديث 1543.

)6( تحف العقول عن اآل الر�صولP, الحراني, �س 88.
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3 - يقول اأبو مالك: »قلت لعلي بن الح�ضينQ: اأخبرني بجميع �ضرائع 

جميع  هذه  ب�لع�د،  والوف�ء  ب�لعدل،  والحكم  الحق،  قول  ق�ل:  الدين. 

.
)1(

�ضرائع الدين«

تحقق العدالة بوا�صطة الإمام المهدي|

الجتماعية.  والموبقات  المفا�صد  زوال  الجتماعية  العدالة  تحقق  من  يلزم 

والمع�صالت  المفا�صد  كافة  �صتحارب  التي  ال�صخ�صية  هو  المهدي|  والإمام 

بع�س  اإلى  ن�صير  يلي  فيما  الب�صرية,  المجتمعات  بها  ابتليت  التي  والم�صكالت 

الروايات التي تتحدث عن المفا�صد في مرحلة الغيبة:

ومرج�ً،  هرج�ً  الدني�  ت�ضير  عندم�  »وذلك   Pالأكرم الر�صول  يقول   -  1

ويغير بع�ض�م  على بع�ص، فال الكبير يرحم ال�ضغير، ول القوي يرحم 

.
)2(

ال�ضعيف، فحينئٍذ ي�أذن اهلل له ب�لخروج«

»وراأيت  ويقول:  الإمام  غيبة  مرحلة  حول   Qال�صادق الإمام  يتحدث   -  2

.
)3(

الرب� ظ�هراً ل َيَعيَُّر«

.
)4(

3 - ويقولQ اأي�صًا: »وراأيت الولية قب�لة لمن زاد«

الم�صكلة  حجم  اإلى  ال�صريفة  الروايات  من  وغيرها  المتقدمة  الروايات  ت�صير 

العدالة  وجود  عدم  ب�صبب  ذلك  وكل  الغيبة  مرحلة  في  الب�صرية  منها  تعاني  التي 

الجتماعية.

اأما الإمام المهدي| فيواجه ويحارب كافة المع�صالت الجتماعية التي تحيط 

بالمجتمع الب�صري ويطهره منها ويقدم نموذجًا للمجتمع الإ�صالمي المثالي الذي 

)1(  تف�صير نور الثقلين, ج3, �س79.

)2(  بحار الأنوار, ج52, �س380.

)3(  منتخب الأثر, �س429.

)4(  بحار الأنوار, ج52, �س257.
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يقوم على اأ�صا�س الثقافة المحمديةP الأ�صيلة. فيما يلي ن�صير اإلى بع�س الروايات 

التي تبين كيفية عمل الإمام| في مرحلة الظهور وخ�صائ�س تلك المرحلة:

ع�مة  ح�ل  »ويح�ضن  الظهور:  مرحلة  حول   Qال�صادق الإمام  يقول   -  1

العب�د، ويجمع اهلل الكلمة، ويوؤلف بين قلوب مختل�ة، ول يع�ضى اهلل )عزَّ 

.
)1(

( في اأر�ضه، ويق�م حدود اهلل في خلقه، وَيُرد اهلل الحق اإلى اأهله« وجلَّ

2 - وقالQ اأي�صًا: »اعلموا اأنَّ اهلل يحيى الأر�ص بعد موت��... اأي يحيي�� 

.
)2(

اهلل بعدل الق�ئم عند ظ�وره بعد موت�� بجور اأئمة ال�ضالل«

3 - يقول الإمام ال�صادقQ: »اإذا ق�م الق�ئم حكم ب�لعدل وارت�ع الجور 

.
)3(

في اأي�مه واأَمنت به ال�ضبل«

4 - يقول الإمام الباقرQ حول عمل الإمام| في مرحلة الظهور: »ويو�ضع 

الطريق  على  م�ضجد  كل  وي�دم  ذراع�ً  �ضتين  في�ضير  الأعظم  الطريق 

.
)4(

وي�ضد كل كوة اإلى الطريق وكل جن�ح وكنيف وميزاب اإلى الطريق«

ق�ضم  البيت  اأهل  ق�ئم  ق�م  »اإذا  اأي�صًا:  قال  اأنه   Qالباقر الإمام  عن   -  5

.
)5(

ب�ل�ضوية وعدل في الرعية«

6 - نقراأ في دعاء الندبة: »متى تران� ونراك وقد ن�ضرت لواء الن�ضر ترى... 

وقد مالأت الأر�ص عدًل واأذقت اأعداءك هوان�ً وعق�ب�ً«.

ح�ضين ال�ي نج�د

)1(  اكمال الدين واتمام النعمة, ج2, �س646.

)2(  الغيبة للنعماني, �س20.

)3(  بحار الأنوار, ج13, �س180 )طبقة قديمة(.

)4(  الم�صدر نف�صه, �س186.

)5(  الم�صدر نف�صه, ج52, �س351, الحديث 103.




