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نقطة انطالق:

بعد الثناء على اهلل الذي ل يبلغ جليل نعمه و�سف وا�سف، ولتوؤدي حقها اأعمال 

العاملين اإل اأن يقروا بالعجز عن ذلك... وله الحمد على اأن قبل منا نحن العباد 

القا�سرين اأعمالنا وعلومنا ومعارفنا وتف�سل بتنزيلها منزلة العبادة واأدرجها في 

تكون  اأن  اإلى  اأقرب  اآلئه  وجزيل  مقامه  عظمة  اأمام  كانت  واإن  الح�سنات  ميزان 

�سيئات.

الأعظم  النبي  المختار  الم�سطفى  والأنبياء  الر�سل  �سيد  على  ال�سالة  وبعد 

محمد وعلى اآله الأطيبين الأخيار.

نف�سي اإلى اأن ن�سلم عليكم اأ�سحاب ال�سماحة والف�سيلة والإخوة القائمين على 

م�سوؤولية التبليغ.

بين اأيديكم اأيها ال�سادة ا�سدار جديد هو الخام�ص من �سل�سلة رو�سة المبلغين 

لعام 2015م الموافق 1437هـ الذي يقوم با�سداره المركز الإ�سالمي للتبليغ.

وقد تعمدنا اأن يحافظ الإ�سدار الجديد على الن�سق الذي جرت عليه الإ�سدارات 

ال�سابقة من التنويع في المو�سوعات المختارة من جهة الم�سمون وكذلك من جهة 

م�ستويات تناول هذه المو�سوعات لعلمنا بالحاجة اإلى كل ذلك التنوع في الإ�ستفادة 

والإفادة في ميادين التبليغ.

المقدمة
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عزيزن� الق�رئ؛

�سحيح اأنه من اأهدافنا في هذه الإ�سدارات رفد المبلغين والقارئين بما ينفع 

ذات  الأمور  بع�ص  على  والإ�ساءة  المهارات  وتنمية  والمعرفة،  الإطالع  زيادة  في 

الأهمية التي لها محل في منتديات الثقافة والتي قد تكون محل جدل ونقا�ص في 

منتديات الثقافة والعلم.

اإل اأنه ثمة بعدًا اآخر نتوخاه من هذه الإ�سدارات، على اأننا ل نذيع بذلك �سرًا، 

وما نتوخاه اإ�سافة اإلى ما �سبق اأن اأوردناه اآنفًا، هو اإظهار �سيء من األق الإ�سالم 

وفكره وقيمه ومبادئه و�سريعته، وت�سليط ال�سوء على عظماء هذا الدين في �ستى 

اأول  ذلك  غير  اإلى  وعرفان  وفل�سفة  وتف�سير  وتاأريخ  وعقيدة،  فقه،  من  الميادين 

الدين  بهذا  الم�سنوعين  في  اآثاره  وتظهر  وجالله،  بجماله  الدين  هذا  ليظهر 

وعظمائه على عين اهلل تعالى.

وليكون ذلك م�سدرًا لرفع الروح المعنوية عند اأبناء الدين الإ�سالمي الحنيف 

في مواجهة الحروب النف�سية، والناعمة وغير الناعمة، وكذلك ليكون باعثًا على 

الإقتداء بهوؤلء العظماء من نبي اأو اأئمة اأو علماء اأو عرفاء.

ولنا اأن نقول اأنه يكفينا اأن يرانا الإخوة المهتمون والمبلغون اأننا كنا اليد التي 

عملت على نقل كل ما �سلف ذكره اإلى م�ساحة اأخرى من ال�سوء ع�سى اأن يراها ذوو 

الب�سر والب�سيرة وع�سى اأن يرانا ال�سميع الب�سير.

واهلل الموفق اإن �ساء اهلل تعالى

والحمد هلل رب العالمين

 



 كلمة اإلمام الخامنئي{ 
حول التيارات المتشددة والتكفيرية في فكر العلماء

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

الحمد هلل رّب العالمين و�سّلى اهلل على �سيدنا ونبينا الم�سطفى الأمين محّمد 

لهم  والّتابعين  المنتجبين  �سحبه  وعلى  المع�سومين  الّطاهرين  الّطيبين  واآلــه 

باإح�سان اإلى يوم الّدين.

 في مواجهة التّيار التكفيرّي
ً
معا

اإّن التّيار الّتكفيرّي، واإن لم يكن اأمرًا جديدًا، حيث اأّنه قد امتّد عبر الّتاريخ، وله 

�سوابق تاريخّية، اإّل اأّنه قد اكت�سب حياًة جديدة وقّوة اإ�سافّية في ال�ّسنوات الأخيرة، 
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بف�سل خّطة ال�ستكبار والأموال التي �سّختها بع�ص ُدول المنطقة، ومن خالل تخطيط 

والّنظام  واإنكلترا  كاأمريكا  ال�ستعمارّية  للّدول  والمخابراتّية  الأمنية  الأجهزة  بع�ص 

ولي�ست  الّتّيار،  لهذا  ال�ّساملة  المواجهة  لأجل  تكون  ان  يجب  وحركتنا  ال�سهيونّي. 

منح�سرة بما ُي�سّمى اليوم بداع�ص. اإّن التّيار المعروف اليوم بداع�ص هو اأحد فروع 

ال�ّسجرة الخبيثة للّتكفير ول يمّثلها كّلها؛اإّن هذا الف�ساد الذي قامت به هذه المجموعة 

وهذا الإهالك للحرث والّن�سل وكّل هذا الإهراق لدماء الأبرياء هو جزٌء من جرائم 

تّيار الّتكفير في العالم الإ�سالمّي ويجب اأن ننظر بهذه العين اإلى هذه الق�سّية.

اإّنني من قلبي اأ�سعر بالأ�سف، لأّننا نحن في العالم الإ�سالمّي،الذين ينبغي اأن 

العمل الذي  الكيان ال�سهيوّني، ومواجهة هذا  ن�سرف كّل طاقاتنا لأجل مواجهة 

العالم  كّل  يهّز  اأن  ينبغي  والــذي  الأق�سى،  والم�سجد  ال�ّسريف  القد�ص  �سّد  يتّم 

ال�ستكبار  اأوجدها  التي  الم�سائب  بتلك  لالن�سغال  اليوم  م�سطّرون  الإ�سالمّي، 

داخل العالم الإ�سالمّي، ول بّد من ذلك. في الواقع، اإّن تناول ق�سّية الّتكفير هو اأمٌر 

ُفر�ص على علماء العالم الإ�سالمّي وُنخب وحكماء العالم الإ�سالمي اأي�سًا. اإّن هذا 

الأمر قد افتعله العدّو كم�سكلة للعالم الإ�سالمّي، ونحن م�سطّرون لمواجهته؛ في 

حين اأّن الق�سّية الأ�سا�سّية هي الكيان ال�سهيونّي، وهي ق�سية القد�ص، وهي ق�سّية 

القبلة الأولى للم�سلمين والم�سجد الأق�سى، هذه هي الق�سّية الأ�سا�سّية.

التّيار التكفيرّي في خدمة االستكبار

تدعمه  التي  والحكومات  الّتكفير،  تّيار  اأّن  وهي  اإنكارها  يمكن  ل  نقطة  هناك 

واإّن  هيونّية؛  وال�سّ لال�ستكبار  المبّيتة  الّنوايا  باّتجاه  كّلها  تتحّرك  اإّنما  وتحميه، 

والكيان  الأوروبّية  ال�ستعمارّية  والّدول  اأمريكا  اأهداف  يخدم  اإّنما  يفعلونه  ما  كّل 

الّتكفيرّي  للتّيار  اإّن  الأمر قطعّيًا.  وال�ّسواهد على ذلك تجعل  المحتّل،  هيونّي  ال�سّ

ظاهرا اإ�سالمّيا، لكّنه من الّناحية العملّية لي�ص �سوى خدمة للتّيارات ال�ستعمارّية 

وال�ستكبارّية وال�ّسيا�سّية الكبرى التي تعمل �سّد العالم الإ�سالمّي.



مهّمات كبرى:

يوجد عّدة مهّمات كبرى يجب اأن ُتنجز ول يمكن الغ�ّص عنها: 

- نه�ضة علمّية

اأحدها هو ت�سكيل نه�سة علمّية ومنطقّية �ساملة من قبل جميع علماء المذاهب 

الّتكفير، ومثل هذا الأمر ل يخت�ّص بمذهٍب دون  تّيار  اأجل اقتالع  الإ�سالمّية من 

به  وتوؤمن  الإ�سالم،  اأجل  من  تتحّرق  التي  الإ�سالمّية  المذاهب  فعلى جميع  اآخر، 

علمّيٍة  بحركٍة  القيام  يجب  الم�سوؤولّية؛  هذه  تحّمل  في  ت�سارك  اأن  عليه  وتحر�ص 

بالّنزول  الح،  ال�ّسلف ال�سّ باتّباع  اأولئك، تحت �سعارهم الكاذب  عظيمة. لقد قام 

الح مّما يرتكبه هوؤلء ومن تلك  اإلى هذا الميدان. يجب اأن نثبت براءة ال�ّسلف ال�سّ

حيح ومنطق الّدين. ويجب عليكم  الحركة التي يجرونها، وذلك وفق المنطق ال�سّ

اأن تخّل�سوا ال�ّسباب؛ فهناك مجموعة وقعت تحت تاأثير هذه الأفكار الم�سّلة وهوؤلء 

الم�ساكين يت�سّورون اأّنهم يقومون باأعماٍل �سحيحة، فاأ�سبحوا م�سداق هذه الآية 

ں  ں   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   گ  گ  گ  چ  ال�سريفة: 

ڻ ڻ   ڻ ڻ چ ]الكهف، 103 – 104[. يت�سّورون اأّنهم يجاهدون في 
�سبيل اهلل، وهوؤلء هم الذين �سيجيبون يوم القيامة رّبهم قائلين: چ ڍ ڍ     ڌ 

ڌ ڎ  ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک  ک ک 

ک  چ ]الأحزاب، 67 – 68[. هوؤلء هم الم�سداق لهذه الآية. فالذي قام بقتل 

الم�سلمين  والذي يقوم بذبح  اأحد هوؤلء،  عالٍم م�سلٍم كبير في م�سجد دم�سق هو 

تحت حّجة النحراف عن الّدين هو من هوؤلء، وذاك الذي يرتكب المجازر بحّق 

�سوريا  وفي  للعراق  المختلفة  والمدن  وبغداد  واأفغان�ستان  باك�ستان  في  الأبرياء 

ولبنان، هو من هوؤلء الذين �سيقولون يوم القيامة، چ ڍ ڍ     ڌ ڌ ڎ  

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ کچ  ]الأحزاب، 67 – 68[.

وفي مو�سٍع اآخر من القراآن الكريم يقول اهلل تعالى: چ ڃ    ڃ چ]الأعراف، 
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يقول:  بــل  ڑچ،  ژ  چژ  قولهم  منهم  يقبل  ل  تعالى  فــاهلل   ،]38 

فيجب  ٹچ،  ٹ   ٹ  چ  العذاب:  في  والمتبوع  فالّتابع  ڃچ،  ڃ     چ 
تخلي�ص هوؤلء، يجب تخلي�ص هوؤلء ال�ّسباب، وهذا يقع على عاتق العلماء؛ فالعلماء 

اهلل  لأّن  ي�سعوا  اأن  عليهم  يجب  ال�ّسعب،  وبجماهير  الّثقافّية  بالمحافل  مّت�سلون 

اأن يقّدموا، هذا  القيامة عّما فعلوا، فيجب عليهم  �سبحانه وتعالى �سي�ساألهم يوم 

عمٌل.

- ك�ضف حقيقة دعم ال�ضيا�ضات الإ�ضتكبارّية

العمل الثاني الذي ُيعّد مهّمًا جّدًا هو ك�سف دور ال�ّسيا�سات ال�ستكبارّية لأمريكا 

واإنكلترا؛ فيجب تو�سيحها وك�سفها، ويجب اأن يعلم العالم الإ�سالمّي كّله ما هو دور 

ال�ّسيا�سات الأمريكية في هذا المجال، وما هو دور الأجهزة المخابراتّية لأمريكا 

هيونّي في اإحياء تّيار الفتنة الّتكفيرّي، يجب على الجميع اأن  واإنكلترا والكيان ال�سّ

فالّتخطيط  �سيء،  اأّي  ولأجل  هوؤلء  يفعله  الذي  ما  يعلموا  اأن  ويجب  هذا؛  يعلموا 

ُي�سّخ من قبل  المال  اأّن  اأي�سًا ي�سدر منهم؛ كما  والّتوجيه  والّدعم منهم،  منهم، 

عمالئهم، اأي الحكومات الموجودة في هذه المنطقة التي تدعم بالمال وتجّر هوؤلء 

اأمرًا  ُيعّد  عاب؛ فمثل هذا  الإ�سالمّي كّل هذه ال�سّ للعالم  العاقبة وتوجد  اإلى �سوء 

�سرورّيًا اأي�سًا ويجب اأن ُينجز.

- الهتمام بالق�ضية الأ�ضا�س

فل�سطين،  بق�سّية  الهتمام  هو  حتمًا  يتحّقق  اأن  يجب  الذي  الّثالث  العمل 

الم�سجد  وق�سّية  ال�ّسريف  والقد�ص  فل�سطين  ق�سّية  ُتن�سى  اأن  ت�سمحوا  فال 

عن  الإ�سالمّي  العالم  يغفل  اأن  يريدون  اإّنهم  هوؤلء؛  يريده  ما  فهذا  الأق�سى، 

ق�سّية فل�سطين؛ وها اأنتم ترون اليوم كيف اأّن مجل�ص وزراء الكيان ال�سهيونّي 

قد اأعلن في هذه الأّيام يهودّية دولة فل�سطين، فقد اأعلن اأّن فل�سطين هي دولة 

هم  وها  طويلة،  مّدٍة  قبل  اإليه  وي�سعون  الأمر  هذا  يتابعون  كانوا  وقد  يهودّية، 



ونجد  و�سعوبه.  الإ�سالمّي  العالم  من  غفلٍة  على  وذلك  علنًا،  حّققوه  قد  اليوم 

هيونّي م�ستمرٌّ في احتالل القد�ص ال�ّسريف والم�سجد الأق�سى،  اأّن الكيان ال�سّ

واإ�سعاف الفل�سطينّيين اأكثر فاأكثر، فيجب التوّجه اإلى هذا الأمر، ويجب على 

جميع ال�ّسعوب اأن تطالب حكوماتها بق�سّية فل�سطين، ويجب على علماء الإ�سالم 

اأن يطالبوا دولهم وحكوماتهم لأجل متابعة الق�سّية الفل�سطينّية؛ فمثل هذا ُيعّد 

من الم�سوؤولّيات الأ�سا�سّية المهّمة.

- العدّو �ضعيف!

واأقول لكم اأي�سًا اأّيها الإخوة الأعّزاء: ل تخيفّنكم هيمنة اأمريكا؛ فالعدّو �سعيٌف! 

اإّن عدّو الإ�سالم وهو ال�ستكبار، اأ�سبح اأ�سعف من اأّي وقٍت م�سى طيلة الحقبات 

الما�سية، عبر مئة �سنة ومائة وخم�سين �سنة؛ اإّنكم ترون ُدول اأوروّبا ال�ستعمارّية: 

تعاني من الم�سكالت القت�سادّية وال�ّسيا�سّية والأمنّية وكل اأ�سكال واأنواع الم�ساكل؛ 

ومن  وال�ّسيا�سّية  الأخالقّية  الم�سكالت  من  تعاني  فهي  منها،  اأ�سواأ  اأمريكا  واإّن 

الأزمات المالّية ال�ّسديدة، و�سمعتها كقّوة عظمى تزداد انحدارًا يومًا بعد يوم في 

الكيان  وهذا  العالم.  كّل  في  بل  فح�سب،  الإ�سالمّي  العالم  في  ولي�ص  العالم،  كّل 

هيونّي قد اأ�سبح اأ�سعف بكثير من ال�ّسابق، هذا الكيان الذي كان ُيطلق �سعار  ال�سّ

من الّنيل اإلى الفرات، ويعلن وي�سّرح باأّن كّل المنطقة الواقعة بين الّنيل والفرات 

غّزة،  في  يومًا  خم�سين  طيلة  الفل�سطينّية  الأنفاق  احتالل  من  يتمّكن  لم  له،  هي 

هوذا الكيان نف�سه الذي اأعمل كّل قّوته طيلة الخم�سين يومًا لكي يتمّكن من تخريب 

لم  لكّنه  وتدميرها  واحتاللها  والفل�سطينّيين  والجهاد  لحما�ص  الّداخلّية  الأنفاق 

انظروا كيف  الفرات،  اإلى  الّنيل  يقول من  كان  الذي  نف�سه  الكيان  ذا  يتمّكن، هو 

لقد  كثيرة،  الإ�سالم  اأعداء  واأزمات  م�ساكل  اأ�سبح �سعيفًا.اإّن  وكم  الأمر،  اختلف 

ف�سل اأعداء الإ�سالم في العراق، وكذلك في �سوريا، وقبلها في لبنان، وهكذا كان 

م�سيرهم في المناطق المختلفة، ولم تتحّقق اأهدافهم، واأنتم ترون اأمريكا ومعها 
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كّل الّدول الأوروبّية ال�ستعمارّية تجتمع لمواجهة الجمهورّية الإ�سالمّية وُتعمل كّل 

ومع  الإ�سالمّية،  الجمهورّية  اإخ�ساع  اأجل  من  النووّي  الملف  ق�سّية  في  اإمكاناتها 

واأنتم  المقابلة.  الجبهة  �سعف  هو  هذا  ذلك،  من  يتمّكنوا  ولن  يتمّكنوا  لم  ذلك 

بم�سيئة اهلل �سوف تزدادون قّوًة يومًا بعد يوم، فالم�ستقبل لكم چ ائ ەئ ەئ   

وئ چ]يو�سف، 21[.
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته



الباب الأول: ملف العدد

اإلسالم والحضارة

g تاأثير الح�ضارة الإ�ضالمية في ع�ضر المعلومات � والت�ضالت

g الإ�ضالم والبيئة





تأثير الحضارة اإلسالمية في عصر المعلومات ـ واالتصاالت

ـ  المعلومات  ع�سر  في  الإ�سالمية  الح�سارة  تاأثير  عن  المقالة  هذه  تتحدث 

والت�سالت. ولهذا فاإّن من الجيد والمنطقي اأن تبداأ بالتحليل وتنتهي بالتركيب، 

وتف�سيرها  العنوان  في  المذكورة  والكلمات  المفردات  بتحليل  اأول  تبداأ  اأن  بمعنى 

وذكر معانيها، ومن ثّم تبّين المعنى الذي يح�سل من تركيبها، ولهذا نبداأ من كلمة 

»الت�أثير«:

التأثير

»الح�ض�رة،  قبيل:  ـ من  لل�سيء  الخارجية  النتائج  تحّقق  ي�سمن  ما  التاأثير هو 

والدين، و�ضلطة الأخالق، والنظ�م القت�ض�دي، والثورة الثق�فية، و...« ـ وثباتها 

وقوتها وا�ستمرارها على المدى الطويل. وبمالحظة المعنى المذكور ُيعلم اأّن للتاأثر 

مع  هذه  للتغّير  القابلة  هويته  وتترافق  للتحقق،  قابلة  ونتائج  للتغّير،  قابلة  هوية 

الأمور التالية:

والآراء،  والقيم،  والمعايير،  التنظيمية،  الهياكل  تاأثير  اأّن  يعني  وهو  التدريج:   .1

والأنظمة، و... يتحقق بنحو تدريجي وفي اإطار زماني. ومن هنا ل يمكن لأي 

نظام اأن يعي�ص هذه التجربة ب�سكل اآنّي، ل �سيما واأّن خ�سو�سية كهذه تقت�سي 

مالحظة الموانع وال�ستعدادات والظروف الخارجية المرتبطة بالتاأثير، وقبول 

اأّنه ل معنى للتاأثير اإل في بيئة مليئة بالموانع.
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2. المنهجية: يمكن بيان المراد من هذا اللفظ من خالل اأحد معنيين:

اأ. كّل �سيء ـ الدين، الح�سارة، القت�ساد، و...، ـ يحتاج على م�ستوى التاأثير اإلى 

دائرة وم�ساحة خا�سة ووا�سحة وظاهرة يظهر فيها تاأثيره، بحيث اإّن البحث 

عن التاأثير خارج هذه الدائرة لن يكون �سوى كالم بال فائدة.

ارتباطًا  له  فاإّن  وو�سوحها،  دائرته  بظهور  قوّيًا  ارتباطًا  للتاأثير  اأّن  كما  ب. 

اأّن  بمعنى  والحاكمة،  المقبولة  والمعايير  والقواعد  بالمبادئ  كذلك 

ة تكون حاكمة على تاأثير اأّي �سيء من  المبادئ والقواعد والمعايير الخا�سّ

الأ�سياء، اإلى درجة اأّن المحافظة عليها وتفعيلها في ق�سم اأو مرحلة غير 

 ،
)2(

والتمركز  ،
)1(

التراكم فمبداأ   ،
ّ
تاأثير عك�سي اإلى  يوؤدي  �سوف  منا�سبة 

والإنتاج بمعدلت عالية جّدًا، ومطابقة المنتجات، والتخمين، و... مثاًل 

م�ستوى  مع  تنا�سبها  اإلى  وم�سافًا  ال�سناعية،  الح�سارة  مبادئ  من  هي 

اأي�سًا  الالزمة  الأمور  من  هي  المرحلة  هذه  في  التكنولوجي  التطوُّر 

وال�سرورية لنمّو الحياة الجتماعية والعلمية والقت�سادية و... وبقائها، 

ولكّن ال�ستفادة منها في مرحلة ما بعد ال�سناعة، وبقاءها وا�ستمرارها 

اأو  اإنتاجية  ومنظمة  موؤ�ّس�سة  اأّي  اأّن  يعني  وهذا  عك�سّية.  نتائج  ت�ستتبُع 

خدمّية واإدراية اإذا ا�ستفادت في مرحلة ما بعد الح�سارة ال�سناعية في 

على  المهيمنة  المبادئ  من  والتنظيم  والتعليمية  القت�سادية  الميادين 

)1( يرادف هذا الم�سطلح م�سطلحا »تكدي�ص« »تجميع« وقد ي�ستعمل ويراد به اأحد عدة معان: 

)اأ( اإ�سافة اأرباح ال�سركة اإلى راأ�سمالها من اأجل اإعادة ا�ستثمارها بدًل من توزيعها على الم�ساهمين.

اأو ال�سلع تدريجياًّ  accumulation of stocks ويعني �سراء عدد كبير من الأوراق المالية  )ب( تكدي�ص المخزون 

خالل فترة محددة لتجّنب ال�سراء دفعة واحدة، والذي يترّتب عليه ارتفاع �سعرها ال�سوقي.

)ج( في الوليات المتحدة يعني هذا ال�سطالح الفرق بين تكلفة ال�سند الم�سترى بخ�سم وبين قيمته ال�سمية.

كبار  اأو  ال�سركة  على  المهيمنين  والأ�سخا�ص  الإدارة  مجل�ص  اأع�ساء  قبل  من  وتجميعها  الأ�سهم  �سراء  )د( 

الم�ستثمرين، وتعني بالنجليزية: . accumulation»المترجم، نقال عن موقع المعاني الإلكتروني«.

 50 اإنها ت�سيطر على  اأيديها على �سناعة منتج معين بحيث  )2( هذا الم�سطلح يحكي عن ال�سركات التي ت�سع 

بالمئة على الأقل من معدل الإنتاج وهو ما يوؤمن لها نوعًا من الحتكار في ال�سوق.



ع�لية  بمعدلت  والإنت�ج  التراكم،  »مبداأ  قبيل:  من  ال�سابقة  الح�سارة 

جّداً، ومط�بقة المنتج�ت، و...« فال بد واأن ي�سير تاأثيرها في الميادين 

المذكورة �سيرًا تنازلّيًا. وعلى هذا الأ�سا�ص فاإّن الحفاظ على المنهجية 

بالمعنيين المذكورين يجعل التاأثير ثابتًا.

التاأثير،  مكونات  اأهّم  والنظام من  التخطيط  اعتبار  يمكن  المكّون�ت:  تبديل   .3

وما يدّل على التبدل اأّن التخطيط والنظام متغّيران ويقبالن التكامل. ومن هنا 

التاأثير  اأن يحافظ على عملية  له  للتطّور ل يمكن  قابل  برنامجًا ذا نظام  فاإّن 

على المدى الطويل، ولتحقيق هذا الأمر المهّم يبدو اأّن اإعادة درا�سة البرامج 

والأنظمة اأمر لزم ومنطقّي.

ق: لي�ص التاأثير اأمرًا معلَّقًا في الهواء ليقع الحديث  نت�ئج الت�أثير الق�بلة للتحقُّ

عنه منفردًا، بل اإّن �سيئًا ما ل بدَّ واأن ي�ساف اإليه دائمًا، فيقال مثاًل: تاأثير الح�سارة 

الإ�سالمية، وتاأثير الح�سارة الغربية، وتاأثير الديمقراطية وحكومة ال�سعب و... . 

وب�سكل دقيق فاإّن هذه الإ�سافة هي ما يجعل التاأثير يتجه اإلى اإثباتها، وبالطبع فاإّن 

بيانها �سمن  الأمور يمكن  ي�سمل مجموعة كبيرة من  اإثباته  اإلى  التاأثير  ي�سعى  ما 

ْين هما: محورين عامَّ

4. الحقيقة: وقد ُبّين هذا العن�سر في القراآن الكريم باأعذب ل�سان، وذلك حيث 

في  الفاأ�ص  عّلق  الذي  كبيرهم  اإل  الأ�سنام  اإبراهيمQ جميع  النبي  م  حطَّ

رقبته، وعندما عاد الم�سركون وواجهوا هذا الحدث ا�سطربوا ب�سدة وتعجبوا، 

ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ   } مبا�سرًا:  �سوؤاًل  الخليل  اإبراهيم  و�ساألوا 

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  {چ  فاأجابهم:  ؟ 
)1(

ڃ}
الذي  التوحيد  دين  اأّن  اإبراهيم  اأثبت  الحوار  وبهذا   ،

)2(

{ ڍ  ڍ 

)1( �سورة الأنبياء، الآية: 62.

)2( �سورة الأنبياء، الآية: 63.
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الموؤثرية  ل�سان  خالل  من  وذلك  الحّق،  الدين  هو  عاتقه  على  ر�سالته  حمل 

ومنطقها؛ لأّن النبّي اإبراهيمQ وبنفي قدرة ال�سنم على التكلم وعجزه عن 

الدفاع عن نف�سه يبطل كونه حّقًا وذلك في اأهم دائرة تاأثير لعبادة الأ�سنام، 

القائم على  الدين  الموؤثر هو  الوحيد  الدين  اأّن  نف�سه فكرة  الوقت  وُيحيي في 

اأ�سا�ص ال�ستدلل والمنطق والقوى العملية. 

5. العقالئية: م�سافًا اإلى اأّن الموؤثرية ُت�ستقى من العقالئية، فاإنها تثبتها اأي�سًا، 

فكما اأّن الموؤثرية هي ح�سيلة الجهد العقلي للب�سر فاإّن كّل اأمر موؤثر هو مقبول 

عقاًل اأي�سًا وله توجيهه العقالئي.

الحضارة

قيل الكثير في معنى »الح�ض�رة« والمراد بها، واإن لم ي�سل اإلى كثرة ما قيل في 

المراد »ب�لثق�فة«. ويرى بع�ص العلماء من قبيل العلماء الألمان في القرن التا�سع 

ع�سر اأّن »الثق�فة« و»الح�ض�رة« مقولتان منف�سلتان عن بع�سهما ب�سكل كامل، وهم 

»الثق�فة«  اأما  الب�سرية،  للجهود  المادية  المعلومات  تبّين  »الح�ض�رة«  اأّن  يعتقدون 

الح�سارة  اأّن  يعتقدون  اآخر  بع�سًا  اأّن  حين  في  والفكرية.  المعنوية  النتائج  فتبرز 

الطريقة  اإلى  والثق�فة  الح�ض�رة  »ت�ضير  هانتنكتون:  يقول  واحد؛  �سيء  والثقافة 

 .
)1(

اأكبر« محيط  في  الثق�فة  هي  والح�ض�رة  الن��س،  من  جم�عة  لحي�ة  الع�مة 

»الح�ض�رة  يقولون:  حيث  الثقافية؛  للجهود  نتيجة  هي  الح�سارة  اأّن  اآخرون  ويرى 

ي�ضّكل ثمرة عمل  الذي  الثق�في  الإبداع  ة من  هي نتيجة عملية خ�ل�ضة وخ��ضّ

، اأو »الح�ض�رة هي الم�ضير الثق�في الذي ل يمكن 
)2(

ة من الن��س« جم�عة خ��ضّ

نًا لعمل الأ�سباب الأ�سيلة  . وهناك من يعتبر الح�سارة جذرًا واأ�سا�سًا ومبيِّ
)3(

اجتن�به«

)1( )برخورد تمدنها وباز�سازى نظم جهانى، �سموئيل بي هانتنجتون(، ترجمة محمد علي حميد رفيعي، �ص61.

)2( الم�سدر نف�سه، �ص 61 . 62.

)3( الم�سدر نف�سه.



الذي  جعفري  تقي  محمد  ال�سيخ  العالمة  منهم  والجتماعية،  الفردية  الحياة  في 

العقلية مع عالق�ت  الحي�ة  في  للن��س  المن�ضجمة  البنية  »الح�ض�رة هي  يقول: 

الم�دية  الأهداف  تحقيق  في  وفئ�ته  المجتمع  اأفراد  جميع  وم�ض�همة  ع�دلة، 

. وعلى اأّي حال، فاإّن من الم�سّلم به في 
)1(

والمعنوية على جميع ال�ضعد الإيج�بية«

المقام ح�سور عن�سر الثقافة في جميع التعاريف المطروحة للح�سارة. 

وبعب�رة اأخرى: ل يمكن الحديث عن الح�سارة بدون الحديث عن الثقافة، ل 

�سيما اإذا اعتبرنا الثقافة مجموعة من الجهود الباعثة على ُرقّي الب�سر، ففي هذه 

الحالة ي�سبح الف�سل بين الح�سارة والثقافة اأمرًا �سعبًا جّدًا، لكّن ذلك لي�ص من 

نة لها، بل ب�سبب وحدة الأجزاء الهيكلّية  حيث اإّن الثقافة منتجة للح�سارة اأو مبيِّ

لهما، مثل: العلم، والتكنولوجيا، والفكر، والمعتقدات، والقيم، والدين، والعادات، 

والتقاليد، و...، وبكلمة جامعة ب�سبب الكّل المت�سّكل من المادي والمعنوي »المعنوي 

بمعن�ه ال�ض�مل«.

الحضارة اإلسالمية

المراد  بيان  يمكن  الح�سارة،  عن  عليها  ح�سلنا  التي  الإجمالية  المعرفة  بعد 

حهما  ويو�سّ العي�ص،  وطريقة  الحياة،  منهج  يبّين  »ما  باأنها  الإ�سالمية  بالح�سارة 

ويدعمهما ويبنيهما داخل نظام علمي مفتوح؛ من اأجل اإنتاج الإن�سانية«.

نظامًا مفتوحًا  تنتج  ـ  المقّد�ص  الإ�سالمي  الدين  �سيما  ـ ل  التوحيدية  والأديان 

اأو علمية اأخرى. واأجزاء  اأّي مدر�سة فل�سفية  للحياة وتبنيه، وهو ما ل ي�ساهد في 

هذا النظام الحيوي هي: اهلل + الإن�سان + الدنيا + الآخرة. وت�سكل محورية اهلل، 

خ�سائ�ص  اإحدى  بالآخرة  والدنيا  باهلل،  الإن�سان  وارتباط  بالآخرة،  والتفكير 

الح�سارة الإ�سالمية، ولهذا اأدخلنا قيد »الباني« في تعريفها. 

)1( ترجمة وتف�سير نهج البالغة، محمد تقي جعفري، ج5، �ص159 . 166.
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اأّما الح�سارة الغربية فهي تهتم بالجزَءْين المتو�ّسطين فقط من هذا النظام 

اأي »الإن�سان« و»الدني�«، وترفدهما بنظام خا�ّص لإنتاج الثروة والمال، وهو ما ي�سير 

للحياة مرفق بنظام خا�ّص  اإلى منهج  ت�سير  »الح�سارة...  يقول:  تافلر حيث  اإليه 

لإنتاج الثروة »زراعي اأو �سناعي«، وفي الوقت الحا�سر هو نظام يقوم على اأ�سا�ص 

.
)1(

العلم اأو هو نظام علمي«

في  الوارد  الأخير  القيد  عن  الإ�سالمية  الح�سارة  تعريف  في  ا�ستعي�ص  وقد 

القيود  وهذه  لالإن�سانية«،  منتج  علمي  »نظام  بقيد  الغربية  الروؤية  وفق  تعريفها 

الثالثة هي بالدقة ما يمّيز هاتين الح�سارتين من بع�سهما ويفّرق بينهما.

ح والداعم« في معنى الح�سارة الإ�سالمية فيدلُّ على  واأّما اأخذ قيدي »المو�سِّ

اأمرين: 

في  الأ�سيلة  الب�سرية  والعطاءات  الإنجازات  لجميع  الإ�سالم  قبول  الأول: 

والعلم،  والتكنولوجيا،  وال�سناعة،  والإدارة،  الحقوق،  من  المختلفة  الميادين 

والخدمات، وال�سّحة، وال�سيا�سة، والقت�ساد، و... مّما يقع في اإطار خدمة النا�ص 

وتنمية المجتمع الب�سري وتكامله.

الث�ني: اكت�ساب هذه الأمور معناها بو�سعها في اإطار الح�سارة الإ�سالمية، واإل 

ففي غير هذه ال�سورة �سي�سقط الجزء المتو�ّسط من الح�سارة الإ�سالمّيةـ  الإن�سان 

والدنياـ  وهو ما يوؤدي ب�سكل قهري اإلى تدمير النظام المذكور باأكمله. ويدّل على ما 

تقدم عن الح�سارة الإ�سالمية مجموع الآيات التالية:

.
)2(

1. { ڈژ ژ ڑ ڑ }

.
)3(

2. { ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ }

)1( جنك وپاد جنك، الوين وهيدى تافلر، ترجمة: مهدي ب�سارة، �ص50.

)2( �سورة القلم، الآية: 1.

)3( �سورة العلق، الآيات: 3 . 5.



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

.
)1(

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

الإن�سان،  ومحورية  باهلل،  الإيمان  عن  بو�سوح  تحّدثت  الآيات  هذه  اإّن  حيث 

ببع�سها،  الأمور  هذه  وارتباط  لالآخرة،  وال�سعي  الدنيا،  وطلب  العلمي،  والتجاه 

وهذا من الأعمدة الأ�سا�ص في الح�سارة الإ�سالمية. 

وهن� �ضوؤال: هل للقول بت�أثيٍر للح�ض�رة »الح�ض�رة الإ�ضالمية« معنى؟ وهل 

هو قول منطقي؟ 

اإّن اأف�سل طريقة لالإجابة عن هذا ال�سوؤال هي بيان بع�ص خ�سائ�ص »الح�سارة«؛ 

لنرى اأين هي الح�سارة الإ�سالمية منها؟

خصائص الحضارات

لكّل ح�سارة اأ�سيلة ـ دينية اأم غير دينية ـ خ�سائ�ص معينة:

تاريخ  اإلى ح�سارة من الح�سارات على مّر  الإ�سارة  التك�مل: ل تمكن  1. ق�بلية 

الحياة الب�سرية كانت كاملة منذ ولدتها. فعملية التكامل تبداأ في اإطار ا�ستمرار 

والعلمي  والتقني  الفني  والجهد  الأخرى،  الح�سارات  مع  والتعامل  الحياة، 

العملية  هذه  و�ستبقى  للنا�ص،  الم�ستمر  و...  والحكومي  والمعي�سي  والأخالقي 

م�ستمرة ما دام الإن�سان موجوّدا. ولهذا فال يمكن لأية ح�سارة »ل �ضيم� فيم� 

يرتبط ب�لدني� والإن�ض�ن« اأن تّدعي اأّن دورتها التكاملية قد انتهت، واأنها طوت 

جميع مراحلها.

الح�سارة بما ت�ستمل عليه من عنا�سر جذب وما  ع والنح�ض�ر:  ق�بلية التو�ضُّ  .2

والمجتمع  القت�ساد  ميادين  في  اأجزاءها  فاإّن  �سامل  ب�سري  جهد  من  تقدمه 

والخدمات من قبيل العلم والتكنولوجيا والدين يمكن اأن تتمدد اإلى خارج محّل 

)1( �سورة الق�س�ص، الآية: 77.
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والم�ستوى  اللون،  حيث  من  المختلفين  النا�ص  من  م�ساحات  لتغطي  ن�سوئها؛ 

الجتماعي، والو�سع القت�سادي، والفكر، وذلك من قبيل الح�سارة الإ�سالمية 

باتجاه  »الحج�ز«  العربية  الجزيرة  �سبه  حدود  خارج  جناحيها  ب�سطت  التي 

اأوروبا واأمريكا واآ�سيا ...، اأو الح�سارة الغربية المتغلغلة والحا�سرة في العديد 

من الجغرافيائيات الطبيعية والحياتية.

توفر الخ�سائ�ص  ن�سوئها؛ لعدم  اأن تنح�سر في مكان  كما يمكن لح�سارة ما 

انح�سار  اإلى  بعد مدة ق�سيرة  يوؤدي  ما  وهو  اأجزاء،  تحمله من  فيما  التي ذكرت 

دائرة تاأثيرها ونفوذها.

البنية  حيث  من  وتزداد  تت�سخم  قد  ح�سارة  كّل  والنق�ض�ن:  الزي�دة  ق�بلية   .3

الداخلية وقد تتقّل�ص وتقّل في م�سيرها التكاملي وطريقة تعاملها مع الثقافات 

الح�سارة  فقبول  وبينهم،  بينها  يح�سل  الذي  والتبادل  الأخرى  والح�سارات 

لالعتقاد  الغربية  الح�سارة  قبول  اأو  الحديثة  للتكنولوجيا  مثاًل  الإ�سالمية 

بالآخرة والمعنوية يوؤّديان اإلى ازدياد حجم كل منهما عما كان عليه قبل القبول.

4. التعر�س للفن�ء: تتعّر�ص بع�ص الح�سارات اإلى الفناء والنعدام بعد مدة من 

اأو  القت�سادية  اأو  الفنية  اأو  المعرفية  اأو  الجغرافية  الظواهر  اأثر  على  الزمن 

الح�سارات  من  العديد  اإلى  بالن�سبة  اليوم  الحال  هو  كما   ،... اأو  العتقادية 

عبر  ُعرفت  ح�سارة  وع�سرين  اإحدى  من  اأكثر  بين  ومن  اإّنه  حيث  القديمة؛ 

التاريخ فاإّن ما تبقى منها هو �سبع ح�سارات كبرى اأو ثماٍن فقط.

اإذ  الفناء؛  قبول  الزوال عدم  قبول  من عدم  المراد  لي�ص  الزوال:  قبول  عدم   .5

قد مر اأّن كّل ح�سارة يمكن اأن تتعّر�ص للفناء يومًا ما، بل المراد اأّن الح�سارة 

اأّنه ما دامت الحياة الب�سرية موجودة  هي من قبيل منهج الحياة، وهذا يعني 

على وجه الأر�ص فاإّن الح�سارة �سوف ت�ستمرُّ وتبقى، واإن كانت �ستجّرب اأ�سكاًل 

مختلفة.



6. الدين�ميكية: جميع خ�سائ�ص الح�سارة تدريجية، بمعنى اأّن الظهور، والتاآكل، 

والزيادة و... من الخ�سائ�ص هي اأمور تح�سل بالتدريج وخطوة خطوة، وبناًء 

عليه فاإّن للح�سارة هوية ديناميكية.

وبمالحظة هذه الخ�سائ�ص المذكورة للح�سارة فاإّن عبارة »تاأثير الح�سارة« ل 

تجد معنى فقط، بل اإّن فهم هذه الخ�سائ�ص نف�سها ي�سبح ممكنًا اإلى جنب مقولة 

ق هذه الخ�سائ�ص ومكّوناتها. »التاأثير«؛ فالتاأثير من اأهم مبادئ تحقُّ

خصائص عصر المعلومات واالتصاالت »مجتمعات المعلوماتية«

ُولد واأم�سى ردحًا من عمره، ويومًا  اأّن ع�سر المعلومات والت�سالت قد  ومع 

بعد يوم يزداد ا�ستيالوؤه وهيمنته، اإل اأّنه لم تتحّقق حتى الآن هويته الكاملة واآثاره 

ولوازمه، بل �سوف تظهر اأجزاوؤه الخفية وتكتمل �سورة وجهه الناق�سة بمرور الأيام، 

القيام  يمكن  ل  ال�سبب  ولهذا  ة.  الخا�سّ الجديدة  اإنجازاته  عن  ال�ستار  و�سيك�سف 

بتقييم جامع و�سامل لخ�سائ�ص هذا الع�سر، لكْن من الممكن بيان الخ�سائ�ص 

التي وجدت فيه حتى اليوم، وهي على ال�سكل التالي:

العلم  مجال  في  �سيما  ل  وهيمنته،  وازدهاره  الب�سري  العقل  تطّور  الأولى: 

والتكنولوجيا العلمية.

ينتج  لم  الع�سر  هذا  اأن  اأي  وكثرتهما،  والمنهجية  الفكرية  التعددية  الث�نية: 

اإّن  حيث  ذلك؛  من  اأبعد  اإلى  ذهب  بل  فح�سب،  ومتنّوعة  مختلفة  واأفكارًا  مناهج 

التعددية والكثرة تدخالن في تنظيم الميادين المختلفة للحياة الب�سرية؛ اإذ لي�ص 

من منهج اأو فكر فوق النقد والمراجعة، فجميع المناهج والأفكار تتعّر�ص على حّد 

والنتيجة  النهاية.  في  كاملة  لتعود  مكان؛  كل  وفي  دائمًا  والتنقية  للت�سفية  �سواء 

القهرية والمنطقية للتعددية المذكورة هي ولدة العقل الجمعي، واللتزام به، ونبذ 

الديكتاتورية الفكرية والمنهجية.
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رقعة  ات�ساع  هو  واحترامه  به  والثقة  الجمعي  العقل  ولدة  لزم  الث�لثة: 

الم�ساهمة والرقابة وم�ساركة النا�ص في جميع الأعمال الحياتية والتناف�ص عليها، 

وذلك في الدائرة الأعم من الأمور ال�سيا�سية، والقت�سادية، والعلمية، والتقنية، 

والرقابة،  المناف�سة،  تعتبر  هنا  ومن  و....  والدينية،  والثقافية،  والأخالقية، 

والحيوّية لالإن�سان في هذا  الرئي�سة  الحقوق  و... من  والم�ساهمة،  والم�ساركة، 

الع�سر.

ال�سيا�سية،  وال�سلطة  للقوة  م�سدرًا  والمعلومات  العلم  ي�سّكل  الرابعة: 

والقت�سادية، والثقافية، والجتماعية...، وهي تعمل كمالك ومعيار لقبول المجتمع 

والمفّكرون  العلماء  ي�ستولي  مثاًل  ال�سيا�سية  ال�ساحة  ففي  ولهذا  ورف�سها،  لالأمور 

والخبراء الفنّيون على ال�سلطة ال�سيا�سية، وفي ال�ساحة القت�سادية يجني المدراء 

مداخيل اأكثر من اأ�سحاب روؤو�ص الأموال، وفي ميدان المناف�سة والعمل فاإّن ال�َسْبق 

والفوز يكون من ن�سيب من يملك علما اأكثر ومعلومات اأو�سع ومبّوبة. وقبل اأن يكون 

العمل الإنتاجي مرتبطًا بالقوة الع�سلية والطاقة الفيزيائية فاإنه ي�ستند اإلى القوة 

الفكرية والطاقة العلمية.

الخ�م�ضة: تعدد اأبعاد الم�ساعي والجهود الخدمية والإدارية.

التوجه  وازدياد  والرتباطات،  والتبادلت،  المعامالت،  ال�سرعة في  ال�ض�د�ضة: 

اإلى القيم ما وراء المادية »المعنوّية« من قبيل البيئة، والرفاهّية العاّمة، و....

ع�سر  لخ�سائ�ص  والأ�سا�ص  الكلية  المحاور  المذكورة  الخ�سال  وت�سّكل 

وتف�سيل  وم�سداقية،  جزئية  اأخرى  نماذج  وعر�ص  والت�سالت.  المعلومات 

ال�سيا�سية،  الميادين  في  اآلياتها  وبيان  المذكورة،  الخ�سائ�ص  اأعمال 

والقت�سادية، والتعليمية، والبحثية، والخدمية، وال�سحية، والثقافية، ومجال 

الدين، والعلم، واللغة، والفّن، و... خارج عن الهدف الذي ُكتَبْت هذه المقالة 

من اأجله.



آلية تأثير الحضارة اإلسالمية في عصر المعلومات

يعتبر ع�سر المعلومات والت�سالت اأحد مظاهر الح�سارة الغربية، وهو ي�سّكل 

حالة اأجنبية عن الح�سارة الإ�سالمية، واإن كان لمكوناته الأ�سا�ص جذور فيها اأو يعثر 

على جذور لها فيها، ولهذا يمكن للح�سارة الإ�سالمية اأن تتكيف مع هذا الع�سر. 

هذا، وب�سبب الخ�سائ�ص والوظائف والحقوق الجديدة التي اأوجدها هذا الع�سر 

لالإن�سان من قبيل حقه في اإقامة العالقات مع الآخرين، وحقه في اإنتاج الر�سالة التي 

يريد ن�سرها، وحقه في الو�سول اإلى م�سادر المعلومات وغيرها الكثير من الحقوق 

فاإنه يعتبر من الحاجات الأ�سا�ص للحياة الإن�سانية، ول يمكن حذفه من دائرة الحياة 

الب�سرية. وهنا يكمن ال�سّر في اختراقه الحاّد وال�سريع لها. ول يعني هذا طبعًا كون 

هذا الع�سر خاليًا من النواق�ص، واأنه اأكثر مراحل حياة الب�سر مثالية.

الح�سارة  دخل  قد  الع�سر  هذا  فاإّن  المتقدمتين  الم�ساألتين  وبمالحظة 

الإ�سالمية، و�سيدخلها كالموج، اأو اأّن الح�سارة الإ�سالمية �ست�سير نحوه م�سطرة. 

وب�سكل طبيعي فاإّن من �ساأن هذا الع�سر اأن يحّقق تزاوجًا بين الجزَءْين الأ�سا�سّيين 

لنظام الح�سارة الإ�سالمية اأي »الإن�ض�ن والدني�« و »العتق�د ب�هلل والآخرة«، وهو 

ما يمنع من نمو هذا الع�سر ب�سكل غير متواز، وبروز اآثار غير �سحيحة له من قبيل 

الخوف من المعنوية، وال�سعور بالياأ�ص. وبهذا �ستقدم الح�سارة الإ�سالمية مجددًا 

خدمة عظيمة للب�سرية. ول �سّك في اأّن هذه الخدمة �ستكون مرهونة بمدى تاأثير 

�سنعمل على  الآن ف�ساعدًا  فاإّننا من  عليه  وبناًء  كهذا.  الح�سارة في ع�سر  هذه 

تو�سيح مكوناتها واآلياتها، فنقول:

اأو مبادئ، ومن الطبيعي  الأ�سياء على ثالثة مكّونات  اأّي �سيء من  تاأثير  يقوم 

اأّن الح�سارة الإ�سالمية لكي تكون موؤثرة يجب اأن تتوفر هذه المكّونات في داخلها 

وهي:
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المكّون الأول: تحديد الأهداف

ت�سمل هذه الدائرة مجموعة وا�سعة وكبيرة من الأهداف، اإل اأنه يمكن بيانها 

من خالل ثالثة اأهداف جامعة فقط، ومن َثمَّ متابعة البحث، وهي:

1. الأهداف النهائية.

طة. 2. الأهداف المتو�سِّ

3. الأهداف الأولّية اأو الق�سيرة الأمد.

وهذه الأهداف الثالثة موجودة في الح�سارة الإ�سالمية اأي�سًا: فالهدف النهائي 

للح�سارة الإ�سالمية هو تثبيت اأعمدة المجتمع الإن�ساني الإلهي، وهدفها المتو�سط 

تاأمين الحقوق الإن�سانية والإلهية في ظل نظام حقوقي، في حين اأّن هدفها الأولي هو 

توفير العدالة الجتماعية ون�سرها. واإذا غ�س�سنا النظر عن اأّن الأمرين الأخيرين 

يحمالن بعدًا هدفّيًا اإل اأنهما يعمالن في بع�ص المراحل بو�سفهما طريقَيْن و�سول 

اإلى الهدف النهائي.

المكّون الثاني: الجهوزية للتكّيف مع �ضائر البيئات والظروف

ي�سمل هذا المّكون عمليتين اثنتين:

1. عملية الختراق والتاأثير.

2. عملية القبول والجذب.

تقّدم  اأن  يجب  الإ�سالمية  الح�سارة  اأّن  فتعني  والتاأثير  الختراق  عملية  اأّما 

ر�سالتها بنحو تتمكن معه من اختراق العالم المعا�سر وع�سر المعلومات لتقع موردًا 

الر�سالة،  تحملها  التي  الروؤية  وعمق  العر�ص  باأ�سلوب  يرتبط  الأمر  وهذا  للقبول. 

ومع عدم مرافقة هذين الأمرين لعملية الختراق والتاأثير فاإّن هذه العملية �ستبقي 

عقيمة.

الواقع  الإ�سالمية  الح�سارة  تقبل  اأن  تعني  فهي  والجذب  القبول  عملية  واأّما 



العملي والمنطقي والحياتي لمجتمع المعلوماتية، وتغر�سه في بنيتها، ومن َثمَّ تتابع 

حياتها معه.

والن�سجام  ال�سابقتين،  العمليتين  ا�ستيعاب  على  والقدرة  الجهوزية  وتعتبر 

هما كان  معهما من الخ�سائ�ص المهمة لع�سر المعلومات ـ والت�سالت، اإذ اإّن نموَّ

بو�ساطة  ون�سرهما  ال�سابقين  الأمرين  تقوية  وتعتبر  الع�سر.  هذا  في  جّدًا  بارزًا 

اأهّم  ـ والت�سالت، والتنكولوجيا الحيوية والنووية و... من  تكنولوجيا المعلومات 

اأ�سباب انت�سار الح�سارة الغربية، وكون اأهل الم�سرق يعرفون عن �سخ�سيات الغرب 

وتعاليمه وقيمه واإنجازاته اأكثر مما يعرفون عن تراثهم الثقافي الخا�ّص بهم. 

والتقنية  المو�سوعية  الظروف  في  يتمتع  ل  بعن�سريه  المكّون  هذا  اأّن  ورغم 

الحالية للمجتمعات الإ�سالمية بتطّور ي�ستحّق النتباه، اإل اأنه ومن الناحية المبنائية 

ذو جذور عميقة في الح�سارة الإ�سالمية، وتجربة التاريخ الإ�سالمي اإلى القرنين 

{ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ  تعالى:  يقول  العمق؛  توؤكد هذا  وال�ساد�ص  الخام�ص 

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ 
ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ   } ويقول:   ،

)1(

{ ڦڦ  ڦ 
 ،

)2(

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې }
وُي�ستفاد من   ،

)3(

{ { ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ  ويقول: 

هذه الآيات ما يلي:

ـ  مجتمعًا  اأم  جماعة  اأم  فردًا  اأكان  �سواء  ـ   P الر�سول  تحّلي  وجوب  األف: 

بالف�سائل الأخالقية، وال�سلوكية، والمعرفية، و... .

)1( �سورة اآل عمران، الآية: 159.

)2( �سورة البقرة، الآية: 151.

)3( �سورة ق، الآية: 45.
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ب: طرح الر�سالة في نظام حّر ومفتوح، وال�ستفادة من نماذج عملية موجودة 

ب�سكل كامل في الخارج.

بغ�ّص  وذلك  وناجعة،  جديدة  ونتائج  ق�سايا  على  الر�سالة  ا�ستمال  وجوب  ج: 

النظر عن وجوب كونها متنوعة من حيث ُبعُد الروؤية اأي�سًا.

د: وجوب وقوع الر�سالة موردًا للنقد، وعدم ا�ستعمال اأي نوع من اأنواع ال�سغط 

والقوة في عر�سها وطرحها، بل يجب الهتمام برفع م�ستوى المعرفة؛ لي�سكل 

بجّد رافعة للقبول الواعي والحّر.

ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  {ٱ  تعالى:  ويقول 

 
)1(

{ ڤڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 
ويقول: {ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب 

، وُت�ستفاد من الآيتين ال�سابقتين النتائج التالية:
)2(

جت حت }
الإن�سانية  التي يتوقف تطور الحياة  اإنتاج الأ�سباب والأدوات والعلل  هـ: وجوب 

عليها وتطويرها وتنميتها وجعلها تتكامل، ول فرق في ذلك من حيث المجتمع 

ينتجونها  الذين  الأ�سخا�ص  اأو  ديني«  غير  اأم  ك�ن  »دينّي�ً  فيه  توجد  الذي 

»م�ضلمين ك�نوا اأم كف�راً«، بل يجب تقّبلها بو�سفها واقعيات حياتية، والعمل 

على حفظها وتطويرها.

و: ارتكاز الحياة الإن�سانية ب�سكل اأ�سا�ص على �سعي الإن�سان »الفكري � الج�ضدي« 

لهذا  والتقنية  والأمنية  الحقوقية  الأر�سية  تهيئة  تجب  هنا  ومن  وعمله، 

ال�سعي، واأن يقع ما ينتج منه موردًا للتقدير، وُي�ستفاد منه بال�سكل الأف�سل.

اأّن الح�سارة  ا�ستنتاج  الكريمة يمكن  الآيات  الطائفتين من  وبمالحظة هاتين 

بيئة وظروف  اأي  مع  وتطابقها  وتكافئها  بان�سجامها  بنحو خا�ّص  تهتّم  الإ�سالمية 

)1( �سورة فاطر، الآيات: 19 . 22.

)2( �سورة النجم، الآيات: 38 . 40.



كمنهج معتمد من قبلها للتاأثير.

اأّما الآن فن�سير اإلى بع�ص ما كان، وما هو موجود الآن، واإلى الأحداث المنطقية 

المعلومات  ع�سر  في  نواجهها  التي  الحياة  اإلى  نف�سه  الوقت  وفي  والعملية، 

والت�سالت، ومن َثمَّ نظهر منزلتها في الح�سارة الإ�سالمية:

الأمر الأول

اآثاره من  تظهر  والذي  ال�ساحة  في  الب�سرّي  العقل  بح�سور  الع�سر  يمتاز هذا 

اأّن هذين  اإلى درجة  �سّفاف جّدًا وكبير،  الحديثة بنحو  والتكنولوجيا  العلم  خالل 

الأمرين - العلم - والتكنولوجيا - هما اأكثر مكونات ع�سر المعلومات والت�سالت 

تاأثيرًا. 

العلم والتكنولوجيا يغطيان جميع م�ساحات الحياة مع اختالف من  اإّن  وحيث 

حيث القلَّة والزيادة من مكان اإلى اآخر، وقد اأثرا ب�سكل مذهل في الأبعاد المختلفة 

لحياة الإن�سان وزواياها، فقد قّدما وظائف اجتماعية وخدمية وبنيوية كبيرة جّدًا، 

وهو ما اأّدى ببع�سها اإلى اإبراز التاأثير العملي للدين في ميادين الإدارة والجتماع 

والقت�ساد والتقنيات و... محدودًا.

المعلومات،  »تكنولوجيا  العلمية  والتكنولوجيا  الحديث  العلم  ودخول  هذا، 

اإلى ال�ساحة ووجوب  والتكنولوجيا البيئية، والحياتية، والف�سائية، والنووية، و...« 

تطوير  م�ستوى  على  حيوّيًا  اأمرًا  ي�سكل  وهو  منه،  منا�ص  ل  مما  فيها  ح�سورهما 

الح�سارة الإ�سالمية وتاأثيرها. 

عمل  تاأثير  دائرة  ومعرفة  به،  والثقة  الب�سري  العقل  احترام  فاإّن  هنا  ومن 

الإ�سالم والعتراف بذلك، وكذلك العلم والتكنولوجيا، كلُّ ذلك ي�سكل �سّر تاأثير 

الح�سارة الإ�سالمية في ع�سر المعلومات والت�سالت. ل �سيما واأّن هذه الح�سارة 

تمتلك القدرة الوا�سعة والجهوزية للتكيف مع اأّي بيئة وظروف من اأجل تنمية العقل 

الب�سري وتطويره. ويمكن اإثبات هذه الدعوى المهمة بدليلين:
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 الدليل الأول: التجربة الت�ريخية الن�جحة للح�ض�رةالإ�ضالمية في تربية 

العقل الب�ضري والثقة به.

من الوا�سح للجميع اأّن الح�سارة الإ�سالمية كانت حتى القرن الخام�ص الميالدي 

بل ال�ساد�ص منه فجر العقل الإن�ساني وعينه الزاخرة، فالبتكارات والإبداعات التي 

اإلى ح�سارة  بّدلتها  الب�سري  العقل  الإ�سالمية على م�ستوى  الح�سارة  ح�سلت في 

ويمكن  الب�سري،  العقل  تنمية  لذلك  القهرية  الآثار  ومن  واأ�سيلة،  ومنتجة  راقية، 

في  الإ�ضالمي  والجبر  الهندي  الجبر  بين  فرق  من  »يظهر  بما  لذلك  التمثيل 

طريقة حّل المع�دلت الري��ضية من الدرجة الث�نية، وتف�ضير عالمة الت�ضعيف، 

وجوب  اإلى  م�ض�ف�ً  هند�ضي.  الم�ضلمين  وعند  تحليلي،  الهنود  عند  ذلك  فحّل 

التنبه اإلى اأّن هذا الحّل الهند�ضي جميل جّداً، ويجب تقديمه لالآخرين بو�ضفه 

 .
)1(

اأحد اإنج�زات العلم�ء الم�ضلمين«

اح الم�سلم المبدع اأبا القا�سم الأندل�سي المولود �سنة 1013 م هو  كما اأّن الجرَّ

اأنواع  مثال اآخر على ذلك، حيث قالوا فيه: »ك�ن يدّر�س طالب الجراحة ثالثة 

من تخييط المعدة هي: طريقة »اأوم�ضلونكن ن�ت« و »كور�ضنرن�ت« و »اخترن�ت«. 

وكان يدّر�ص طريقة خياطة محّل الجراحة باإبرتين وخيط واحد، وطريقة الخياطة 

محّل  بخياطة  اأو�سى  من  اأول  وهو  القطط،  اأمعاء  من  بنف�سه  ي�سنعه  كان  بخيط 

ال�سرة،  تحت  يقع  الذي  البدن  المو�سع من  ذلك  بجراحة  عام  وب�سكل  الجراحة 

وكان يو�سي بجعل حو�ص الخا�سرة والأرجل فوق م�ستوى ال�سدر، وكان هذا النحو 

»ترندلن  با�سم  الأوروبيين  احين  الجرَّ بين  معروفًا  والأرجل  الحو�ص  جعل  من 

وفي  اأنهم  اإل  مبا�سرة...،  الإ�سالمي  مكت�سفه  من  الغرب  تعّلمه  ما  وهو  بورك«، 

النهاية �سّموه في اأوائل القرن الع�سرين با�سم الجراح الألماني الكبير »فريدري�س 

)1( متفكران ا�سالم، بارون كارادو وو، ترجمة: اأحمد اآرام، �ص121.



ترندلن بورك« )1844 - 1924م(، واأّما العالم الإ�سالمي الذي كان ي�ستحق ذلك 

.
)1(

فلم يفكر به اأحد«

ول ت�سعى هذه المقالة اإلى التركيز على الما�سي، بل اإلى بيان و�سع الح�سارة 

الإ�سالمية وعملها في الع�سر الراهن والم�ستقبل، والتجربة التاريخية اإنما ذكرت 

بو�سفها دلياًل، دون اإرادة عر�ص اإنجازات الما�سي، بل ال�سعي اإلى وقوع التجربة 

المذكورة وتكرارها في الع�سر الحديث، ل �سيما واأنه �سيكون للعقل الب�سري دور 

اأ�سا�ص في اأية ح�سارة حالية اأو م�ستقبلية وذلك على هيئة العلم والتكنولوجيا.

و�ضيرة  »القراآن،  الإ�ضالمية  الح�ض�رة  واأ�ضول  الن�ّس  ل�ض�ن  الث�ني:  الدليل 

الأئمة«.

خ�سائ�ص  من  يحمله  بما  الب�سري  للعقل  ما  بيان  الثاني  الدليل  من  المراد 

بيان  الدينية، ويمكن  الن�سو�ص  المعلومات والت�سالت من منزلة في  في ع�سر 

ان�سجام الح�سارة الإ�سالمية مع العقل الب�سري من خالل ال�سور العديدة التالية:

ال�ضورة الأولى: ي�سكل العلم والمعرفة م�سدرًا للحركة في الح�سارة الإ�سالمية 

« و »علَّم«؛ حيث يقول  وداعمًا لها، والجميع يعلم اأّن هذه الح�سارة تبداأ من »اقراأ

تعالى: {چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 

لإيجادها  منه  والم�ستفاد  المختار  والمنهج   .
)2(

{ گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ 
وتحققها وا�ستقرارها متالئم مع العقل ب�سكل كامل؛ لأنه ينطلق من المبادئ التي 

تبني الروؤية الكونية ومعرفة الإن�سان اأوًل، ومن َثمَّ ُيبّلغ ر�سالته رويدًا رويدًا ح�سب 

التي  وال�سلوكية...  والغريزية  والأخالقية  والقيمية  المعرفية  والم�ستويات  الأبعاد 

{ڀ ڀ ٺ ٺ  تعالى:  يقول  و�سعتها؛  الإن�ساني  والمجتمع  الفرد  يمتلكها 

)1( فرهنك ا�سالم در اوروپا، الدكتور زيكريدهونكه، مرت�سى رهباني، �ص280.

)2( �سورة العلق، الآيات: 1 - 5.
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والقانونية،  الجتماعية،  الم�سائل  ويو�سح   ،
)1(

ٿ} ٿ  ٿ  ٺ  ٺ 
والحكومية و... واحدة بعد الأخرى ويبينها. 

ويبتني هذا المنهج بكامله على التعاطي المنطقي والهادئ والحّر دون ا�ستخدام 

ى ائ ائەئ  ېى  {ې  تعالى:  يقول  والإجبار؛  القوة  من  �سيء 

حب  يئجب  ىئ  مئ  حئ  یجئ  ی  ی  ىئی  ىئ  ىئ   ...

، ويقول اأي�سًا: {ی جئ حئ 
)2(

خب مب ىبيب جت حت ختمت ىت يت}
النا�سئة من القراآن  . ففي الح�سارة الإ�سالمية 

)3(

مئىئ يئ جب حب خب مب}
الكريم لم ت�ستعمل القوة وال�سلطة مطلقًا من اأجل اإدخال الآخرين في دائرة هذه 

و�ضهر  ال�ضيف  ا�ضتعمل  اإنم�  »والإ�ضالم  الطباطبائي:  العاّلمة  يقول  الح�سارة؛ 

ال�ضالح على الظ�لمين الذين لم يقتنعوا ب�لآي�ت والبراهين، ا�ضتعمل القوة في 

وجه من وقف حجر عثرة في �ضبيل الدعوة اإلى الحّق، اأجهز ال�ضالح لدفع �ضّر 

المع�ندين ل لإدخ�لهم في حظيرة الإ�ضالم؛ يقول جّل �ض�أنه: )ق�تلوهم حتى ل 

.
)4(

تكون فتنة(«

م�سافًا اإلى اأّن هذه الح�سارة تحمل ر�سالة لالإن�سانية، ل اإلى القومية اأو اللغة 

 ،
)5(

{ گ  گ  گ  ک  {ک  تعالى:  يقول  و...؛  الثروة  اأو  العرق  اأو 

{ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ  ويقول: 

.
)6(

ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ }
فع�سر المعلوماتـ  والت�سالت نا�سئ من العلم والمعرفة وم�ستند اإليهما، وهذا 

)1( �سورة الإ�سراء، الآية: 106.

)2( �سورة ال�سورى، الآية: 15.

)3( �سورة البقرة، الآية: 256.

)4( تف�سير الميزان، العالمة ال�سيد محمد ح�سين الطباطبائي، جماعة المدر�سين، ج4، �ص164.

)5( �سورة الأنبياء، الآية: 107.

)6( �سورة اآل عمران، الآية: 64.



هو المنهج المقبول فيه والمجدي والمطابق للهوية الواقعية والعملية له، والبعيد 

عن القوة، والمن�سجم والمترافق مع المنطق والحرية، على الرغم من عدم اإمكان 

الواقعية ت�ستعمل  المولودة فيه وعلى خالف هويته  اأّن عدة من المجتمعات  اإنكار 

الطالبات  تعلم  من  تمنع  مثال  ففرن�سا  الديكتاتورية؛  وتمار�ص  والإجبار  القوة 

الإن�ساني  غير  ال�سلوك  علنا عن  تدافع  واأمريكا  الإ�سالمي،  بالحجاب  المحّجبات 

لإ�سرائيل �سّد الم�سلمين، و.... فالر�سائل والقيم العملية الموؤثرة في هذا الع�سر 

والتي كان يجب اأن ُتنتج �ستكون خا�سة بالإن�سانية، واإل فلن يبقى هذا الع�سر على 

قيد الحياة.

وبناء عليه فالح�سارة الإ�سالمية من حيث المبنى والمنهج وم�سمون الر�سالة 

هي من اأرقى الح�سارات واأكثرها تاأثيرًا في ع�سر المعلومات ـ والت�سالت، لكن 

الكريم،  القراآن  في  وردْت  كما  والر�سالة  والمنهج  بالمباني  العمل مجددًا  ب�سرط 

 .Pقْت في �سيرة نبّي الإ�سالم وتجلَّْت وتحقَّ

الأخرى  الحقائق  لمن  به  والثقة  الب�سري  العقل  احترام  اإّن  الث�نية:  ال�ضورة 

اهتمت  قد  الإ�سالمية  الح�سارة  فاإّن  الحّظ  ولح�سن  الع�سر،  هذا  في  الموجودة 

معادلة  لنهيار  �سببًا  �سار  فيها  العقل  واحترام  الأمرين،  بهذين  ًا  خا�سّ اهتمامًا 

اأّن هذا الختالل في  الت�ساوي بين العلم وغيره »الجهل« واإخفاقها، ومن الموؤكد 

منهما  لكل  والإن�ساني  والجتماعي،  والإداري،  القانوني،  الموقف  يجعل  المعادلة 

مختلفًا، ومن هنا فاإّن القراآن الكريم ينفي الت�ساوي ابتداء؛ حيث يقول تعالى: { ۈئ 

، ومن َثمَّ يعرب عن اأّن توزيع الم�سوؤولية يكون 
)7(

ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئىئ }
على اأ�سا�ص الكفاءات ومعايير التنمية؛ حيث يقول تعالى: {مب ىب يب جت 

.
)8(

حت خت مت ىت يتجث مث ىث يث حج }

)7( �سورة الزمر، الآية: 9.

)8( �سورة المجادلة، الآية: 11.
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ميادين  لذلك  وحدد  والتعقل،  التفكير  على  بجدية  وحّث  الإ�سالم  �سّجع  وقد 

مختلفة من التفكير في طبيعة الإن�سان، والوجود والدنيا، وتاريخ الب�سرية و�سيرتها، 

و...، ولزم هاتين المقدمتين:

1. �سمول العقل الب�سري بمعناه العام للعقل العلمي، والتقني، والفل�سفي، والديني، 

و...، وهو ما ينّمي نحوًا من العمل الجمعي؛ لأّن تعدد ميادين التفكير والتعقل 

يتطلب اأن ل يعمل العقل على منوال واحد، بل اأن يفكر في كل م�ساألة ومو�سوع، 

بل اأن يفكر في الم�ساألة الواحدة من زوايا مختلفة، وفي كل زاوية بطريقة خا�سة 

بها.

2. الت�سجيع والحّث على التعقل في الميادين المختلفة اإنما يكون ذا معنى ومفيدًا 

اإذا كانت هناك ثقة بمنجزات العقل الب�سري، وهو ما ي�ستلزم العمل بها، واإل 

{ۀ ۀ ہ  تعالى:  يقول  ثمرة؛  �سيكون بال  والتاأكيد  الحّث  فاإّن هذا 

{ڄ  ويقول:   ،
)1(

{ ے  ھ  ھھ  ھ  ہ  ہ  ہ 
 ،

)2(

{ چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 
{ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ  ويقول: 

، ومن الآيات الكريمة التي ذكرت ومن مثيالتها الكثيرات الموجودات 
)3(

{ ۇئۇئ 
في القراآن الكريم تفهم ب�سكل جيد �سعة دائرة العقل وتنوعها.

ال�ضورة الث�لثة: من الطبيعي اأّن كّل ظاهرة تتحول اإلى حالة �سنمية فاإنها لن 

ت�ستمر ولن تكون موؤثرة؛ لأّن �سنميتها تحولها اإلى ظاهرة �ساكنة وراكدة. والعقل 

الب�سري لي�ص خارجًا عن هذه المعادلة، ولهذا فاإنه وفي اأّي وقت يتحول فيه العقل 

اإلى ما ي�سبه ال�سنم والأحفور فاإنه �سيتبدل اإلى �سده، وتتهياأ مقدمات موته.

)1( �سورة البقرة، الآية: 44.

)2( �سورة البقرة، الآية: 164.

)3( �سورة الحج، الآية: 46.



فر�سته  الذي  وال�سامل  الوا�سع  التاأثير  وبعد  والت�سالت  المعلومات  وع�سر 

تكنولوجيا الت�سال الجماعي والتكنولوجيا الحيوية و... على فكر الإن�سان ومنهجه 

فاإنه ل يتالءم اأبدًا مع التوقف وال�سنمية؛ لأّن هذا الع�سر من حيث البنية واآليات 

اأن  يعني  الجمعي  العقل  وظهور  له،  مقوٍّ  اأو  الجمعي  للعقل  منتج  ع�سر  هو  العمل 

ع والتكامل مع كونه محدودًا في  العقل الب�سري عملية ديناميكية قابلة للنقد والتو�سُّ

الوقت نف�سه. ومن الطبيعي اأّن كّل ح�سارة ل تعتني بهذه الخ�سو�سية لن ت�سل في 

هذا الع�سر اإلى اأّي مكان، والن�ّص التالي يك�سف �سّر الترقي والديناميكية في هذا 

الع�سر حيث يقول:

الأخرى  الإعالم  و�ض�ئل  من  والعديد  والتلفزيون،  الراديو،  قبيل  من   ...«

التي ت�ضخ كّم�ً ه�ئاًل من المعلوم�ت في المجتمع، والتي توؤّدي في الواقع اإلى 

الفن�نين،  قبيل:  وبع�ضهم من  له...،  ب�لن�ضبة  ك�لط�قة  وتكون  الذهن  تن�ضيط 

الن�ض�ط  هذا  من  ي�ضتلهمون  المجتمع  في  المبدعين  وجميع  والم�ضممين، 

.
)1(

ويبدعون، وتتبلور اإبداع�تهم ب�ضور مختلفة«

العقل  �سنمية  خالف  قد  �سكلها  الإ�سالمية  الح�سارة  يعطي  الذي  والإ�سالم 

الإن�ساني وتحجره اأكثر بكثير من مخالفة ع�سر المعلومات والت�سالت لها، وببيان 

الإ�سالم الأ�سكال المختلفة للعقل، والمنف�سلة عن بع�سها فهو يعتبر العقل الب�سري 

عن�سرًا حال التطور، قاباًل للنقد والتو�ّسع والخطاأ، كما اأنه يقبل الحّد في الوقت 

الب�سرية  المعرفة  تطور  قبول عملية  يتحدث عن عدم   Qفالإمام علي نف�سه؛ 

لالنتهاء وذلك من خالل هذه العبارة الجميلة حيث يقول: »من ادعى من العلم 

الب�سري  العقل  قبول  يثبت  الكالم  وهذا   ،
)2(

نه�يته« اأظهر من جهله  غ�يته فقد 

)1( پزوه�ص و�سنج�ص، العدد 8، �ص 26 . 27، العام 1375 هـ �ص، المقالة: »فرهنك تو�سعه وارتباطات جمعى«، 

الدكتور علي اأ�سدي.

)2( غرر الحكم، ج2، �ص243، رقم 1540.
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للنقد، م�سافًا اإلى قابليته للتكامل اأي�سًا؛ لأن التكامل ل يح�سل دون المرور بالنقد، 

فبعد النقد وت�سذيب الزوائد ين�سج العقل وينمو ويتكامل. 

قبيل: حّق  اأوجد حقوقًا من  ما  وهو  ـ  والمعلومات  والعلم  المعرفة  ن�سر  ويعتبر 

المعلوماتية،  مجتمع  عنا�سر  من  ـ  المعلومات  على  والح�سول  والن�سر،  الإنتاج، 

يقول فيه:  الذي   Qالراقي لالإمام علي الكالم  العن�سر من  ويمكن فهم هذا 

، واللطيف في هذا الكالم اأنه 
)1(

»�ضكر الع�لم على علمه اأن يبذله لمن ي�ضتحقه«

فللجميع  منه،  وال�ستفادة  للتوزيع  قاباًل  الحقوق  اأي حّق من  قبيل  العلم من  يرى 

الحّق في تبادل المعرفة، والتعلم والتعليم، ولهذا فاإّن من ال�سرورّي العمل وال�سعي 

وفي  بعدالة.  الإن�ساني  الحق  هذا  ينتج  دولّي  حقوقي  نظام  وبناء  لإيجاد  الدولّي؛ 

كالم الإمام عليQ اأي�سًا ما يبّين العقل الب�سري باأق�سامه الوا�سعة مثل: العقل 

التجريبي، والعلمي، والأداتي، والفل�سفي، والديني، ويو�سح في الوقت نف�سه العقل 

ة، حيث يقول: »العقل الإ�ض�بة ب�لظن ومعرفة م� لم يكن  التجريبي بطريقة خا�سّ

. ومن كالمه في العقل التجريبي وال�ستنتاج غير القيا�سي قوله: »لي�س 
)2(

بم� ك�ن«

اأو  مع�د،  في  اأو خطوة  لمع��س،  مّرمة  في ثالث:  اإل  �ض�خ�ض�ً  يكون  اأن  للع�قل 

، ومن كلماته في العقل الديني والعقل العلمي قوله: »العقل 
)3(

م« لذة في غير محرَّ

.
)5(

، وقوله »العقل غريزة تربيه� التج�رب«
)4(

حفظ التج�رب«

وعلى هذا الأ�سا�ص فاإّن الح�سارة الإ�سالمية وبقبولها الوحدة والت�ساق واإنتاج 

مكونات ع�سر المعلومات والت�سالت في داخلها فاإنها �ستكون في ع�سر المعلومات 

والت�سالت ح�سارة موؤثرة وديناميكية.

)1( بحار الأنوار، العالمة المجل�سي، ج2، �ص81؛ م�ستدرك نهج البالغة، �ص 178.

)2( �سرح نهج البالغة، ابن اأبي الحديد، ج2، �ص 331.

)3( نهج البالغة، الحكمة: 390.

)4( �سرح نهج البالغة، ابن اأبي الحديد، ج16، �ص102؛ د�ستور معالم الحكم، �ص 16.

)5( �سرح نهج البالغة، ابن اأبي الحديد، ج20، �ص 341.



الأمر الث�ني

اإن تكثر الحق والحقيقة واختالَفهماـ  ل بمعنى ن�سبية الحقيقةـ  هو العن�سر الآخر 

من عنا�سر ع�سر المعلومات والت�سالت. وهذا الختالف حا�سل بفعل تكنولوجيا 

الت�سالت المتطورة وتبادل المعلومات الذي يح�سل عبرها، من خالل: ال�سحون 

الالقطة، وال�سبكة العنكبوتية، والحوا�سيب التي لها - م�سافًا اإلى وظيفة الح�ساب 

والتلفزيونات  والمعرفية،  ال�سناعية  ال�ساحات  في  وخدمية  اإنتاجية  وظيفة   -

الإلكترونية و... . ول مفّر من هذا الختالف والتكثر؛ لأّن التكنولوجيا المذكورة 

تجعل الأفكار المختلفة، والمناهج، والقيم، والثقافات المتعددة في مقابل بع�سها 

في ف�ساء واحد وبيئة كذلك، ومن الطبيعي حينئٍذ اأن تخلق هذه المواجهة تحديات 

م�ستع�سية. 

والطريقة الوحيدة للحوؤول دون ح�سول ذلك هي قبول اختالف الحّق والحقيقة 

بل هو حقيقة على م�ستوى  الأمد وعابرًا،  ولي�ص ذلك م�سروعًا ق�سير  وتكثرهما. 

نظرية المعرفة والروؤية الكونية؛ لأن لهذا الختالف والتعدد جذورًا فيهما، وهما 

وتقدم  البيئة  وهذه  الجّو  هذا  في  ح�سارة  تولد  اأن  يمكن  وبهذا  منهما.  ينبعان 

واأفكار ومعتقدات  العن�سر المذكور وتنميه. وقد عا�ست مناهج  معطياتها وتن�سر 

مختلفة في الح�سارة الإ�سالمية ول�سنوات متمادية في اإطار نظام ن�سط، ولم يكن 

هذا الأمر ليح�سل اإل في ظل مباني الإ�سالم في معرفة الإن�سان والروؤية الكونية.

والمنهجية  المعرفية  الحقائق  عن  الإ�سالم  في  الحديث  وقع  وقد  هذا، 

والوجودية اإلى جانب الحديث عن الحّق الواحد والكامل والنهائي وفي ظّله؛ يقول 

القراآن الكريم: {ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 

، ففي هذه الآية ال�سريفة ُذكر »اهلل« على اأنه الحّق الأعلى والحقيقة 
)1(

چ }

)1( �سورة لقمان، الآية: 30.
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المطلقة، وبالتالي فاإّن اأية حقيقة ُتعتبر اأعلى منه واأكمل �سواء اأكانت على �سورة 

المعبود اأم غيره فهي لي�ست �سيئًا �سوى الباطل. 

وهذا الكالم ل يعني نفي تعدد الحّق وكثرته في مراتب وميادين اأخرى؛ لأنه قد 

وردت في القراآن الكريم اأمور مختلفة، مثل: القول الحق، والعمل الحق، والمنهج 

والملكية،   ،... الحّق،  والقتل  الحّق،  والعذاب  الحقة،  والخلقة  الحق،  والطريق 

مبنيين  على  المذكور  والختالف  التعدد  ويقوم  و...،  والفكر،  والقوة،  والرئا�سة، 

اأكد القراآن الكريم عليهما كثيرًا، وهما:

.»Ontological« 1. الروؤية الكونية

.»Epistemological« 2. نظرية المعرفة

تقودنا  والإ�سالم  القراآن  مدر�سة  في  الحقيقة  ومعرفة  الحّق  الكونية  فالروؤية 

اإلى الحقوق الكثيرة والمختلفة؛ لأّن الإ�سالم قد تحّدث عنها؛ حيث يقول تعالى: 

ڱ  ڱڱ  ڱ  ڳ  {ڳ  ويقول:   ،
)1(

ۆ} ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  { ڭ 

ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  {چ  ويقول:   ،
)2(

ں} ں 
 ،

)4(

، ويقول:{ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ}
)3(

ڌ ڎ ڎ}

، ويقول: 
)5(

ويقول: {اإن كثيرا من الأحبار والرهبان لياأكلون اأموال النا�ص بالباطل}

. وقد اعتبر القراآن الكريم 
)6(

{ک ک ک گ گ گ گ ڳ }

وتو�سعة  المال  لتح�سيل  بع�سهم  ا�ستخدمه  الذي  المنهج  الأخيرتين  الآيتين  في 

الدنيوية  الحياة  اإعمار  منهج  يعتبر  اأنه  الطبيعّي  ومن  باطاًل.  الدنيوية  المعي�سة 

)1( �سورة النور، الآية: 25.

)2( �سورة ق، الآية: 42.

)3( �سورة اآل عمران، الآية: 86.

)4( �سورة الروم، الآية: 8.

)5( �سورة التوبة، الآية: 34.

)6( �سورة هود، الآية: 16.



وتنميتها الذي يتمتع بال�ستقرار والنتائج المنطقية والعملية والدينية حّقًا.

وحا�سل نظرية المعرفة التي اهتّم القراآن الكريم بها هو تعددية الحّق وكثرته، 

اإذ قد وردت في القراآن الكريم مناهج مختلفة، واأ�سباب كثيرة للمعرفة، والتي يلزم 

منها قبول الحقوق المتعددة والمختلفة، فالمنهج الح�سي ـ التجريبي الذي ي�ستعمل 

في البحث والمعرفة يثبت وب�سكل طبيعي حقائق ووقائع تتطابق مع الح�ّص والظاهر، 

اأّما منهج القيا�ص ال�ستنتاجي وال�ستدلل البرهاني فاإنه يفتر�ص الظواهر العقلية 

ويبّينها، وطريق ال�سهود والتلّقي الداخلي يثبت حقائق من �سنخه اأي�سًا. ولي�ص من 

المنطقي اأن ت�ستعمل مدر�سة واحدة مناهج مختلفة للمعرفة، واأن تحثَّ النا�ص على 

فهمها والعمل بها، ثم ل تعترف بالحقائق والوقائع المختلفة والمتكثرة.

و�سبل  للمعرفة  اإنتاج مناهج مختلفة  الكريم كثيرًا على  القراآن  اأكد  هذا، وقد 

العي�ص. ومن الطبيعّي اأن يكون ما ينتج من العمل بها وال�ستفادة منها، وهو الحقائق 

والوقائع المختلفة في الميادين المتعددة للحياة، مقبوًل من جانبه ومر�سيًا. وهذا 

الوقائع  قبول  من  الرغم  على  منها  الحا�سلة  النتائج  قبول جميع  بالطبع  يعني  ل 

والحقائق المختلفة، واإل فال بدَّ حينئٍذ من العتراف بوقوع التناق�ص في القراآن 

الكريم، والحال اأنَّ �ساحته المقد�سة منّزهة بالن�ّص ال�سريح عن ذلك.

ومن هنا فاإن القراآن الكريم، واإلى جنب المناهج الح�سيةـ  التجريبية، والعقلية، 

{ٱ ٻ ٻ  وال�سهودية يعترف بحقائق من �سنخ كلٍّ منها؛ يقول تعالى: 

الآية  فهذه   ،
)1(

{ ٺ  ڀ  ڀ  ڀڀ  پ  پ  پ  ٻپ  ٻ 
الكريمة تفيد اأنه يتعرف على المنافقين من خالل الظواهر الفيزيائية التي تظهر 

ں  ڱ  ڱ  {ڱ  ويقول:  الكالم،  خالل  ومن  وجوههم  على 

ہ  ہ  ۀۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں 

)1( �سورة محمد، الآية: 30.
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كيفية  الآية  هذه  بّينت  حيث   ،
)1(

{ ھ  ھ  ھ  ہ  ہ 
الكيفية  التغّيرات  ـ عن طريق  فيزيائية  ي�سّكل ظاهرة  الذي  ـ  الفقر  على  التعرف 

والكمية الفيزيائية الظاهرة على وجه ال�سخ�ص الفقير بل المجتمع الفقير، ويقول 

 .
)2(

{ {ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ  اأي�سًا: 

وُي�ستفاد من هذه الآية الكريمة:

1. وجوب النظر اإلى الدنيا وكيفية خلقها وعملها.

المعرفية  المناهج  من  للكثير  �سموله  بل  �سطحية،  م�ساهدة  النظر  كون  عدم   .2

»المنهج الفل�ضفي، والفني، والعلمي، والتقني، و...«، ولهذه المناهج مخرجات 

حول الدنيا حتمًا.

والمنهُج  الدنيا،  نظام  اأجزاء  وعمل  الخلق  كيفية  على  التعرف  على  التاأكيد   .3

بالمعنى  العلمي  المنهج  هو  جيد  ب�سكل  الغور  هذا  �سبر  على  القادر  الوحيد 

اإنجازات، وقوانين، ونظرّيات، ومن  اإلى الآن  م هذا المنهج  المعا�سر، وقد قدَّ

حيث المجموع فقد قّدم حقائق مختلفة وكثيرة حول اآلية الخلق وعمل النجوم 

والكواكب والدنيا.

وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  {ې  تعالى:  ويقول 

، وُي�ستفاد من هذه الآية الكريمة:
)3(

وئ ۇئۇئ }
والجتماعية  والثقافية  وال�سيا�سية  القت�سادية  والعالقات  المعامالت  اأّن   .1

للب�سر هي  الحياة الجتماعية  والتي ظهرت على طول  الناتجة منها  والأنظمة 

محل للبحث بو�سفها م�سدرًا للمعرفة.

)1( �سورة البقرة، الآية: 273.

)2( �سورة ق، الآية: 6.

)3( �سورة الحج، الآية: 46.



2. يحتاج البحث في هذه الأمور اإلى منهجين هامين على الأقّل، هما:

� المنهج العقلي.

� المنهج التجريبي � الح�ضي.

3. يحّقق هذان المنهجان من مناهج البحث مجموعة من الحقائق المختلفة في 

المختلفة  والقواعد  القوانين  و�سع  ذلك  على  دليل  واأهّم  المذكورة،  ال�ساحات 

والمجتمعات  والتاريخ  الحياة  التخلف«   � »التطّور  تغّير  طريقة  على  الحاكمة 

الب�سرية، وما اأفرزته من اأمور ثقافية وح�سارية والتي ل يمكن اعتبارها باطلة 

باأجمعها.

البيان والمنهج،  الإ�سالمي متعدد  اأّن المجتمع  الآن  وقد ات�سح مّما ُذكر حتى 

ولي�ص ذا بيان واحد ومنهج كذلك، وهذه الحقيقة متبلورة ب�سكل كامل في �سيرة 

 Qاأبي طالب بن  عليُّ  والقيم  العلم  �سوُة 
ُ
اأ عنه  ر  يعبِّ ما  وهو  واأقوالهم،  الأئمة 

ظ  حيث يقول: »فال تكلموني بم� تكلم به الجب�برة، ول تتحفظوا مني بم� ُيَتحفَّ

.
)1(

به عند اأهل الب�درة، ول تخ�لطوني ب�لم�ض�نعة«

الإن�ساني  المجتمع  من  يقترب  الإن�ساني  المجتمع  فاإّن  الإ�سا�ص  هذا  وعلى 

ب�سكل  الأ�سيلة  الإ�سالمية  الح�سارة  تاأثير  وُيظهر  تطوره،  بمقدار  الإ�سالمي 

اأكبر. 

والحقيقة  الحّق  بتكثر  القول  نتيجة  لي�ص  باأن  اأذكر  اأن  علّي  لزامًا  اأرى  وهنا 

واختالفهما وفق المبنيين المذكورين قبوَل المذهب الن�سبي اأو الن�سبية المطلقة، 

�ص اإليه في فر�سة  بل ل ُيراد منه ذلك، والكالم في هذا المجال كثير، يجب التعرُّ

اأخرى.

)1( نهج البالغة، الخطبة: 214.
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المكّون الثالث: تر�ضيد الطاقات

ُيطَلق تر�سيد الطاقات على عملية معرفة الطاقات والقدرات والموارد »الب�ضرية 

َق  تحقَّ اأنَّ  الطبيعى  ومن  منها.  الف�سلى  وال�ستفادة  وتنميتها،  الب�ضرية«،  وغير 

هذه الأمور تابٌع ل�سل�سلة من التغّيرات من قبيل: الظروف القت�سادية، والعلمية، 

والنف�سية، و.... 

نات واآليات خا�سة في المجتمعات المختلفة،  ومن هنا فال بدَّ من وجود مكوِّ

والمراحل المتعددة لتطور الحياة الب�سرية كي يتحقق ذلك. ول يخفى اأن التنبه 

تر�سيد  عملية  في  جّدًا  القّيمة  الم�سائل  من  ذاته  حد  في  ُيعتبر  الأمور  لهذه 

الطاقات.

وقد ُعرف هذا العن�سر الثالث في ع�سر المعلومات ـ والت�سالت بو�سفه من 

المكونات المفتاحية. ويكمن الدليل على ذلك في تحّول الأمور اإلى اآلية وميكانيكية، 

من  نا�سئة  و...  واإدارية،  وثقافية،  واجتماعية،  اقت�سادية،  جديدة  �سيغ  وظهور 

ا�ستبدال  اإلى  توؤدي  والتي  التحتية،  وبناه  المجتمع  هيكل  في  الحا�سلة  التغّيرات 

منا�سب  تبدل  قبيل:  من  اأخرى،  واإنتاج  وعنا�سرها  اجتماعية  طبقات  مكّونات 

تبدل  اإلى  يوؤدي  ما  وهو  وعلماء،  وتقنيين  مدراء  اإلى  والراأ�سماليين  ال�سيا�سيين 

المعرفة ـ العلم، والمعلومات، والتقنيات ـ اإلى اأداة لإنتاج المجتمع وبناه التحتية. 

وعلى هذا الأ�سا�ص فاإّن �سرعة اإنتاج المنتجات الثقافية والقت�سادية وال�سيا�سية 

والعلمية التقنية ومقداره مرتفعان، ومتنّوعان، وقابالن للزيادة، والمناهج القابلة 

في  �سك  ول  اأي�سًا.  متعددة  بدورها  هي  الأفكار  وكذلك  متعددة  والتجديد  للتغير 

اأّن تنظيم جميع هذه الطاقات والقوى الجديدة والمتغّيرة وال�ستفادة منها ب�سكل 

اأف�سل هو اأمر �سعب، لكنه حيوي في الوقت نف�سه. 

�ساحة  تكون حا�سرة في  اأن  الإ�سالمية  للح�سارة  يمكن  اإنما  وفي ع�سر كهذا 



المذكور.  بالمعنى  الطاقات  تر�سيد  في  نجحت  اإذا  فيما  الموؤثر  والتنظيم  العمل 

وهذا النجاح مرهون باآليات معينة، من جملتها:

1. ال�ضرعة والمن�ف�ضة

وهما من مميزات الع�سر الحديث، ومن �سمات ال�سرعة والمناف�سة ارتكازهما 

في  الم�ساركة  من  الإ�سالمية  الح�سارة  تتمكن  ولكي  والتكنولوجيا.  العلم  على 

التي  الدائرة  في  البناءة  المناف�سة  بنيان  تنع�ص  اأن  يجب  والزدهار  المناف�سة 

تغطيها، وتحافظ على حيويته. ويظهر ح�سن المناف�سة في اأنها توؤّدي اإلى ال�سراكة 

 � »محركة  طاقة  اإلى  وا�سع  م�ستوى  على  والقدرات  الكامنة  الطاقات  وتبّدل  اأوًل، 

ال�ساملة  التنمية  هو  العملية  لهذه  الطبيعي  والناتج  ثانيًا.  ودوافع  وحرارة  ن�قلة« 

وتاأمين الحاجات وهو الم�سداق الوا�سح لتر�سيد الطاقة.

اأي  خ�سو�سّيتاهما  وال�سبق  المناف�سة  مبداأي  جنب  اإلى  الإ�سالم  جعل  وقد 

»المنطقية« و »البّن�ئية«، وبهذا تح�سل ال�سرعة مع كمال الر�سا، وهذان الو�سفان 

ام، ولهذا  مطلوبان اإلى درجة اأّن المناف�سة بدونهما لن تكون �سوى �سيٍء قبيٍح وهدَّ

ال�سبب ففي كّل مورد ُذكرت فيه المناف�سة رافقتها هاتان الخ�سو�سيتان؛ ففي قوله 

 اأمر اهلل بال�سبق في الخير، 
)1(

تعالى: {ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦڦ }

كما منع عن ا�ستعمال الألفاظ القبيحة في مواجهة الكافرين؛ حيث يقول: {ھ 

، ودل قوله تعالى: 
)2(

ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ }
عملية  انفتاح  على   

)3(

{ ھے  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  {ہ 

الحوار والتي لزمها عر�ص الأفكار والمناهج المخالفة والموافقة، ومن َثمَّ انتخاب 

ومناف�سة  منطقي  اإن�سان  عن  تحكي  الأدلة  هذه  وكلُّ  بينها،  من  البرهاني  الفكر 

)1( �سورة البقرة، الآية: 148.

)2( �سورة الأنعام، الآية: 108.

)3( �سورة الزمر، الآية: 17 - 18
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بّناءة، وهما من التوابع المفقودة اأو ال�سعيفة والغريبة ـ بالمعنى الحقيقي للكلمة ـ 

في الواقع الخارجي لع�سر المعلومات والت�سالت. 

 
)1(

{ پ  ٻ  ٻ  ٻ  {ٻ  الكريمتين:  الآيتين  فاإّن  وكذلك 

مّما  المناف�سة  توجيه  في  ال�سرعة  تعتبران   
)2(

{ ٺ  ٺ  ڀ  و{ ڀ 

منبع  لها  والبّناءة  ال�سريعة  فالمناف�سة  هذا،  وعلى  الحا�سر.  الوقت  مع  يتنا�سب 

اإ�سالمي ت�سدر عنه، وهي ُتعتبر حاجة حيوية للتقدم في ع�سر المعلومات.

2. التوازن

والمراد بالتوازن اأن تكون الآليات الحاكمة في حياة الب�سر متنا�سقة، ومتكافئة، 

في  التوازن  تحقق  وبعد  اأنه  الطبيعي  ومن  والتطوُّر.  والتنمية  لالإنتاج  ومحققة 

ل�سالم  اأر�سية  ي�سكل  بنف�سه  وهو  التعادل،  يح�سل  الحياتية  والعنا�سر  المكونات 

دائم واأمن �سامل. وما دام التعادل غير حا�سل فلن يتحقق الأمن ال�سامل والتنمية 

الإن�سانية التي تتطلب ال�ستفادة الف�سلى من جميع الطاقات والقدرات وتنميتها. 

وبناًء على هذا، فاإّن اإيجاد التوازن يمّثل اأهم اآليات تاأثير الح�سارة الإ�سالمية، 

من  كاًل  اأّن  الموؤ�سف  من  اأّن  اإل  عالية،  بمكانة  يتمتَّع  وهو  اأخرى.  اأية ح�سارة  بل 

هذا  في  لل�سرر  عر�سة  هما  الغربية  والح�سارة  الحا�سرة  الإ�سالمية  الح�سارة 

غير  التنمية  اأّن  وتثبت  توؤكد  والتاريخية  المنطقية  ـ  العلمية  والأدلة  المجال. 

الجهود  فيها  تعمل  التي  الظروف  في  �سيما  ل  التاأثير،  ميزان  من  تقلل  المتوازنة 

الفكرية والتقنية، بل حتى العتقادية والدينية، على �سكل نظام كما هو الحال في 

ع�سر المعلومات ـ والت�سالت. 

طبقات  جميع  بين  وحيوّيًا  وظيفّيًا  ترابطًا  هناك  اإّن  وحيث  الحالة  هذه  وفي 

المتعادل  اأجزائه  بعمل  منوطان  وا�ستمراره  وكفاءته  وعنا�سره،  واأجزائه  النظام 

)1( �سورة اآل عمران، الآية: 133.

)2( �سورة الموؤمنون، الآية: 61.



والمكّمل لبع�سه والمتنا�سق، وخراب اأي جزء منه اأو مكّون يعّطل النظام باأكمله، 

ويتنامى  النظام  يحيا  واأن  النظام،  باأداء  مرهونًا  التاأثير  يكون  اأن  الطبيعي  فمن 

بان�سجام اأجزائه فقط. 

التجربة  اأّن  اإل  التوازن.  اإلى  ب�سدة  يحتاج  التاأثير  فاإّن  الأ�سا�ص،  هذا  وعلى 

التاريخية حاكية عن اأّن الح�سارة ال�سناعية قد تطورت ب�سكل جيد على الم�ستوى 

المادي والعمل الإنتاجي، اأّما على الم�ستوى الخدمي والمعنوي بمعناه ال�سامل فاإّن 

تطورها غير مر�ٍص. وبال�سبط فاإّن عدم التوازن هذا قد اأ�سبح اليوم ِلبنة للح�سارة 

ما بعد ال�سناعية والثقافة الحديثة، وهذه الح�سارة تريد اليوم اأن ت�سير نحو اإيجاد 

هذا التوازن الذي من نتائجه ال�ستفادة التامة والكاملة من العلم.

هذا، وفي الإ�سالم قوانين عملية قّيمة اإذا ُعمل بها وُوجدت في ج�سد المجتمع 

الإ�سالمية؛  للح�سارة  الموزون  غير  التطور  من  تمنع  اأن  �ساأنها  من  فاإّن  وروحه 

ۇئ  ۇئ  وئ  ەئوئ  ەئ  ائ  ائ  ى  {ى  تعالى:  اهلل  يقول 

وقد   ،
)1(

یجئ} ی  ی  ی  ىئ  ىئىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۆئۈئ  ۆئ 

ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  {ٿ  اأخرى:  �سريفة  اآية  في  ورد 

»ب�رك  قائاًل:  اهلل  دعا  اأنه   Pالأكرم النبّي  البختري عن  اأبو  ونقل   ،
)2(

ڤڦ  }
اأدين�  لن� في الخبز ول تفرق بينن� وبينه فلول الخبز م� �ضلين� ول �ضمن� ول 

اأحدكم  يد  وفي  القي�مة  ق�مت  »اإن  قال:  اأنه  عنه  اأي�سًا  ونقل   ،
)3(

ربن�« فرائ�س 

، ونقل عن الإمام 
)5(

اأن ل يقوم حتى يغر�ضه� فليغر�ضه�«  ف�إن ا�ضتط�ع 
)4(

ف�ضيلة

اأبداً واعمل لآخرتك ك�أنك  اأنه قال: »اعمل لدني�ك ك�أنك تعي�س   Qالكاظم

)1( �سورة الق�س�ص، الآية: 77.

)2( �سورة الأعراف،الآية: 32.

)3( فروع الكافي، ج5، �ص73.

)4( �سغار النخل.

)5( البركة في ف�سل ال�سعي والحركة، الو�سابي الج�سي، �ص16.
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، وعن الإمام الباقرQ اأنه قال: »اإني لأبغ�س الرجل � اأو اأبغ�س 
)1(

تموت غداً«

� اأن يكون ك�ضالَن عن اأمر دني�ه، ومن ك�ضل عن اأمر دني�ه فهو عن اأمر  للرجل 

، والحا�سل من هذه الآيات والروايات عدة نقاط اأ�سا�ص وح�سا�سة 
)2(

اآخرته اأك�ضل«

جّدًا، وهي:

1. الحركة اأ�ض��س الحي�ة.

2. ت�ضير الحركة اله�دفة والمنظمة من الدني� اإلى الآخرة.

ب�لحركة  والمليئة  الع�مرة  الدني�  ظل  في  الع�مرة  الآخرة  تح�ضل  اإنم�   .3

وال�ضعي.

ال�ضي��ضي، والق�نوني،  الدني� الع�مرة مرهونة ب�لتنمية الإن�ض�نية، والتطور   .4

والديني،  والتقني،  والعلمي،  والخدمي،  وال�ضحي،  والثق�في،  والقت�ض�دي، 

والأخالقي للمجتمع الب�ضري.

وعلى هذا الأ�سا�ص فاإن التنمية المتوازنة لأجزاء الحياة الب�سرية هي اأ�ّص تاأثير 

في  الوا�سحة  الأر�سيات  اإلى  وبالتنّبه  وظائفها.  اأهّم  ومن  الإ�سالمية  الح�سارة 

القيام  ال�سروري  فاإّن من  والت�سالت  المعلومات  الإ�سالمية وع�سر  المجتمعات 

بالتطوير والتنمية المتوازنين في المجالت التالية من اأجل اإيجاد تاأثير للح�سارة 

الإ�سالمية وبناء طاقاتها:

مجالين  في  وذلك  الإ�سالمية  البلدان  في  الطاقات  وبناء  ال�ستثمار  األف: 

حيويين: 

والأجواء  والتجهيزات،  والإدارة،  »العلم،  من  المطلوبة  التحتية  البنى  اإيجاد   .1

الكمية  وزيادتها  القطعات  اإنتاج  اأجل  من  ون�سرها  العتق�دية«   � النف�ضية 

والكيفية.

)1( و�سائل ال�سيعة، الحر العاملي، ج17، �ص76.

)2( فروع الكافي، ج5، �ص85.



العر�ص من خالل  وزيادة كفاءات  وقتها،  الثقافية وعر�سها في  البرامج  تنوع   .2

نماذج وفنون مختلفة.

والعالقة اليوم بين البرامج والقطعات معقدة ومترابطة اإلى درجة اأنه ل فائدة 

من اأحدها بدون الآخر. ولهذا ال�سبب كّلما كانت الح�سارة قوية من حيث البرامج 

الثقافية، اإل اأنها وفي المقابل تقبع في اأدنى ال�سعف وال�سبات في مجال القطعات 

المعا�سر  والأتوماتيكي  الآلي  والمجتمع  المعلوماتية  مجتمع  في  �ستكون  فاإنها 

مك�سوفة وغير قادرة على الدفاع. وتخلف اأكثر الدول الإ�سالمية وتاأثرها في مقابل 

الثقافة الغربية الهجومية نا�سئ عن ال�سعف في هذا المجال، فعلى �سبيل المثال 

اإن »الأ�ضو�ضيتدبر�س« بو�سفها مركزًا لالأخبار في اأمريكا تمتلك القدرة على بّث 

90000 كلمة في اليوم اإلى الدول الآ�سيوية، وهي تقوم بذلك في كل يوم، في حين 

19000 كلمة في اليوم فقط،  اأمريكا  اإلى  اأّن جميع الدول الآ�سيوية ولالأ�سف تبّث 

وعدم التكاُفوؤ في تبادل الر�سائل الم�سورة هو بهذا المعدل اأي�سًا بل اأكثر.

ب: اإيجاد عالقات ومنهجيات متنا�سقة بين الحّق في الح�سول على المعلومات 

ـ والت�سالت والربط بينها وبين الحّق في اإنتاج كّل منها وتوزيعه وترويجه 

عبر طرق مختلفة. 

العملية  لهذه  والهيكلية  والقانونية  الحقوقية  الأر�سية  اإيجاد  اأخرى:  وبعب�رة 

الح�سول  في  الحّق  الب�سري  المجتمع  اأفراد  لجميع  يتيح  نظام  ت�سييد  طريق  عن 

على م�سادر اأنظمة المعلومات والت�سالت من القنوات التلفزيونية، والحا�سوب، 

والجامعات،  والمنتديات،  وال�سحف،  الالقطة،  وال�سحون  العنكبوتية،  وال�سبكة 

والم�ساجد، و... من اأجل اإنتاج ر�سائل مختلفة ون�سرها، كما لهم الحّق في الح�سول 

واإل ففي غير هذه ال�سورة �سيحكم  المعلومات والتوا�سل مع بع�سهم،  اأ�سل  على 

الجتماعي  ـ  الفردي  والرتهان  ال�ستعمار  ّم 
ُ
اأ وهو  والمنهجي،  الفكري  ال�ستبداد 

في الميادين الثقافية، وال�سيا�سية، والقت�سادية، والمعرفية، والدينية، و... وعلى 
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مختلف الم�ستويات ال�سغيرة والكبيرة، وحينئٍذ لن يتحقق ال�سلم والأمن ال�سامل 

اأ�سا�ص  ُيعتبر  الب�سرية على ال�ساحة الدولية، والذي  والعدالة الجتماعية والتنمية 

تطور الب�سر، ومن اأهّم اأهداف الأديان التوحيدية. 

ومن هنا فاإّن الح�سارة الإ�سالمية يجب اأن تحافظ في مقام العمل على المعادلة 

والتنمية  والعدالة،  ال�سلم،  طعم  تذّوق  من  الب�سرية  لتتمكن  قائمة؛  المذكورة 

اأكّد الن�ص الديني  واأّن هذه ال�ستراتيجية قد  العالمي، ل �سيما  الب�سرية، والأمن 

عليها؛ حيث يقول تعالى: {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ 

اأن  الجهل  اأهل  على  اهلل  اأخذ  »م�   :Qعلي الإمام  ويقول   ،
)1(

{ ڀ ڀ 
.

)2(

يتعّلموا حتى اأخذ على اأهل العلم اأن يعّلموا«

ع�سر  في  الف�ساء  وتكنولوجيا  وتطوره،  الإلكتروني  التقني  الإنتاج  اإّن  ج: 

المعلومات قد جعال ارتباط النا�ص ببع�سهم وعالقاتهم في قوالب واآليات 

�سوتية ومرئية ورمزية في الغالب وبدلهما اإلى ذلك. وفي المقابل فاإّن عملية 

انحدارّيًا،  �سيرًا  �سلكت  قد  كذلك  والتعامل  لوجه  وجهًا  المبا�سر  التوا�سل 

اإلى �سعف التبادلت المفتوحة، وهو  وال�ستمرار على هذا المنوال �سيوؤدي 

العاطفية،  والق�سايا  والأخالق،  التعليم،  �سعيد  على  مخربة  اآثارًا  ينتج  ما 

والوظائف الجتماعية، و... . 

»الأن�ضنة«،  النثروبولوجيا  وعلماء  الت�سالت،  علوم  خبراء  فاإّن  هنا  ومن 

ال�سوتية  والعالقات  الرتباطات  اأّن  راأوا  مهما  الجتماع  وعلماء  النف�ص،  وعلماء 

والمرئية مفيدة وعملية، اإل اأنهم يعتقدون اأي�سا بعدم ترتب الآثار البناءة للعالقات 

في  �سيما  ل  العالقات،  من  النوع  هذا  على  لوجه  وجهًا  المبا�سرة  والتعامالت 

التعامالت  على  المحافظة  اأّن  يعتبرون  فهم  عليه  وبناًء  الجتماعية.  المجالت 

)1( �سورة اآل عمران، الآية: 187.

)2( نهج البالغة، الكلمات الق�سار، �ص478.



المبا�سرة والعلنية اإلى جنب التعامالت الرمزية ـ المرئية اأمر حيوي ومكمل.

المذكورين  والرتباطات  التعامالت  نوعي  بين  التناغم  اإيجاد  فاإّن  هنا  ومن 

والمحافظة عليهما من خالل الح�سارة الإ�سالمية يفتح اآفاقًا منيرة جّدًا و�ساهقة 

بع�ص  لالإ�سالم تحقيقه عن طريق  يمكن  ما  وهو  الع�سر.  الإ�سالم في هذا  اأمام 

الدينية  والمرا�سم  وال�سعائر  العائلية،  ـ  الجتماعية  والقوانين  وال�سنن  الأخالق 

التي لها وظيفة اجتماعية ـ �سيا�سية، وترتبط ب�سكل اأكبر بعملية التعامل والرتباط 

الجماعة،  و�سالة  الأعياد،  و�سلوات  الجمعة،  �سالة  قبيل  من  لوجه  وجهًا  العلني 

والحّج، و.... 

3. تقديم ر�ض�لة اأ�ضيلة وعملية

العالقات  وا�ستراتيجيو  الدين،  وعلماء  والفال�سفة،  الجتماع،  علماء  يعتقد 

وال�سيا�سة الدولية اأّن م�ستقبل العالم يتوقف على �سكل العالقات بين الح�سارات 

الكبرى والروابط بينها على الرغم من عدم وجود تناغم بينها على هذا ال�سعيد، 

واعتقاد العديد منهم اأّن عالقات مليئة بالت�سادم والت�سنج �ستحكمها في الم�ستقبل، 

خالفًا لمن تفاءل وذهب اإلى القول بح�سن العالقات بينها. ولكّن الفريقين يتفقان 

على اأّن ال�سلم، والعدالة، والحقوق الب�سرية، والأمن العالمي مما ينتج من التعاون 

بينها فقط؛ يقول هانتينكتون: »ي�ضّكل �ضراع الح�ض�رات اأكبر خطر يهدد ال�ضلم 

اطمين�ن�  الطرق  اأكثر  هو  الح�ض�رات  على  المبتني  الع�لمي  والنظ�م  الع�لمي، 

.
)1(

لمواجهة الحرب الع�لمية«

فالح�سارات التي يتوقف م�ستقبل العالم على �سكل العالقات والتعامالت بينها 

هي ثماني ح�سارات كبرى اأو ت�سع ل اأكثر، وي�سكل الدين الركن الوثيق لأكثر هذه 

الإ�سالمية  اأ�سا�ص الح�سارة  ي�سكل  الذي  الإ�سالم  الموجودة، ل �سيما  الح�سارات 

)1( برخورد تمدن ها وبا�سازى نظم جهانى، �ساموئل. پى. هانتينكتون، ترجمة: محمد علي حميد رفيعي، �ص 516.
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الت�سكالت  اآلية  في  كبيرًا  دورًا  لالأديان  اإّن  القول  يمكن  النتيجة  وفي  ودعامتها، 

م�ستقبل  في  و...  والعلمية،  والجتماعية،  وال�سيا�سية،  والثقافية،  القت�سادية، 

العالم. 

الع�سر  اأن يعمل كطاقة محركة في هذا  الذي يمكنه  الدين  اأّن  الطبيعي  ومن 

والأفكار  بالختالفات،  والطافح  والمناهج،  والعتقادات،  بالتوقعات،  المليء 

المزيفة، والمعامالت والمناف�سات ال�ساعية للتفّوق، والمعّر�ص للتغيير، والتجديد، 

من  كامل  ب�سكل  ي�ستفيد  اأن  يمكنه  الذي  والدين  الأزمات؛  وخلق  ال�سرعة،  ع�سر 

جميع الطاقات والقدرات من اأجل الو�سول اإلى الهدف هو الدين الذي ت�سّب ر�سالته 

وتعاليمه واأوامره في �سبيل التنمية الب�سرية، والحرية، ورف�ص ال�ستبداد وا�ستعمار 

الإن�سان، وطرد التحجر، والحتكار، وال�سنمية، واإنتاج نظام مفتوح وجماعي باعث 

على الترقي، وفي النهاية قابل للوحدة والعبادة التوحيدية؛ لأّن هذه الأمور مقبولة، 

فاإّن جميع هذه  الحّظ  ومن ح�سن  وثقافة.  ومكان  زمان  كل  في  عامة  فائدة  ولها 

{ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  تعالى:  يقول  الإ�سالم؛  ر�سالة  في  قد جمعت  الأمور 

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ 
.

)1(

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ}
»System Approach« 4. التخطيط الممنهج

الأر�سية  الكرة  اأنحاء  الب�سرية على جميع  اأن الحياة  اإلى ما تقدم من  م�سافًا 

مترابطة ب�سكل وثيق في ع�سر المعلومات ـ والت�سالت فاإّن مفردات هذه الحياة 

تدور  لن  الحياة  فاإّن  وبالتالي  ووا�سعة،  جّدًا  متعددة  وا�ستمرارها  ثباتها  ومناهج 

باأهمية حيوية  اإدارة هذه المفردات وات�ساقها يتمتع  على محور واحد. ولهذا فاإّن 

لي�ص على م�ستوى دولة فح�سُب، بل على م�ستوى العالم. وبناًء عليه مهما نظم بلد 

)1( �سورة اآل عمران، الآية: 64.



ما مفردات حياته ب�سكل جيد، فما دامت تلك المفردات غير منظمة على الم�ستوى 

العالمي فاإّن اإدارتها لن تكون مجدية على م�ستوى ذلك البلد.

 ،»Administrative« والتنفيذية  ال�سلوكية،  الإدارية  المناهج  فاإّن  ولهذا 

 Management« بالو�ساطة  والإدارة   ،»Bureaucracy« المعا�سرة  والبيروقراطية 

لها  والتي   »Contingency Approach« الطوارئ  اإدارة  حتى  بل   ،»Intermediation

تفي  القت�سادية وغيرها ل  ال�سركات  قبيل:  اإطار �سيق من  الغالب في  تاأثير في 

موؤثرًا في  يكون  اإدراي  انتخاب منهج  ال�سروري  وعليه فمن  المهّم.  الغر�ص  بهذا 

ح�سد الطاقات على الم�ستوى الدولي في ع�سر كهذا. 

واأف�سل منهج اإداري في ع�سر كهذا هو »اإدارة التخطيط الممنهج« اأو »النظ�م 

تمّكنه  اإلى  م�سافًا   - المنهج  وهذا  و�سامل.  مفتوح  كنظام  يعمل  والذي  الموّجه« 

من  الأهّم  فاإّن   - وتعادلها  الر�سالة  وتنا�سق  للتفّوق،  وال�سعي  المناف�سة  اإنتاج  من 

ذلك كله اأنه قادر على اإيجاد التنا�سق والترابط، وال�ستمرارية، وتحكيم المناف�سة 

وثبات.  بقوة  للتنفيذ  وقابلة  عملية،  وجعلها  والتوازن،  والتعادل  وتثبيتها،  البناءة 

واأهم اأجزاء هذه الآلية الإدارية هي:

المعطيات  جميع  اإدخال  وتعني  الإدارة،  مراحل  اأولى  وهي  المدخالت:   .1

والمعلومات المعرفية، والتقنية، والمنهجية، والقيمية، و... اإلى النظام؛ ليتاأمن 

جّو من المناف�سة، والتفوق البّناء، بم�ساهمة جميع العنا�سر الحيوية من قبيل: 

العاملة،  والقوى  والتكنولوجيا،  �ص،  والتخ�سّ الأّولية،  والمواد  المال،  راأ�ص 

والثقافات المختلفة، و....

اإحداث  اأجل  من  النظام  مدخالت  فيها  تعالج  التي  المرحلة  وهي  العلمّي�ت:   .2

الأق�سام  بين  التن�سيق  يولد  بال�سبط  المحطة  هذه  وفي  الهدف،  نحو  حركة 

والخدمات،  والمعي�سة،  وال�سيا�سة،  والدنيا،  والدين،  الثقافة،  من  المختلفة 

وال�سحة، والعلم، والتكنولوجيا، وال�سنن والأخالق.
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وتبداأ عملية  اأمورًا حوله،  فيها  النظام  ين�سر  التي  المرحلة  المخرج�ت: وهي   .3

ال�ستمرار والثبات، وتقوية المناف�سة، واإيجاد التوازن والتعادل، وتكافوؤ الر�سالة 

اأي�سًا.

4. التغذية الراجعة: وهي المرحلة التي ت�سبط فيها المراحل ال�سابقة، وتح�سل 

فيها مراجعة ن�سبة انحراف منتجات الآليات المعتمدة في هذا المنهج الإداري 

قًا. ولهذا ل بّد واأن تكون عملية التقييم  عن الأهداف والمباني المحددة م�سبَّ

م�ستمّرة. وفي النتيجة يبداأ تطّور هذا المنهج وي�ستحكم.

اأن هذا المنهج الإداري �سيكون ناجحًا جّدًا في ح�سد الطاقات  ومن الطبيعي 

بالمعنى المذكور، وهو ما يوؤّدي قهرًا اإلى جعل الح�سارة التي تعتمده موؤثرة. ومما 

تقّدم اإلى الآن يمكن ا�ستنتاج اأّن للح�سارة الإ�سالمية وبالنظر اإلى مبادئها الأ�سا�ص 

التفا�سيل  اإلى  م�سافًا  الأ�سا�ص  واآلياته  التاأثير  مبادئ  لتنمية  وقابلية  فائقة  قدرة 

الأخرى التي ُذكرت.

مجتمعًا  للب�سرية  الإ�سالمية  الح�سارة  فيه  تهّيئ  الذي  اليوم  ذلك  اأمل  على 

رًا، ومرّفهًا، ومتدينًا، وباحثًا عن اهلل، ومحّبًا لالإن�سان، وهادئًا. متطوِّ



اإلسالم والبيئة

الطبيعة اأمُّ الإن�سان. والإن�سان ل يجد طماأنينته اإل في اأح�سان الطبيعة، ففيها 

ينمو وي�سل اإلى كماله.والعالم من دون الطبيعة، كالطبيعة الغارقة دائمًا في ف�سل 

الخريف الذابل والمكتئب، بوجهه الُمْحَنِق والعاري.

ول ت�ستقيم ول ترتقي اأّي ح�سارة من دون الطبيعة، اإذا ظهرت الح�سارة في ظّل 

ولقد  �سيئًا.  ف�سيكون م�سدرها  ا�ستمرار حياتها  في  عنها  ابتعدت  اأّنها  اإل  الطبيعة 

تفّتحت وازدهرت الح�سارة الغربية وو�سلت اإلى ما و�سلت اإليه من التكنولوجيا في 

اأح�سان الطبيعة، ولكن لالأ�سف بدًل من اأن ت�ستخدم ما اأخذته من الطبيعة وتقنياتها 

الحديثة ليكونا في خدمة الطبيعة وال�سعي في المحافظة عليها ب�سكٍل دقيق وعلمي، 

الغلبة  تلك  وعّدت  عليها،  والت�سلط  الطبيعة  على  لل�سيطرة  الح�سارة  هذه  توّجهت 

وال�سيطرة مفخرًة من مفاخرها وف�سلت الإن�سان عن ح�سن اأّمه الحنون واألقت به في 

اأزمٍة �سعبة طاحنة وجعلت حياته في مهّب الرياح، وخلقت له اأزمة البيئة، واأغرقت 

العالم في حزٍن عميق، واأنزلت به بالًء ل مثيل له منذ بدء الخليقة ولغاية الآن، بحيث 

اإّنه لم يفعل ذلك اأّي �سعٍب متوح�ٍص جامٍح لم يعرف ل الثقافة ول الح�سارة. 

�سّموا  اإّنهم  حيث  الحاّدة،  النظرة  واأ�سحاب  العالمون  قاله  ما  مبالغًا  ولي�ص 

الحركة المدمرة للح�سارة الغربية الجارية في الغابات والجبال والمياه وال�سهول 

الخ�سراء وال�سحاري بـ »الفي�ض�ن« الذي يجرف الب�سر اليوم نحو م�ستنقٍع عميٍق 



رو���������ض��������ة ال����م����ب����ّل����غ����ي����ن

ة
ار
�ض
ح
ال
و
م 
ال
�ض
لإ
ا

56

.
)1(

ومرعب، حيث ل ُيرى فيه اأّي نافذة حياٍة اأو خال�ٍص

اإّن الكارثة لعميقة جدًا. اإذ قام الإن�سان المعا�سر بالق�ساء على م�ستقبل الب�سر 

وتعّلق بح�سارٍة وتما�سى معها، اأو حريٌّ بنا القول جعلوه ي�سطر للتما�سي معها بحيث 

اإّنه ي�سل بنف�سه وبيديه اإلى ما اأ�سار اإليه روجيه غارودي، المفّكر الفرن�سي البارز 

والناقد النافذ الب�سيرة: 

»اإذا ا�ضتمرين� بهذه الطريقة في الحي�ة في غ�ضون الثالثين �ضنة الق�دمة، 

بقتل  نقوم  �ضوف  الم��ضية،  �ضنة  الثالثين  في  ع�ضن�ه  الذي  المنوال  بنف�س 

.
)2(

اأحف�دن�«

من  �سيئًا  الكبير  ال�ستهالك  على  واإقباله  المعا�سر  الإن�سان  ج�سع  ُيبقي  ولن 

اأح�سانها  في  العي�ص  في  ت�ستمر  اأن  القادمة  الأجيال  ت�ستطيع  بحيث  الطبيعة 

وجنباتها. وبناًء لالإح�ساءات المنت�سرة في ال�سنوات الأخيرة: 

اإّن ا�ستهالك الفحم الحجري في ال�سنوات الثالثين الأخيرة يوازي ن�سف ما تّم   -

 .
)3(

ا�ستهالكه في الثمانمائة �سنة ال�سابقة

وا�ستخراجه، قد  اكت�سافه  النفط منذ بدء  الإن�سان من  ا�ستهلكه  اإّن ن�سف ما   -

.
)4(

حرقه فقط في ال�سنوات الع�سر الأخيرة

1952، وفي ال�سبعين �سنة 
)5(

وتّم قطع وا�ستهالك ثلث اأ�سجار الغابات منذ العام 

اأرباع  الخ�سبة في ثالثة  الأتربة  الجديدة على ن�سف  الزراعات  الأخيرة، ق�ست 

 .
)6(

الأرا�سي الزراعية

)1( ه�سدار به زندكان، روجيه كارودى، ترجمة علي اأكبر ك�سمائي/25، ها�سمي، تهران. 

)2( ن.م، 24.

)3( ن.م، 34.

)4( ن.م.

)5( ن.م،35.

)6( ن.م، 36.



اأمثال....  فقد اختّل تعادل دورة الحياة والطبيعة )النظام البيئي(:«النفايات 

النايلون، ل يمكن ت�سفيتها وامت�سا�سها �سمن دورة الحياة الطبيعية على الإطالق 

وحتى اإّن بع�سها يلّوث مراكز الحياة الأولية ب�سكٍل قاتل، ومن المتعّذر معالجة ذلك 

.
)1(

وهي تعّر�ص بقاء الب�سر لأخطاٍر حتمية«

لقد و�سع هذا الج�سع الُمده�ص جميع زوايا الحياة الب�سرية في مهّب العا�سفة. 

وقد ظهر تدمير الطبيعة والق�ساء على تعادلها وتوازنها على ج�سم الإن�سان وفكره 

وثقافته اأي�سًا، وهذا الأمر غير محدوٍد بمنطقٍة خا�سة اأو مهد ح�سارٍة جديدة، بل 

اإّنه بالٌء عّم الدنيا كّلها واأوقعها في حبائله: 

»اليوم، ظهرت ب�ضكٍل وا�ضح النت�ئج والآث�ر ال�ضلبية للت�ضنيع على البيئة وخ��ضًة 

الثق�فية  ال�ضطراب�ت  اأوجدت  حيث  الجتم�عي  والن�ضيج  الدينية  الحي�ة  على 

في  والم�ض�كل  الختاللت  هذه  من  �ضيء  م�ض�هدة  ويمكن  للب�ضر.....  والنف�ضية 

)2(

المدن الإ�ضالمية الكبيرة التي نجحت نوع�ً م� في مج�ل الت�ضنيع.«

وقد بذل الواعون والمّطلعون الذين راأوا الأر�ص وما عليها على �سفير الهاوية، 

جهدًا وا�سعًا واأدخلوا ق�سية »المح�فظة على البيئة« اإلى مرحلٍة جديدة. 

في بداية ال�سبعينيات، قام احد اأهم روؤ�ساء ال�سناعة في اإيطاليا بجمع اأكثر من 

مئة �سخ�سية من كبار العلماء واأ�سحاب الراأي في العالم كي يقّدموا تقريرًا حول 

تاأ�سي�ص  تّم  الأ�سا�ص،  الع�سرين،وعلى هذا  القرن  نهاية  في  العالم  اإليه  �سيوؤول  ما 

طلق عليها »ن�دي روم�«. 
ُ
هيئة من اأ�سحاب الراأي اأ

من  الأخيرة  ال�سنوات  في  العالم  تغّيرات  درا�سة  على  النادي  هذا  في  عملوا 

القرن الع�سرين، وعّدوا اأهم خم�سة تغّيرات �ستح�سل في العقود الثالثة الأخيرة 

من القرن المذكور وعر�سوها على ب�ساط البحث: 

)1( تو�سعه ومباني تمدن غرب، ال�سهيد اآويني/7، �ساقي، طهران.

)2( جوان م�سلمان ودنياي متجدد غرب، دكتور ح�سين ن�سر، ترجمة مرت�سى ا�سعدي، �ص184.

ة
يئ
لب
وا
م 
ال
�ض
لإ
ا

57



رو���������ض��������ة ال����م����ب����ّل����غ����ي����ن

ة
ار
�ض
ح
ال
و
م 
ال
�ض
لإ
ا

58

زي�دة عدد ال�ضك�ن.   .1

الم�ض�در الطبيعية.  .2

الغذاء والمح��ضيل الزراعية.  .3

المنتج�ت ال�ضن�عية.   .4

.
)1(

تلّوث البيئة  .5

واليوم، في ظّل الظلمة التي اأحاطت بالعالم، ل يزال هناك بارقة اأمٍل في عالم 

الغرب ال�سناعي. فقد ن�ساأت في قلب العالم ال�سناعي انتفا�سٌة جديدة للحّد من 

الآثار المدمرة للتكنولوجيا واآثارها المخربة: 

والتوازن  التع�دل  حم�ية  لأجل  الجديدة  النتف��ضة  هذه  تنظيم  تّم  »لقد 

الأ�ضج�ر،  الأرا�ضي،  احترام  ليتّم  وبيئته:  الإن�ض�ن  بين  )الإيكولوجي(  البيئي 

حم�ية  وليتّم  التلّوث،  ب�ضبب  الب�ضر  اأيدي  على  م�تت  التي  والبحيرات  الأنه�ر 

البح�ر والمحيط�ت والأجواء... ف�لأر�س والم�ء وال�ضم�ء وكل الطبيعة، وديعٌة 

اإلهية �ُضّلمت اإلى الإن�ض�ن واأوِجدت لال�ضتف�دة منه� ب�ضكٍل متوازن؛ انطالق�ً من 

.
)2(

ذلك، الإن�ض�ن هو الم�ضوؤول عن حفظ الطبيعة«

يعتبر الإن�سان الواعي المعا�سر نف�سه خا�سرًا. فهو ل يرى اأّن ج�سمه في معر�ص 

ل  وهو  اأي�سًا؛  التحلل  معر�ص  في  ونف�سه  وروحه  معنويته  اإّن  بل  فح�سب،  التهديد 

يجد مفّرًا من هذه المخاوف والإ�سطرابات التي اأحاطت بحياته والآن هو قلٌق على 

المعا�سر  الإن�سان  توّجه  ولي�ص �سدفًة  اأبنائه.  نف�سه وقلٌق على م�ستقبله وم�ستقبل 

.
)3(

نحو المعنويات التي ُنحّيت جانبًا ل�سنواٍت عديدة

)1( جهان امروز وفردا، علي اكبر ك�سمائي، �ص327، موؤ�س�سة اطالعات، طهران. 

)2( نياز به علم مقد�ص، الدكتور ح�سين ن�سر، ترجمة ح�سن ميانداري، �ص204، موؤ�س�سة فرهنكى طه، طهران. 

)3( جوان م�سلمان ودنياي متجدد، �ص208.



وي�سّك  الغربي.  الإن�سان  م�ساجع  يق�صُّ  المرعب  الكابو�ص  مثل  الياأ�ص  هو  وها 

بزوايا  اآثار ذلك وعلى علٍم  والتكنولوجيا ومطلعون على  ال�سناعة  يعرفون  الذين 

المميت  الوادي  التخل�ص من هذا  الإن�سان  ي�ستطيع  اأن  ي�سّكون في  الكارثة جيدًا، 

اأّدى هذا القلق والمخاوف والإهتمام اإلى بدء حركٍة جديدة في الغرب 
)1(

المرعب.

�سد تلّوثات المعامل ال�سناعية و... . وما هو بارز ومهم ومحّل بحث ودرا�سة في 

هذه الحركة، التوجه الحا�سل نحو الثقافات ال�سرقية. 

يحاول موجدو هذه الحركة تجّنب الآثار الكريهة لل�سناعة الغربية من خالل 

اللجوء اإلى الثقافات ال�سرقية. ففي هذه البرهة من الزمن، والتي �ساق الب�سر بها 

ذرعًا من تلوث البيئة وي�سعى جاهدًا في التفتي�ص عن مهرٍب من ذلك، ومتو�ساًل 

ح�سنًا حنونًا يلجاأ اإليه من عنف التكنولوجيا. من المنا�سب اأن يكتب العلماء حول 

ذلك، ليعيدوا عر�ص وجهة نظر الإ�سالم وُيطّلوا على التجارب الما�سية، خ�سو�سًا 

في الع�سر الذهبي للح�سارة الإ�سالمية، لعّل ذلك يكون مفيدًا في تخلي�ص الب�سر 

التقّدم خطوة  ابتلوا بها.�سنحاول في هذا المقال  من هذه الحيرة والدوامة التي 

اإلى البيئة بمقدار ما  اإلى الأمام، والك�سف عن بع�ص زوايا روؤية الإ�سالم  �سغيرة 

ي�سمح لنا المجال. 

ْي نظر
َ

ت
َ

الطبيعة من وجه

وروؤيتها  نظرتها  نوع  بمعرفة  الح�سارات مرتبٌط  التعّرف على  اأّن  الوا�سح  من 

اإلى مجموعة الطبيعة وتف�سيرها حول ات�سال الإن�سان بطبيعة الح�سارة المادية. 

وللح�سارة الغربية التي تمّثل وترمز اليوم اإلى الح�سارة المادية، نظرتها وموقفها 

في  الإ�سالم  كان  والتي  مادية  والماوراء  المعنوية  للح�سارة  اأّن  كما  الطبيعة،  من 

الما�سي مظهرًا ورمزًا لها، نظرًة وموقفًا اأي�سًا من الطبيعة.

)1( نياز به علم مقد�ص، �ص139.
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الأر�ص  وتعتبر  ال�سماء.  عن  ومنف�سٌل  مطلٌق  الغربية  الح�سارة  في  الإن�سان 

وثرواتها الكامنة فيها محورًا واأ�سا�سًا في هذه الح�سارة. وت�سعى الح�سارة الغربية 

المادية جاهدًة في ال�سيطرة على الطبيعة واأن تجعل الإن�سان يهيمن عليها بكّل ما 

اأوتي من قوة وا�ستثمارها بمقدار ما ي�ستطيع. قد ظهرت في مقابل هذه النظرة 

المنقطعة عن ال�سماء، مدار�ص ومذاهب منها مدر�سة اأ�سالة الح�سارة والمنفعة. 

الح�سارة  في  بالطبيعة  الإن�سان  وات�سال  الطبيعة  من  والموقف  النظرة  ولكن 

الإ�سالمية، مختلفٌة وعلى منواٍل اآخر. 

اأ - الخالفة: الإن�سان من وجهة نظر الروؤية الإلهية والإ�سالمية هو خليفة اهلل 

اأوجد اهلل الأر�ص بكّل حناٍن ولطف، وحافظ عليها من  على الأر�ص. وكما 

الآفات واأنزل عليها مطر رحمته واأحّب الطبيعة، يجب على الإن�سان اأن يكون 

ال�سرر  اإليها  ُيو�سل  بنحٍو  ي�ستخدمها  ل  واأن  بكّل محبة  ُيكّرمها  واأن  كذلك 

والف�ساد.في هذه الروؤية، تت�سل الأر�ص بال�سماء، وُتلقي الأر�ص على نف�سها 

بال�سماء  المت�سلة  الأر�ص  هذه  على  والكدح  العمل  ويعتبر  �سماوية.  ِخلعًة 

والمّدثرة بدثاٍر �سماوي، عبادة ونوعًا من العبودية هلل. وترتبط هذه العبودية 

بالخالفة. فالإن�سان هو عبٌد هلل ومنقاٌد له، وفي الأر�ص خليفته. واإذا خرج 

هذا الخليفة عن مدار الطاعة والإنقياد، ي�سبح متحررًا من القيود وي�سّد 

عزيمته في الق�ساء على الطبيعة. لهذا ال�سبب، جعل الإ�سالم عبودية اهلل 

ركنًا لحركة الإن�سان. لذا، الإن�سان خليفة اهلل هو عبٌد ومطيٌع ومنقاٌد، ولي�ص 

الإن�سان  اهلل  جعل  لقد  الطبيعة.اإذن،  على  وم�سلطًا  العنان  مطلق  حاكمًا 

ٻ  ٻ  {ٱ  لمالئكته:  وجّل  عّز  يقول  اإذ  الأر�ص،  لإدارة  خليفته 

ويخاطب الإن�سان قائاًل: {
)1(

ٻ ٻ پ پ پ پڀ ....}

)1( �سورة البقرة، الآية 30.



)1(

مب ىب يب جت حت ...}
واأحكامه:  لأوامره  والإنقياد  عبادته  عبر  الخالفة  هذه  �سبحانه  اهلل  وّجه  وقد 

)2(

{ گ گ ڳ ڳ ڳڳ ...}

اإّن الإرتباط بين الخالفة والعبودية وتاأثيرهما المتبادل واقٌع حقيقي، وي�سّكل 

ذلك اأ�سا�ص الح�سارة الإ�سالمية؛ لأّن الإن�سان من وجهة نظر هذه الروؤية الكونية، 

الوجود  �ساحب  يريده  الذي  الإتجاه  في  �سيٍء  كّل  يجعل  اأن  ويجب  لالأمانة  حامٌل 

والطبيعة، اأمانًة من �ساحب الوجود و�سعها بين يدي الإن�سان وعليه اأّن ي�ستخدمها 

ويحافظ عليها ح�سبما يريده �ساحب هذه الأمانة. 

وتعتبر الطبيعة في هذه النظرة اآيًة وعالمة لإر�ساد الإن�سان نحو الجمال والكمال 

. انطالقًا من ذلك، ل يحق لأّي �ساحب عقل و�سعور في هذه النظرة اأن 
)3(

المطلق

يعزم على تدمير هذه الآية واأن يمنع نف�سه من الو�سول اإلى الكمال المطلق. 

اأجزاًء  والكائنات،  والمخلوقات  الظواهر  جميع  تعتبر  اأي�سًا،  الروؤية  هذه  وفي 

مكّملة ومرتبطة ببع�سها بع�سًا. وهي تقوم جميعها بوظيفتها ب�سكٍل من�سجم ومتناغم 

في ظّل حقيقة العبودية والإنقياد وتمّهد الأر�سية لعبودية الإن�سان باإخال�ص. 

خارج  الروؤية  هذه  نظر  وجهة  من  جهٍد  اأو  حركٍة  اأو  ظاهرٍة  اأّي  يوجد  ول 

 
)4(

 مجال قدرة واإ�سراف اهلل تعالى: {ھ ھ ھ ے ے }

وعندما ينقاد الإن�سان هلل �سبحانه، ي�سّلم للعبودية هلل و�سُيعّده محيطًا بكّل �سيء، 

الطبيعة  تعتبر  الذي  �سلطانه  وا�سطراٍب في نطاق  اأّي اختالٍل  يوِجد  لن  وبالتالي 

ويرى  يتجاوزه.  ول  الطبيعة  على  الحاكم  والقانون  للنظام  وي�ست�سلم  منه،  جزءًا 

)1( �سورة الأنعام، الآية 165.

)2( �سورة الحديد، الآية 7.

)3( �سورة ف�سلت، الآية 53.

)4( �سورة الن�ساء، الآية 126.
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الإن�سان حينئٍذ ال�سرق والغرب من اهلل عّز وجّل وملكًا له ويعتقد باأّن كل ما تقع عليه 

)1(

عيناه، من اهلل واإلى اهلل: {گ گ ڳڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ...}

اأّي �سيٍء من حيطة قدرة اهلل، والإن�سان هو عبٌد  على هذا الأ�سا�ص، ل يخرج 

يتنا�سب  بما  القيام  ي�ستطيع  اأن  ويجب  ورعايته  اإ�سراف اهلل  تحت  وواقٌع  ومخلوق 

وعبوديته هلل واأن ي�ستثمر الطبيعة بما يتالءم وعبوديته. واإذا تجاوز ذلك فقد خان 

الأمانة وع�سى اأمر الحّق وابتلي بمع�سية الإ�سراف والتبذير.

اإذا َخَطا الإن�سان ُقدمًا متوّجهًا اإلى منزلته ومكانته في الأر�ص والتزم بالعبودية 

ونظر اإلى الأر�ص كمهٍد للحياة ال�سليمة وقام بالأعمال ال�سالحة وجعلها �سعارًا في 

حياته، عندها ي�ستحّق اأن ي�سمله وعد اهلل تعالى بخالفته في الأر�ص: »ڤ ڤ ڦ 

 .
)2(

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ...«
وثيٌق وقوي، �سوف تغرق  وارتباٌط  ات�ساٌل  والعبودية  فاإذ لم يكن بين الخالفة 

الطبيعة في دوامة الفناء:

ال�ضلطة في مق�م الخالفة  اإعم�ل  اأخطر على الطبيعة من  »ل يوجد �ضيء 

على المجتمع الب�ضري حيث تنتفي هن� عبودية اإله ويخرج الإن�ض�ن عن ط�عة 

اأّن تكليف الإن�ض�ن المتدّين ي�ضتمل  اأوامره. تعتبر ال�ضريعة الإلهية، ب�ضراحة، 

النظ�م والبيئة الطبيعية اأي�ض�ً. اإذ اإّن الإن�ض�ن غير مكّلف ب�إطع�م الفقير فح�ضب، 

النظر  وجهة  من  المطلوب  الج�رية.لي�س  المي�ه  تلويث  بعدم  اأي�ض�ً  مكّلٌف  بل 

الإلهية الإح�ض�ن للوالدين فقط، بل المطلوب زرع الأ�ضج�ر والتع�طي المن��ضب 

.
)3(

مع الحيوان�ت اأي�ض�ً«

)1( �سورة البقرة، الآية 115.

)2( �سورة النور، الآية 55.

)3( نياز به علم مقد�ص، �ص221.



فالإن�سان الم�سلم هو الذي ي�ستلهم الوحي ويعّظم ارتباطه بملكوت عالم الوجود، 

في نف�ص الوقت الذي يعي�ص في عالم الُملك ويتجّنب اأذية الحيوانات والنظر اإليها 

نظرة دونية وتدمير الطبيعة بل يعتبر المحافظة على الطبيعة والظواهر النامية 

في اأح�سانها تكليفه الديني والإ�سالمي.

ويذكر الإمام عليQ هذا الرابط والإت�سال بين الإن�سان والطبيعة ب�سكٍل 

.
)1(

»اتقوا اهلل في عب�ده وبالده ف�إّنكم م�ضوؤولون عن البق�ع والبه�ئم« جميل: 

ل يجوز للم�سلم اأن يكون حّرًا ومن دون قيود في ت�سّرفه بالطبيعة وا�ستخدامه 

الطبيعية  والظواهر  الطبيعة  تدمير  طريق  عن  نف�سه  يكّرم  اأن  له  يحّق  ول  لها. 

ونهبها. بل هو مكّلف رعاية حقوق اهلل، وحقوق جميع المخلوقات �سغيرًة كانت اأم 

اأن يح�سل على كّل �سيٍء لنف�سه واأن ل  كبيرة. فهو ل يتمّتع بالحرية المطلقة في 

يفكر �سوى في حقوقه واأن يعتبر نف�سه غير مديٍن لأحد اأو لأّي �سيء. 

يكن  لم  التقليدي  الإ�ضالمي  الع�لم  في  الإن�ض�ن  مق�م  اأّن  من  »انطالق�ً 

مطلق�ً، لذلك لم تكن حقوق الإن�ض�ن مطلقة اأبداً على ح�ض�ب الن�ضي�ن الك�مل 

الم�ضلم  والغربي، بخالف  الحداثوي  والإن�ض�ن  و�ض�ئر مخلوق�ته.  لحقوق اهلل 

التقليدي... ل يرى نف�ضه مدين�ً لأحٍد اأو ل�ضيْء. حتى اإّنه ل ي�ضعر ب�لم�ضوؤولية 

اأو  التقليدي،  الم�ضلم  ك�ن  المق�بل،  في  الإن�ض�ن.  وراء  م�  اآخر،  موجوٍد  ِقب�ل 

الإن�ض�ن الم�ضلم، يعي�س دائم�ً واعي�ً لحقوق اهلل وحقوق الآخرين بم� في ذلك 

الع�لم غير الإن�ض�ني اأي�ض�ً. فهو يبقى على وعٍي ت�م بم�ضوؤوليته اأم�م اهلل وكذلك 

.
)2(

اأم�م مخلوق�ته«

)1( نهج البالغة، �سبحي �سالح، ترجمة �سيد جعفر �سهيدي، الخطبة 167، �ص174، اآموز�ص انقالب ا�سالمي، 

طهران.

)2( نياز به علم مقد�ص، �ص226.

ة
يئ
لب
وا
م 
ال
�ض
لإ
ا

63



رو���������ض��������ة ال����م����ب����ّل����غ����ي����ن

ة
ار
�ض
ح
ال
و
م 
ال
�ض
لإ
ا

64

النظر  والطبيعة من وجهة  الإن�سان  بين  الإ�ضتعم�ر: هناك عالقة خا�سة  ب- 

حرمتها  على  يحافظ  اأن  ويحب  التراب  من  ُخلق  قد  فالإن�سان  الإ�سالمية. 

واإّل �سيكون عاقًا لالأر�ص. ويكون تكريم الأر�ص  كالأم، ول يجوز له ظلمها 

 
)1(

باإعمارها ومنع الق�ساء عليها: {ىئ ی ی ی ی جئ ....}

ي�سير القراآن الكريم اإلى اأّن اإعمار الأر�ص يقع على عاتق الإن�سان، وهو من 

عليه المحافظة على محّل نموه والإمتناع عن خرابه.والمق�سود من مفهوم 

الإعمار.  القراآن،  في  حاليًا(  ال�سائد  ال�سلبي  المفهوم  )بعك�ص  الإ�ستعمار 

وي�سع اللغويون الإعمار في النقطة المقابلة لكلمة التدمير والتخريب. يقول 

.
)2(

الراغب في المفردات: »العم�رة نقي�س الخراب«

اأّن من واجبه  التاريخي والمهم لمالك الأ�ستر،  يعتبر الإمام عليQ في عهده 

التي  الموارد  من  الكثير  من  وُي�ستفاد   .
)3(

�سلطته نطاق  �سمن  تقع  التي  المدن  اإعمار 

ُذكرت في الم�سادر الإ�سالمية حول هذا المو�سوع ول يت�سع المجال لالإ�سارة اإليها هنا، 

فالإ�سالم ي�ستثمر الطبيعة والظواهر الطبيعية في بناء ح�سارته على اأ�سا�ص المعايير 

ال�سحيحة والإن�سانية، ويخالف اأّي ح�سارٍة قامت على اأ�سا�ص تخريب الطبيعة. 

ج. تروي�س الطبيعة: تكررت في القراآن عبارُة »ت�ضخير« عدة مراٍت وهي ت�سير 

اإلى كيفية تعاطي وتعامل الإن�سان الم�سلم مع الطبيعة. وتحمل هذه العبارة 

والعبارات المرادفة لها والم�ستركة في مادتها مثل »الم�ضّخر« و... ر�سالًة 

بناءة وُتظهر نظرة الإ�سالم اإلى الطبيعة. 

ويقول ال�سهيد مرت�سى مطهري في هذا المجال:

مفهومي  وتت�ضمن  مراراً.  الكريم  القراآن  في  الكلمت�ن  ه�ت�ن  تكررت  »لقد 

ت�ضخير  القراآن  في  ُذكر  وقد  )الم�ُ�ضّخر(«.  و«الإنقي�د  »التروي�س)الت�ضخير(« 

)1( �سورة هود، الآية 61.

)2( المفردات في غريب القراآن، راغب الأ�سفهاني، عبارة »َعَمر«.

)3( نهج البالغة، الر�سالة53.



 )Qداوود )للنبي  الجب�ل  الأنه�ر،  البح�ر،  والنه�ر،  الليل  ال�ضم�س،  القمر، 

ومن  الإن�ض�ن(.  )لأجل  الأر�س  في  م�  وكل   )Qضليم�ن� )للنبي  والري�ح 

تكون  بنحٍو  ُخلقت  الأمور  هذه  اأّن  الموارد  هذه  كل  في  المق�ضود  اأّن  البديهي 

فيه تحت �ضيطرة الإن�ض�ن ومحّل ا�ضتخدام وا�ضتثم�ر الإن�ض�ن. وقد تحّدثت كل 

الإن�ض�ن م�ضّخراً  كون  ولي�س  لالإن�ض�ن،  الأ�ضي�ء م�ضّخرة  كون  الآي�ت حول  هذه 

.
)1(

لالأ�ضي�ء...«

ي�ستطيع  بحيث  لالإن�سان  م�سّخرًة  الطبيعة  اعتبر  قد  الكريم  القراآن  اأّن  ورغم 

ا�ستثمارها كيفما ي�ساء. اإّل اأّنه يجب اأن يجعل ذاك الإ�ستثمار في �سبيل ك�سب كمال 

ور�سد ونمو قيمه الإن�سانية، لذا وّجه هذا التحذير باأّن »الت�ضخير« غير »التخريب 

والتدمير«.

ول يجب بذريعة الإ�ستثمار الق�ساء على الطبيعة وتدميرها. بل يجب ا�ستثمارها 

بطريقٍة ت�سمن ن�ساط وحيوية ا�ستمرارية الحياة لالأجيال القادمة. واإّن اأي نوٍع من 

الإ�ستغالل الع�سوائي وغير ال�سحيح، فهو ظلٌم للطبيعة: 

ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  {ۈ 

ۇئ ۇئۆئ ۆئ ۈئ  ىائ ائ ەئ ەئ وئ وئ  ې ې ى 
جئ  ی  ی  ی  ىئی  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ 
ٺ  ڀڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  ٻپ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  حئ 

.
)2(

ٺ ٺ ٺ }
الطبيعية  عم  للنِّ الب�سر  اإ�ستثمار  اإلى  ال�سريفة  الآية  من  الأخيرة  الجملة  ت�سير 

ب�سكٍل غير �سحيح. وعلى اأ�سا�ص هذه الآية ال�سريفة، الظالم والكافر هو الإن�سان 

الذي ل ي�سكر النعمة ويق�سي على كّل ما �سّخره اهلل لالإن�سان وو�سعه بين يديه.

عاقلة،  وغير  �سحيحة  غير  بطريقٍة  وا�ستخدامها  البحار،  مياه  تلويث  يعتبر 

)1( مجموعة اآثار ال�سهيد مطهري، ج2، �ص115، �سدرا، طهران.

)2( �سورة اإبراهيم، الآيات 32 - 34.
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ابتعاد عن اهلل وال�سريعة  بالملّوثات المختلفة و....  البيئة  واإهدار الطاقة وتلويث 

الإلهية المقد�سة واإقبال نحو ال�سيطان.

؛ 
)1(

تعتبر ثقافة الإ�سالم الح�سارية الطبيعَة مهدًا لكمال ور�سد ورقي الإن�سان

ويجعله  المهد  في هذا  النار  ي�سعر  كّل من  الثقافة  تعادي هذه  انطالقًا من ذلك 

وغير  والعا�سين  الظالمين  وتعّده في زمرة  الإن�سان  ور�سد  ورقي  لكمال  اآمن  غير 

ال�سكورين الذين �سوف يتذوقون العذاب الإلهي ال�سديد. 

ولم ُيلق نظام الطبيعية عبثًا. فال�سحاب والرياح والقمر وال�سم�ص والأفالك....، 

يك�سب  وكي  والمعنوي  المادي  وكماله  ر�سده  اإلى  الإن�سان  ي�سل  كي  تتحرك  كّلها 

دنياه واآخرته بالتمام والكمال. 

ويقول الإمام ال�سادق Q للمف�سل بن عمر: 

»ف�إّنك اإن ت�أملت الع�لم بفكرك ومّيزته بعقلك وجدته ك�لبيت المبنّي المعّد 

ممدودة  والأر�س  ك�ل�ضقف  مرفوعة  ف�ل�ضم�ء  عب�ده.  اإليه  يحت�ج  م�  جميع  فيه 

ك�لب�ض�ط، والنجوم من�ضودة ك�لم�ض�بيح، والجواهر مخزونة ك�لذخ�ئر وكّل �ضيٍء 

، والإن�ض�ن ك�لُممّلك ذلك البيت والمخّول جميع م� فيه و�ضروب  فيه� ل�ض�أنه معدُّ

)2(

النب�ت مهي�أة لم�آربه و�ضنوف الحيوان م�ضروفة في م�ض�لحه ومن�فعه...«

اإّن بيتًا فخمًا كهذا، قد ا�ستمل على كّل �سيٍء بما يتنا�سب مع م�سلحة الب�سر، 

�سكينٍة  في  والمتالألئة  الجميلة  بالم�سابيح  المزّين  �سقفه  تحت  يعي�ص  اأن  يجب 

واطمئنان، والإ�ستفادة من متاعه المتنوع في �سبيل رقيه ور�سده.

الروؤية  نظر  وجهة  ومن  الحفيظ.  هو  اهلل  اإّن  الطبيعة:  على  المح�فظة  د. 

{گ  تعالى:  »حفظ« اهلل  الوجود �سمن مجال  كّل  يقع  الإ�سالمية،  الكونية 

)3(

گ گ گ ڳ ڳ }

)1( �سورة النباأ، الآية 6.

)2( بحار الأنوار، محمد باقر المجل�سي، ج3، �ص115، موؤ�س�سة الوفاء، بيروت. 

)3( �سورة هود، الآية 57.



ويجب على الإن�سان الم�سلم اأن ُيزّين نف�سه بهذه ال�سفة الح�سنة، واأّن ي�ستظّل 

بظّلها في كّل لحظات حياته، واأن يكون حفيّظا في اأّي نطاٍق ومجاٍل كان وحافظًا 

لالأمانات والِنعم والمنافع العامة والبيئة الإن�سانية. 

دائرة  وت�سّم   ،
)1(

وال�سيانة الحفظ  من  نوٍع  كّل  على  »الحفيظ«  كلمة  وت�سمل 

حفيظًا،  الإن�سان  يكون  واأن   .
)2(

والتدمير والإتالف  الإبتذال  منع  اأي�سًا  الحفيظ 

فهذا ي�سون المجتمع من البالءات والآفات. وقد اعتبر النبي يو�سفQ نف�سه 

موؤهاًل لإدارة الأمور الإقت�سادية للمجتمع الم�سري لأّنه كان حفيظًا وعليمًا، وراأى 

في نف�سه القدرة على اإنقاذ م�سر من القحط والم�سائب القادمة؛ لذلك عندما 

النبي  عليه  اقترح  الإجتماعية،  الإدارة  في  دورًا  يوؤّدي  اأّن  منه  م�سر  عزيز  طلب 

.
)3(

يو�سف Q: {ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ چ چ }

واعتبر النبي الأكرمP الأر�َص اأّم الإن�سان الذي يجب اأن يقوم بحفظها لأّنها 

هي من يقّدم له ع�سارة روحها حتى يبقى حّيًا وي�سكنه كمهٍد في جنباتها بطماأنينة 

ويطعمه من موائدها لتنمي ج�سمه. وبناًء لقول النبيP، فاإّن الأر�ص ف�ساًل عن اأّنها 

اأٌم، واأّنها ترّبي الب�سر من ع�سارة روحها، واأّن لها حق الأمومة على الإن�سان، فاإّنها 

اأي�سًا العمل ال�سالح وال�سيِّئ في باطنها وُتخبر به: »تحّفظوا من الأر�س  ت�سّجل 

.
)4(

ف�إّنه� اأّمكم واأّنه لي�س من اأحٍد ع�مٍل عليه� خيراً اأو �ضراً اإل وهي مخبرٌة به«

اهلل  اأمين  لأّنها  مقد�سة  وهي  كالأّم  المقد�سة،  النظرة  هذه  في  الأر�ص،  اإذن 

وُتخبر بالأعمال الخيرة وال�سريرة.من الوا�سح اأّن النظرة الأمومية اإلى الطبيعة، 

�ستوؤثر  حجرها،  في  ومتربّيًا  ابنها  نف�سه  واعتبار  لأتباعه   Pالنبي عّلمها  والتي 

ب�سكٍل كبير في كيفية الإ�ستفادة منها وا�ستثمارها.

)1( المفردات في غريب القراآن، عبارة »حفظ«.

)2( مجمع البحرين، الطريحي، مادة »حفظ«

)3( �سورة يو�سف، الآية55.

)4( نهج الف�ساحة، ترجمة ابو القا�سم بايندهن العدد 1130، جاويدان.
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اإليها كما  اإلى الطبيعة، يعتبر الإن�سان نف�سه بحاجٍة  وانطالقًا من هذه الروؤية 

يحتاج الولد اإلى اأّمه. 

وفي مقابل هذه النظرة المتعالية والمتالألئة والمقد�سة، هناك نظرة الح�سارة 

الغربية الظالمية اإلى الطبيعة حيث يظهر �سيء من ذلك في المقطع التالي:

اأب�هم،  وال�ضم�ء  اأّمهم  الأر�س  الب�ضر  فيه  يعتبر  ك�ن  الذي  الزمن  ذلك  »في 

ك�نت الأر�س م�ضوؤولًة عن تغذية اأبن�ئه� التي اأولدتهم. ومنذ ذلك الوقت الذي 

الحرب  في  وغنموه�  اأ�ضروه�  ك�مراأٍة  بل  اأّمهم،  الأر�س  يعتبر  الب�ضر  يعد  لم 

.
)1(

ويجب الإعتداء عليه�؛ لم تعد الأر�س تغّذي كّل اأولده�«

ل ينح�سر الإ�سالم والح�سارة الغربية في اإقليٍم واحد. ول يتحمل الإ�سالم هذه 

النظرة اإلى الطبيعة ول يتوافق معها ول ي�ستطيع اأن يقبل باأّن تقع الطبيعة، مع كل 

اأ�سيرًة باأيدي غير المّتقين البعيدين عن اهلل  جمالها وح�سنها الدافئ والحنون، 

والتعاليم الإلهية. 

»وط�لم� اأّن الالمّتقين هم الم�ضيطرون على الح�ض�رة الغربية والمهيمنون 

على ال�ضرايين الإقت�ض�دية المهمة، ل يمكن للمرء اأن ي�أمل بطبيعٍة �ض�لمة لأّنه 

 :Q ل يمكن الو�ضول اإلى ذلك اإّل ب�لتقوى الإلهية. ولذلك يقول الإم�م علي

)2(

»اتقوا اهلل في عب�ده وبالده ف�إّنكم م�ضوؤولون حتى عن البق�ع والبه�ئم«

هـ. الطه�رة والنظ�فة: ُيفهم من تاأكيد الإ�سالم ال�سديد على الطهارة والنظافة 

اأّن  الم�سلم  الإن�سان  من  يريد  اأّنه  والنجا�سات،  القاذورات  عن  والإبتعاد 

اأ�سول  وقذارة.ومن  تلوٍث  اأّي  من  ونقية  ونظيفة  طاهرة  بيئته  على  يحافظ 

دعوة النبي P حلّية الأ�سياء الطاهرة وُحرمة الأ�سياء النج�سة لالإن�سان: 

.
)3(

{.... ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ }

)1( نياز به علم مقد�ص، �ص154.

)2( نهج البالغة، الخطبة 167.

)3( �سورة الأعراف، الآية 157.



وتت�سف الآية ال�سريفة المذكورة بال�سمولية ول يمكن تطبيقها في نطاٍق ومعًنى 

هي  وروحه  الإن�سان  لج�سم  م�سرٍة  الحياة  محيط  دائرة  في  قذارة  فكّل  خا�ص. 

حرام، وكّل �سيٍء طاهر ول يجلب ال�سرر لج�سم الإن�سان وروحه فهو حالل. 

ن هذا الأ�سل الخالد بيئة الإن�سان الم�سلم من اأّي نوٍع من التلّوث. وهذا  ويح�سّ

كل  في  يتمّتعون  الم�سلمون  كان  فقد  الم�سلمين.  تاريخ  طوال  عليه  م�سهوٌد  هو  ما 

مراحل تاريخهم الم�سرق وفي لحظات حياة ح�سارتهم المتالألئة، ببيئٍة �سالمة. 

تعاليم  عن  لبتعادهم  وذلك  الم�سلمين،  بيئة  في  موجود  التلّوث  اليوم  نرى 

الإ�سالم وعدم الإ�سغاء لها. 

ثة ول مفّر لهم  وقد وقعت البالد الإ�سالمية في م�سيدة الح�سارة الغربية الملوِّ

للتخّل�ص منها �سوى العودة اإلى تعاليم الإ�سالم الأ�سيلة واإحياء الطهارة والنظافة 

في بيئتهم وتجّنب كّل ما يلّوث الأر�ص. 

القراآن  و�سعها  التي  الخالدة  التعاليم  خالل  من  الم�سلم  الإن�سان  ي�ستطيع 

التعاليم،  بهذه  والإلتزام  والتم�ّسك  الجهد  بذل  وعبر  يديه،  بين   P والر�سول 

ال�سعبة  الم�سيقة  هذه  من  الخروج  �سبيل  وتقديم  ونظيفة  طاهرة  ح�سارٍة  بناَء 

وال�سبابية للعالم. 

الطهارة  حول  الإ�سالم  ومعارف  تعاليم  عن  لمحٍة  عر�ص  هنا  الجدير  ومن 

ح وجهة نظر الإ�سالم اإلى البيئة. والنظافة، كي نو�سّ

بل  الكلية،  والعبادية  العقائدية  الق�سايا  اأتباعه،  بتعليم  الإ�سالم  يكتفي  ول 

ال�سخ�سية  حياتهم  في  �سواًء  برنامجًا  لهم  ويقّدم  خطوة،  خطوة  معهم  يم�سي 

يدي  بين  الإ�سالم  و�سعها  التي  البرامج  هذه  وجهت  وقد  الإجتماعية.  الحياة  اأم 

ودقيقة  �سغيرة  م�سائل  اإلى  والإجتماعية،  الفردية  حياته  لإدارة  الم�سلم  الإن�سان 

واإلى م�سائل وق�سايا كبيرة اأي�سًا. 

واأحكام  اأوامر  مع  حياته  نواحي  مختلف  بين  يطابق  اأن  الم�سلم  الإن�سان  على 
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الإ�سالم الم�سرقة حتى ي�سبح لئقًا في اأن يكون بم�ساّف الإن�سان الكامل والم�سلم. 

النظافة  يراعون  يكونوا  ولم  اليهود،  من  عدٌد  المنورة  المدينة  في  يعي�ص  كان 

النفايات  ي�سعون  وكانوا  بيوتهم،  نظافة  على  يحافظون  ول  والأ�سرية  ال�سخ�سية 

والنجا�سات اأمام منازلهم. 

عن  يبعدهم  وكان  والنظافة  الطهارة  اإلى  الم�سلمين  يدعو   Pالنبي وكان 

الطيب  يحّب  طّيٌب  تع�لى  اهلل  »اإّن  باليهود:  والتمّثل  والنجا�سات  القاذورات 

)1(

ونظيف، يحّب النظ�فة ... فنّظفوا اأفنيتكم ول ت�ضّبهوا ب�ليهود«

اإلى  �ضبيل  للرج�س  »لي�س  اأّنه:  الجنة  حول  الإ�سالمية  التعاليم  في  جاء  وقد 

ول  المطهرين  محّل  ف�لجنة  هن�ك.  والنظ�فة  للطه�رة  اإل  محلَّ  ل  الجنة، 

الجنة رج�ٌس،  ُيرى في  نق�ًء وطه�رة.ول  ال  ي�أكلون  يتحّدثون ول يفّكرون ول 

ويتمتع الجميع بهواٍء ومحيٍط مع�فى«.

كّل  يبتعد عن  واأن  الجنة،  اأهل  الإ�سالمي حياة  المجتمع  اأن تكون حياة  ويجب 

اأهل  اأن يكون من  اأنواع الملّوثات، ولذلك يجب على الإن�سان الم�سلم الذي يتمنى 

الجنة، اأن يبتعد عن الملوثات والخبائث. 

ويقول النبي الأكرم P في هذا المجال: »اإّن الإ�ضالم نظيف، فتنّظفوا ف�إّنه 

.
)2(

ل يدخل الجنة اّل نظيف«

النظافة  على  المتالألئة  الدينية  والح�سارة  المن�سود  المجتمع  اأ�سا�ص  ويقوم 

والطهارة، وهو يدعو اأتباعه دائمًا اإلى التم�سك بهما. 

اإليه النبيP في قوله: »فتنّظفوا بكل م� ا�ضتطعتم ف�إّن اهلل  اأ�سار  وهذا ما 

.
)3(

تع�لى بنى الإ�ضالم على النظ�فة«

)1( نهج الف�ساحة، العدد703.

)2( ن.م.، العدد 612

)3( ن.م.، العدد 1182



)1(

اإذن، عّد الإ�سالٌم النظافة من الإيمان.

واعتبر نبي الإ�سالم محمدP الإن�ساَن القذَر والمت�سَخ بعيدًا عن محبة اهلل: 

.
)2(

»اإّن اهلل يبغ�س الو�َضخ وال�ّضعث«

وكما اأ�سرنا �سابقًا فاإنَّ النبيP تعر�ص للحديث حول اأدق الم�سائل والق�سايا 

ال�سحية التي يجب على الإن�سان الم�سلم اأن يطّبقها جميعها في حياته ال�سخ�سية 

.
)3(

والإجتماعية وذلك بهدف بناء مجتمع �سليم وبيئة نظيفة وطاهرة

بني  ف�إّن  وتنّظفوا  وتزّينوا  وا�ضت�كوا  �ضعوركم  من  وخذوا  ثي�بكم  »اغ�ضلوا 

)4(

اإ�ضرائيل لم يكونوا يفعلون ذلك فزنت ن�ض�وؤهم«

با�ستخدام  مرارًا  الإ�سالم  اأو�سى  العطر:  وا�ضتخدام  الزكية  الرائحة  و. 

العطر والروائح الزكية. وكان النبي P ي�ستخدم العطر كثيرًا وكان يحب 

فاهلل خالق  الج�سم.  تعطير  على  هم  ويح�سّ العطور  الم�سلمون  ي�ستخدم  اأن 

الجمال، ويحب الجمال. 

والإن�سان هو خليفة اهلل في الأر�ص، لذا يجب اأن يكون مظهرًا للجمال والطهارة 

والنقاء. 

واأن ي�ستثمر  اأن يزّين ويرّتب نف�سه  اأ�سرف مخلوقاته  فخالق الجمال يريد من 

جمال عالم الِخلقة في الخير والإح�سان: 

ٺ  ٺ  ٺ  ڀڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  {ٻ 

.
)5(

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ }

)1( ن.م.، العدد1361.

)2( ن.م.، العدد 741.

)3( ن.م.، العدد 1456.

)4( ن.م.، العدد377.

)5( �سورة العراف، الآية 31 - 32.
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ُي�ستفاد من الآية والروايات ال�سابقة الذكر م�سائل عديدة تبّين نظرة الإ�سالم 

اإلى البيئة:

يوؤكد الإ�سالم على الترتيب والجمال والزينة الظاهرية ويو�سي اأتباعه بارتداء   .1

عند  وخا�سًة  العطور  وا�ستخدام  وتم�سيطه،  ال�سعر  وتق�سير  النظيفة  الثياب 

الذهاب اإلى الم�سجد. 

وطاهرًا،  نظيفًا  والحياة  العي�ص  مكان  يكون  اأن  يجب  الإ�سالمية،  للروؤية  بناًء   .2

خا�سًة الأماكن العامة، مثل الم�سجد الذي يتمّتع باأهمية كبيرة وخا�سة، وتاأمر 

العبادية  الأعمال  واإيتاء  ال�سالة  يريدون  الذين  ذكرناها  التي  ال�سريفة  الآية 

الأخرى في الم�سجد اأن: يدخلوا الم�سجد بثياٍب مرتبة ومزينة وج�سٍم ذي رائحة 

عطرة وظاهٍر مرتٍب والإمتناع عن الذهاب اإلى الم�سجد بثياٍب غير لئقة وغير 

جميلة واأقداٍم غير نظيفة وو�سخة وذات رائحة كريهة واأفواٍه تفوح منها رائحة 

)1(

الثوم و... .

وُي�ستنبط من الآية ال�سريفة وكالم النبي الأكرمP اأّنه ل ينبغي اعتبار الجمال   .3

وبين  المرتبة  والثياب  النظافة  بين  حدوٍد  و�سع  ويجب  واحدًا.  اأمرًا  والتجّمل 

والإ�ستفادة  الإلهية  والنعم  والعطايا  المواهب  ا�ستثمار  اإّن  والتبذير.  الإ�سراف 

والمخملية  والتبذير  الإ�سراف  اإلى  ذلك  ينجّر  ل  اأن  ب�سرط  جائٌز  منها 

والأر�ستقراطية.

الأئمة  اأكد   ،Pالنبي واأحاديث  الأخرى  والآيات  المذكورة  الآية  عن  وف�ساًل 

المحيطة  البيئة  وتنظيف  الزكي  العطر  ا�ستخدام  الم�سلمين  على   Rالأطهار

بهم. 

)1( ر�سالة تو�سيح الم�سائل، الإمام الخميني، الم�ساألة 915.



 .
)1(

عن الإم�م عليQ: »ِنعم الطيب الم�ضك، خفيف محمله عطٌر ريحه«

.
)2(

ويقول Q اأي�ض�ً: »والّطيب ُن�ضره«

المزيل  ال�ضيء  ذلك  هو  »ُن�ضَره«:«ُن�ضَره  معنى  في  المجل�سي  العالمة  ويكتب 

للحزن. وُيق�ل للعطر ُن�ضَره من حيث اإّن ا�ضتخدامه يوؤدي اإلى اإزالة الأمرا�س 

)3(

وعدم الراحة«. 

ز.: لقد �سّجع الإ�سالم على زراعة ال�سجر واإيجاد الم�ساحات الخ�سراء بعباراٍت 

وبياناٍت متنوعة واأكد على ذلك، واعتبر قطع الأ�سجار حتى اأثناء الحروب 

اأمرًا قبيح ومنع ح�سول ذلك. 

والّدين الذي يمنع تدمير الأ�سجار والمزارع وال�سهول الخ�سراء والق�ساء عليها 

اأثناء الحرب، وياأمر مقاتليه باجتناب قطع الأ�سجار، ي�ستطيع اأّن يوّجه في الع�سر 

الحالي ر�سالًة اإلى �سعوب العالم وخا�سًة الدول ال�سناعية. 

الخ�سراء  الم�ساحات  وفقدان  الأ�سجار  يبا�ص  ال�سناعي  العالم  يواجه  فاليوم 

وذبول الورود والنباتات وموتها. وكما اأّدى تمّزق القيود في ال�سناعة وتحررها منها 

كّلها اإلى �سلب الأخوة وال�سفاء والتعاطف والمحبة والأوا�سر العائلية الوثيقة من 

النا�ص ال�سناعيين وجعلت نفو�سهم مري�سة ومتاألمة، فقد خّربت اآخر نافذة اأمٍل 

يعني الغابات والم�ساحات الخ�سراء وال�سهول والمزارع الخ�سبة المعالجة لالآلم 

والطاردة لالأحزان والمفعمة بالفرح، وتركت الإن�سان و�سط الخردة المزروعة في 

اليوم  ن�سهد  ونحن  فريدًا،  وحيدًا  ال�سناعية  التلّوثات  ومختلف  والدخان  الأر�ص 

والم�سّردين  والحائرين  اأ�سرهم  عن  والمنف�سلين  اليائ�سين  الب�سر  من  الماليين 

كارثة  من  جزٌء  هو  ُذكر  ما  كّل  اإّن  النف�سي.  والإ�سطراب  الكاآبة  يعانون  والذين 

)1( نهج البالغة، الكلمات الق�سار، العدد397.

)2( ن.م.، الكلمات الق�سار، العدد400.

)3( بحار الأنوار، ج 63، �ص291.
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اإن�سانية عظيمة ابتلي بها العالم ال�سناعي. 

طبعًا، تحّدث العديد من العلماء واأ�سحاب الراأي في اأمريكا واأوروبا واآ�سيا حول 

هذه الكارثة العظيمة. واعتبر بع�سهم اأّن اآفات واأ�سرار ال�سناعة اأكثر من الكوارث 

 على �سبيل المثال، األمانيا التي كانت الغابات والأ�سجار تغطي خم�سة 
)1(

الطبيعية.

وع�سرين بالمئة من م�ساحتها، تتعر�ص في ال�سنوات الأخيرة اإلى انحداٍر تحذيري 

، وقد ُكتب في هذا المجال: لقد مات ثلث اأ�سجار 
)2(

لغاباتها واأ�سجارها نحو الزوال

على  تقع  األمانيا  اإّن  بحيث  الموت.  م�سارف  على  الآخر  والن�سف  األمانيا،  غابات 

)3(

�ُسرف ح�سول كارثٍة بيئية ُتدعى موت الأ�سجار.

ولكّن الإ�سالم، منذ البداية، رّبى الإن�سان الم�سلم على برنامٍج واأحكاٍم و�سريعة، 

لو التزم الم�سلم بها بدقة وتم�ّسك بها، ولم يلهث وراء الطمع، ذلك المر�ص الغربي 

المنت�سر في البالد الإ�سالمية، لما واجه المجتمع الإ�سالمي هذه الأزمة المخّربة 

على الإطالق، ولو جعل العاَلم هذه البرامج الإ�سالمية دلياًل في طريقه، لما جعل 

مظلة الموت الأ�سود هذه فوق راأ�سه. 

يعتبر  وهو  التقّد�ص.  من  بهالٍة  وال�سالحة  الح�سنة  الأعمال  الإ�سالم  ويحيط 

الورود  وتربية  والزراعة  الجمال  واإبداع  والكدح،  الجهد  وبذل  ال�سالح،  العمل 

والأ�سجار.. من العبادة اأي�سًا، ويحّب من يقوم بهذه الأمور اأو ي�سرف وقته في مثل 

هذه الأعمال ويمدحه.

ويقول النبي P حول زراعة الأ�سجار: 

»اإن ق�مت ال�ض�عة وفي يد اأحدكم ف�ضيلة ف�إن ا�ضتط�ع اأن ل يقوم حتى يغر�ضه� 

.
)4(

فليغر�ضه�«

)1( جهان امروز وفردا، �ص113.

)2( ن.م.، �ص55.

)3( ن.م.

)4( نه الف�ساحة، العدد 567.



ويقولP اأي�سًا: »من ن�ضب �ضجرة و�ضبر على حفظه� والقي�م عليه� حتى 

.
)1(

تثمر، ك�ن له في كل �ضيٍء ي�ض�ب من ثمرة �ضدقة عند اهلل«

ت�سير هذه الرواية ف�ساًل عن الإهتمام بزراعة الأ�سجار، اإلى الإهتمام ب�سيانتها 

لكّنا  الم�سلمين  بين  جاريًا  الأمر  هذا  ظّل  لو  اإنه  بحيث  اأي�سًا  عليها  والمحافظة 

�سهدنا تجلّياٍت جميلة للبيئة ال�سالمة والجميلة والمفعمة بالن�ساط. واعتبر الإمام 

ال�سادقQ المحافظة على ال�سجرة، مخلوق اهلل الجميل، من م�سوؤولية الإن�سان 

)2(

الم�سلم: »وخلق له ال�ضجر فكّلف غر�ضه� و�ضقيه� والقي�م عليه�«

 ،
)3(

وُعّدت زراعة ال�سجر في اأحاديث المع�سومينQ كتالوة القراآن وتعليمه

)4(

وُطلب من زارعي الأ�سجار اأن يذكروا اهلل باأل�سنتهم اأثناء زرعهم لها.

الزراعة  ثمرة   Pالنبي واعتبر  عالية،  مكانة  الإ�سالم  في  ال�سدقة  وتحتّل 

وال�سجرة التي ُتزرع �سدقًة للزارع: 

»م� من م�ضلم يزرع زرع�ً اأو يغر�س غر�ض�ً في�أكل منه طير اأو اإن�ض�ٍن اأو بهيمة 

.
)5(

اإل ك�ن له به �ضدقة«

وما تاأكيد الإ�سالم على الزراعة واإيجاد الم�ساحات الخ�سراء وزراعة ال�سجر 

وتربية الورود والنباتات، واإعطاء الأجر المعنوي للذي يعمل في الزراعة والب�سرى 

ون�سطة،  �سعيدة  الم�سلم  الإن�سان  دنيا  تبقى  اأن  منطلق  من  اإل  والجنة،  بالثواب 

واأن يعي�ص الإن�سان الم�سلم في جوٍّ من الم�ساحات الخ�سراء والأ�سجار بعيدًا عن 

الكاآبة والأمرا�ص النف�سية واأن ُيظلل الفرح والن�ساط المجتمع، مما يهيىء الأر�سية 

لحركاٍت عظيمة وبالتالي التخطيط لح�سارٍة �سالمة ومجيدة. 

)1( كنز العمال، ح�سام الدين الهندي، ج12.

)2( بحار الأنوار، ج3، �ص86.

)3( ن.م.، ج100، �ص64.

)4( الكافي، ثقة الإ�سالم الكليني، ج5، �ص163؛ و�سائل ال�سيعة، ج 13، �ص197.

)5( في�ص القدير، ج5، �ص496.

ة
يئ
لب
وا
م 
ال
�ض
لإ
ا

75



رو���������ض��������ة ال����م����ب����ّل����غ����ي����ن

ة
ار
�ض
ح
ال
و
م 
ال
�ض
لإ
ا

76

 هذه النظرة 
)1(

وقد ورد في الروايات اأن الُخ�سرة تقوي العين وتطرد الحزن.

اإلى الخ�سرة والجو المليء بالخ�سار والزرع والأ�سجار والنباتات التي و�سلت عبر 

تكون  اأن  على  وتحّثهم  ذلك  يقد�سون  الم�سلمين  تجعل  والدين،   Pالنبي كالم 

البيئة المحيطة بهم والتي يعي�سون فيها مفعمة بالحيوية واأن كّلها خ�سراء ومزّينة 

بالنباتات والورود. 

لالآلم؛  دواء  البقرة  حليب  باأّن   Pنبيه عن  الم�سلم  الإن�سان  ي�سمع  وعندما 

الأبقار  تربية  على  يحّفزه  فذلك   ،
)2(

والنباتات الأ�سجار  على  تتغذى  البقرة  لأّن 

الحلوب وال�ستغال بالزراعة لتاأمين طعامها والإ�ستفادة من حليبها كغذاٍء �سالٍم له 

ولأ�سرته، اّتباعًا منه للتعاليم الدينية.

وي�سعى الإ�سالم من خالل برامجه واأ�ساليبه الخا�سة اإلى اأن يوِجد �سلًة را�سخة 

بين الإن�سان والطبيعة، وذلك انطالقًا من اأّن ات�ساله بالطبيعة يجعله يتمتع بج�سٍم 

وعقٍل �سليَمْين من جهٍة، ومن جهٍة اأخرى ي�ستطيع الإ�سالم عبر النا�ص ال�سالمين 

على كافة ال�سعد اأن ين�سر ر�سالته في كافة اأنحاء العالم، وبالتالي اإيجاد مجتمٍع 

ن�سط وحيوي وح�سارة متالألئة. 

وطالما لم يت�سل الإن�سان بالطبيعة ب�سكٍل جيد، ولم ي�ستفد من الطبيعة، التي هي 

ذنًا ل�سماع 
ُ
اأّمه، بطريقٍة �سالمة ومفيدة، لن ُيدرك ر�سالة الدين جيدًا. يعني لن يكون اأ

الحق، ول عينًا لروؤية الحق ول قوًة لتمييز الحق من الباطل وال�سالح من الطالح. 

صيانة العناصر األربعة والمشتركات وعدم تلويثها

اإّن العنا�سر الأربعة وهي: الماء والهواء والتراب وال�سم�ص و... ملٌك لكل النا�ص، 

من  الآخرين  ويمنع  عليها  يده  ي�سع  اأن  اأحٍد  حّق  من  ولي�ص  مبدٍع،  لكل  ملٌك  بل 

)1( نهج الف�ساحة، العدد 1491.

)2( ن.م.، العدد 1135.



الإ�ستفادة منها اأو اأن يكون عائقًا اأمام ا�ستثمار الآخرين لها من خالل تلويثه لها. 

والم�ساجد  الطرق  اأعاله وكذلك على  المذكورة  العنا�سر  الفقهاء على  وُيطلق 

للم�ستركات  تعريفهم  الفقهاء في  ويقول  »الم�ضترك�ت«.  و... م�سطلح  والمدار�ص 

وتفاوتها عن الأنفال، ما يلي: 

وغير  المنقولة  والممتلك�ت  والأرا�ضي  والأ�ضج�ر  الأبنية  الأنف�ل  »وت�ضمل 

اأمر الم�ضلمين، والتي ي�ضرفه�  المنقولة، المو�ضوعة في ت�ضرف الإم�م وولي 

في �ضبيل تقوية الدين والقيم الدينية وم�ضلحة المجتمع الإ�ضالمي ول يجوز 

)1(

اإهم�له� اأو تمّلكه� من دون اإج�زته«

واأّما الم�ستركات فهي عبارة عن: 

»الأ�ضي�ء التي ل تعتبر من الأنف�ل، وهي غير موجودة �ضمن نط�ق م�لكية 

المدار�س  الم�ض�جد،  الع�مة،  الطرق  ال�ضم�س،  اأ�ضخ��ٍس، مثل: �ضوء  اأو  �ضخ�ٍس 

)2(

و...«

كل  وفي  للجميع  متاحة  دائمًا  الأربعة  والعنا�سر  الم�ستركات  تبقى  اأن  ويجب 

عدٍد  على  تقت�سر  اأن  ل  النا�ص،  منها جميع  ي�ستفيد  واأن  مت�ساٍو،  وب�سكٍل  الأحوال 

معيٍن من الأ�سخا�ص في المجتمع بحيث اإّنهم ي�ستثمرونها اأكثر من غيرهم ويكونون 

هم اأكثر الملوثين لها. وهذا الأمر ظلٌم كبير يجب على الجميع الوقوف بوجهه واأن 

ل يدعوا اأهم الموارد حيويًة واأكثرها ح�سا�سيًة في معر�ص عا�سفة الطامعين الذين 

الهواء  و�سّم  التنف�ص  يمنعون  اإّنهم  �سالمة وحتى  وبيئٍة  اأمام حياٍة  الطريق  ي�سّدون 

وتّمت  ب�سرية  م�ستركاٌت  كّلها  وهذه  وال�سوء،  الزلل  الماء  من  والإ�ستفادة  الطلق 

)3(

.Rالإ�سارة اإليها في الأحاديث المنقولة عن المع�سومين

)1( جواهر الكالم، ج16، �ص116، 134

)2( م�سطلحات الفقه، علي الم�سكيني، �ص491، ن�سر الهادي.

)3( و�سائل ال�سيعة، ال�سيخ الحر العاملي، ج17، �ص331.
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وكتب اأحد الفقهاء: 

من  ع�م،  ب�ضكٍل  والبيئة  الع�مة  والمي�ه  ال�ضم�س  و�ضوء  والتراب  الهواء  »اإّن 

ومنظم  �ضحيح  ب�ضكٍل  منه�  ي�ضتفيدوا  اأن  الجميع  حّق  من  التي  الم�ضترك�ت 

اأن يجعل حي�ة الآخرين �ض�قة وخطيرة من خالل تلويث هذه  ول يحق لأحد 

ب�أّن  ال�ضريفة  الأح�ديث  من  وُي�ضتف�د  �ضيِّئ،  ب�ضكٍل  وا�ضتغالله�  الم�ضترك�ت 

)1(

الجميع، يحمل م�ضوؤولية �ضرعية اتج�ه هذه الم�ضترك�ت«.

تحت  والالحقون  ال�سابقون  الفقهاء  ذكرها  التي  والنماذج  الم�ساديق  ومن 

عنوان الم�ستركات، عبارة عن: الطرقات، ال�سوارع، المدار�ص، الم�ساجد، الأوقاف 

الم�سابح  المرابط،  الريا�سية،  والميادين  المراكز  العامة،  الحدائق  العامة، 

)2(

عّدت لي�ستفيد منها الجميع ولي�ست ملكًا لأحٍد.
ُ
والأماكن التي ُبنيت واأ

اعتبرها  فيما   ،
)3(

الأنفال من  والف�ساء  الهواء  باأّن  الفقهاء  من  عدٌد  واعتبر 

 ، ولكن لم ُيجز كال الطرَفْين تلويثها وا�ستخدامها 
)4(

البع�ص الآخر من الم�ستركات

ب�سكٍل غير مالئم. 

ومن وجهة نظر فقهية، اإذا اأ�سّر بناء ناطحات ال�سحاب والأبنية العالية بهواء 

ال�سرع ويجب منع  الطلق، فهذا خالف  الهواء  النا�ص، وحرمهم ذلك من  وف�ساء 

ح�سوله. 

واإبقاوؤها  منها  والإنتفاع  والم�ستركات  الأربعة  العنا�سر  ا�ستثمار  ثقافة  وتعتبر 

نظيفة من التلّوث، من اأهم ركائز التنمية الم�ستدامة التي يتّم التحدث حولها كثيرًا 

في عالمنا المعا�سر ويعّدونه اأمرًا واجبًا و�سروريًا. 

)1( جريدة ايران، 80/3/13، ا�ستفتاء لآية اهلل لطف اهلل �سافي الكلبايكاني. 

)2( م�سطلحات الفقه، �ص492.

)3( ن.م.

)4( جريدة ايران، 80/3/13، ا�ستفتاء لآية اهلل لطف اهلل �سافي الكلبايكاني.



وم�سارات  الم�سانع  وبناء  المدن،  وتنظيم  الأبنية،  بناء  طريقة  كانت  واإذا 

ال�سرف ال�سحي لها و... ت�سّر بنحٍو ما بالعنا�سر الأربعة والم�ستركات الب�سرية، 

يجب منع هذه الإن�ساءات وهذه الطريقة في البناء والتنظيم بناًء لل�سرع ود�ستور 

الجمهورية الإ�سالمية القائم على اأ�سا�ص ال�سرع.

فيه�  تتجه  التي  البيئة  المح�فظة على  ُتعتبر  الإ�ضالمية،  الجمهورية  »في 

الحي�ة الإجتم�عية للجيل الح�لي والأجي�ل الالحقة نحو الر�ضد، واجب�ً ع�ّم�ً. 

المتالزمة مع تلويث  الإقت�ض�دية وغيره�  الأن�ضطة  ُتمنع  وانطالق�ً من ذلك، 

)1(

البيئة اأو الإ�ضرار به� ب�ضكٍل ل يمكن تعوي�ضه«.

وفي نهاية هذا الق�سم، ل بد من ذكر عدد من الأمور التي تو�سح نظرة الإ�سالم 

اأّن  اإلى  لالإ�سارة  ب�سدة، وكذلك  تلويثها  واإجتناب  البيئة  المحافظة على  اأكثر حول 

التعاليم الإ�سالمية والثقافة الدينية تعتبر بناء الح�سارة الدينية وظهور المجتمع 

الإ�سالمي متالزمًا وممزوجًا مع حفظ البيئة و�سيانة قانون الحياة الجماعية )يعني 

من دون حفظ و�سيانة البيئة وقوانين الحياة الجماعية لن ت�ستطيع الح�سارة القائمة 

بين الأمة الإ�سالمية اأن تكون اإ�سالمية ب�سكٍل تامٍّ وكامل(، من اأبرز هذه الأمور:

الف. منع تلويث الطرقات: تك�سف الطرقات وال�سوارع ومراكز النقل العامة عن 

وجه النا�ص والنظام الحاكم والقانون ال�سائد فيه. اإذ يعك�ص جمال ونظافة وطهارة 

لياقة حّكام المجتمع،  النا�ص وعن  هذه الأماكن عن م�ستوى الأدب والثقافة لدى 

اأّن ات�ساخ وتلّوث هذه الأماكن تعك�ص ابتعاد النا�ص عن الأدب والثقافة وعدم  كما 

لياقة واأهلية الحّكام والقّيمين على المجتمع. 

ــرة �ــســمــن جــــدول اعــمــال  ــاه ــظ عــلــى هـــذا الأ�ـــســـا�ـــص، فــقــد ُجــعــلــت هـــذه ال

 Pالنبي ل�سان  على  المهم  الأمــر  هذا  اإلــى  التوّجه  وتــّم  واهتماماته،  الإ�سالم 

)1( د�ستور الجمهورية الإ�سالمية الإيرانية، الأ�سل الخم�سين.

ة
يئ
لب
وا
م 
ال
�ض
لإ
ا

79



رو���������ض��������ة ال����م����ب����ّل����غ����ي����ن

ة
ار
�ض
ح
ال
و
م 
ال
�ض
لإ
ا

80

المعابر  تو�سيخ  من  الم�سلمين  وحـــّذروا  متنوعة  ببياناٍت   Q والمع�سومين

والطرقات العامة وتلويثها.

اأّنه قال: »اتقوا المالعن الثالث: البراز في الموارد والظّل   Pفعن النبي

.
)1(

وق�رعة الطريق«

في  للمي�ه  م�ضتجمٍع  امتالك  »اإّن  المجال:  هذا  في  المجل�سي  العالمة  وكتب 

.
)2(

المنزل يدّل على تفقه وثق�فة الن��س المعتقدين بفكر وعقيدة الت�ضّيع«

الإنزجار  ت�سبب  حركٍة  اأّي  عن  الم�سلمين  مختلفة  بطرٍق  الإ�سالم  منع  وهكذا 

والإ�سمئزاز والنفور. ولم يغفل الإ�سالم في هذه الحركة التربوية والإ�سالحية حتى 

عن اأكثر م�سائل الحياة خفاًء وذكر م�سائل حول كيفية القيام بها. ومن الأمثلة على 

ذلك، منع التغّوط تحت الأ�سجار واأمام الم�ساجد والمعابد وبالقرب من اأحوا�ص 

اأو   
)3(

اأثناء ق�ساء ذلك الأنظار  الإختفاء عن  اأو  وال�سوارع  والأنهار والطرق  المياه 

رمي المخاط وبزاق الفم في المعابر و....

ويبّين كل ذلك مدى محبة الإ�سالم في اأن تكون مدن الم�سلمين نظيفة وطاهرة 

في   Qعلي الإمام  �سيرة  من  نموذجًا  نذكر  وهنا  واأدب.  ثقافٍة  اأهل  نا�سها 
ُ
واأ

اأّن من وظائف  ح  تعاطيه مع ال�سباب الماجن والفا�سق والملّوث للبيئة، حتى يت�سّ

الحكومة الإ�سالمية مكافحة اأّي نوٍع من تلويث البيئة بما في ذلك المجون والفح�ص 

حتى يتخل�ص المجتمع من التلوثات. 

 ، الغرق  نخ�ف  الن��س:  فق�ل   Q علي  عهد  على  مدت  الفرات  اأن  »روي 

فركب و�ضلى على الفرات، فمر بمجل�س ثقيف فغمز عليه بع�س �ضب�نهم ف�لتفت 

لي  لئ�م، من  اإل طغ�م  اأنتم  هل   ، الخدود  �ضغ�ر  ي�  ثمود  بقية  ي�  وق�ل:  اإليهم 

)1( �سنن ابن ماجة، ج1، �ص 119.

)2( بحار الأنوار، ج 77، �ص 192.

)3( ن.م.، ج10، �ص 247.



بهوؤلء العبد، فق�ل م�ض�يخ منهم: اإن هوؤلء �ضب�ب جه�ل فال ت�أخذن� بهم واعف 

عن� ق�ل: ل اأعفو عنكم اإل على اأن اأرجع وقد هدمتم هذه المج�ل�س، و�ضددتم 

كل كوة، وقلعتم كل ميزاب، وطممتم كل ب�لوعة على الطريق، ف�ن هذا كله في 

.
)1(

طريق الم�ضلمين، وفيه اأذًى لهم«

والعبر  الدرو�ص  من  العديد   Qعلي الإمام  �سيرة  من  المقطع  هذا  يحمل 

لبناء  نموذجًا  ويجعلوه  فيه  يتاأملوا  اأّن  عليهم  يجب  حيث  وحّكام  كاأفراٍد  للنا�ص 

المجتمع ال�سليم:

يجب تنظيف �ساحة الحياة من اأّي نوٍع من التلّوث، �سواًء كان هذا التلّوث �سادرًا   .1

عن ال�سباب الماجن الذي يوؤرق طماأنينة و�سكينة واأمن وراحة النا�ص من خالل 

نظراته وكالمه و�سلوكه غير الالئق، اأو كان �سادرًا عن م�ستجمعات مياه المنازل 

التي تو�ّسخ ال�سوارع والطرقات والمعابر والأزقة. 

�سربها  اأو  وت�سامح،  ت�ساهٍل  اأّي  دون  من  والتلوث  الف�ساد  مراكز  اإغالق  يجب   .2

و�سحقها. 

م�ستجمعات  توجيه  عدم  م�ساألة  المعمارية  والهند�سة  البناء  يراعي  اأن  يجب   .3

المياه ومجاري مياه الأ�سطح نحو الأزقة فتوؤذي النا�ص وتلّوث البيئة.

وف�ساًل عن ذلك، ل يجب اأن ُتفتح نوافذ البيوت نحو الأزقة مما ي�سبب الأذى   .4

والإزعاج للنا�ص اأو اأن ي�سر اأهل المنزل بهذه الطريقة العابرين اأو الإ�ستهزاء 

بهم.

اإّن كّل ما ُذكر هو من مهاّم الدولة وواجٌب عليها اأن تمنع البناء  وفي النهاية،   .5

المزعج وال�سباب الماجن والفا�سق واأّي حركٍة و�سلوٍك م�سٍر.

اإذا ما  الإن�سان  ُيلحق ال�سوت ال�سرر بروح  التلوث ال�ضوتي:  الإبتع�د عن  ب. 

)1( ن.م.، ج41، �ص250.
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تجاوز الحّد الالزم. وقد ابتلي الإن�سان منذ �سنواٍت بالتلّوث ال�سوتي ب�سبب 

الأ�سوات  لمطرقة  لحظٍة  كل  في  ونف�سه  اأع�سابه  وتتعّر�ص  الآلة،  ظاهرة 

الأمرا�ص  به  وتحيط  بالألم  وي�سعر  التوازن  حّد  من  ُيخرجه  مما  الموؤذية، 

المتنوعة. 

والإن�سان ه�صٌّ للغاية، ويملك روحًا ح�سا�سة واأع�سابًا قوية ومرهفة جدًا بحيث 

اإّن اأقّل الأ�سوات توؤثر فيها بنحٍو من الأنحاء. لذلك، فاإّن اأّي نوٍع من الأ�سوات، حتى 

اأع�ساب  اأثره فظيعًا في  واإّل كان  اأن يتجاوز حّده الالزم  �سوت الإن�سان، ل يجب 

الإن�سان وروحه. وقد نقل اهلل �سبحانه في القراآن عن ل�سان لقمان وهو يعظ ابنه: 

.
)1(

{)يا بني( حت خت متىت يت جث مث ىث يث }

فالتكلم ب�سوٍت عاٍل، ف�ساًل عن اأّنه يعّد من الوقاحة و�سببًا لتنّزل مكانة الإن�سان 

الإجتماعية، ويجعل الإن�سان كالحمير ذات النهيق الموؤذي ال�سادر بغير اآواٍن، فاإّنه 

ملّوٌث �سوتي وم�سبب لزعزعة ال�سكينة والهدوء الروحي والنف�سي للنا�ص.

ما  الحمار  و�سوت  العالية  الإن�سان  اأ�سوات  حول  الإ�سالم  موقف  يكون  عندما 

والم�سانع  والحافالت  ال�سيارات  اأ�سوات  حول  موقفه  الوا�سح  فمن  اأعاله،  ُذكر 

ال�سوتي.  التلوث  يتعاطى مع م�ساألة  و... وكيف  الحجارة  وتك�سير  الحدادة  واآلت 

�سنة وحتى  واأربعمائة  األف  الحيوية منذ  الم�سائل  اإلى هذه  يلتفت  الذي  الدين  اإّن 

من  ع�سرنا  في  ي�سدر  ا  ممَّ بكثير  اأدنى  هي  اأ�سواٍت  اإ�سدار  بتجنب  ياأمر  اإنه 

اأ�سواٍت لل�سيارات وما �ساكل ذلك مما يحيط بالإن�سان، ومن المحّتم اأّنه اإذا بنى 

اإيجاد �سياٍق واأر�سيٍة لطماأنينة الإن�سان حيث  اأول خطوٍة �سيقوم بها  ح�سارًة فاإّن 

الح�سارة  في  اأ�سٌل  الإن�سان  وهكذا  خا�ص.  واحتراٍم  عالية  بمكانٍة  الإن�سان  يتمتع 

القائمة على اأ�سا�ص الإ�سالم، خالفًا للح�سارة الغربية التي جعلت الأ�سل في الربح 

والراأ�سمال ويجب اأن يتّم الت�سحية بكٍل �سيٍء في �سبيلهما حتى الإن�سان. 

)1( �سورة لقمان، الآية 19.



تحيط  جهّنٍم  اإلى  ال�سوتي  بتلوّثها  العالم  حّولت  التي  للتكنولوجيا  قيمة  ول 

بالإن�سان، حتى اإّنها �سّحت بهذا الإن�سان في �سبيل كل �سيء. ل ي�ستطيع الإ�سالم 

الإن�سجام مع  الديني،  والإح�سان  التدين  اأمارات  ال�سوت من  اإخفات  يعتبر  الذي 

هكذا ح�سارة. 

ويقول الإمام عليQ: »خّف�س ال�ضوت وغ�س الب�ضر وم�ضي الق�ضد من 

)1(

اأم�رة الإيم�ن وح�ضن التدّين«

الح�سارة  ركائز  الإجتماعية  وال�سلوكيات  الدين  بين  الإت�سال  ي�سّكل  اإذن، 

اأثر  ل  الطبيعية،  غير  وال�سلوكيات  الأ�سوات  ت�سوده  الذي  فالمجتمع  الإ�سالمية. 

للتدين فيه ول روؤية م�ستقبلية لبناء ح�سارة. اإّن ابتعاد المجتمع واأفراده عن الملّوثات 

ال�سوتية من موؤ�سرات المجتمع الح�ساري. وقد اعتبر الر�سول الأكرم P اإ�سدار 

ترعوا  »ل  الظلم:  من  الآخرين  نفو�ص  في  والخوف  القلق  لإلقاء  العالي  ال�سوت 

.
)2(

الم�ضلم ف�إّن روعة الم�ضلم، ظلٌم عظيم«

)1( غرر الحكم، اآمدي، ج3، �ص453، جامعة طهران.

)2( نهج الف�ساحة، العدد 2450.

ة
يئ
لب
وا
م 
ال
�ض
لإ
ا

83





الباب الثاين:

g ��المبّلغون وخدمة النا

g الأولويات التبليغية

g ال�ضلوك ال�ضيا�ضي والجتماعي للمبّلغين

 

 ثقافة َتْبليغيَّة





المبّلغون وخدمة الناس

محمود مهدي بور

ي�ساأل الكثير من المبلغين الأعزاء في عام خدمة النا�ص عن اأهم الخدمات، وما 

هي اأبرز الأعمال التي تندرج في اإطار الخدمة الدينية، وماذا يجب العمل للنجاح 

في تقديم الخدمة؟

واأوليائه وهي من جملة  الديني، هي خدمة هلل  الفكر  اإن خدمة عباد اهلل في 

العبادات الكبيرة. وخدمة النا�ص بعد الإيمان باهلل والرتباط به هي اأكبر العبادات.

جاء في الحديث النبوي ال�سريف: »اأف�ضل الأعم�ل بعد الإيم�ن ب�هلل، التودد 

.
)1(

اإلى الن��س«

ال�سادقة  للخدمة  الأكبر  الفكرية  الخلفية  باهلل، هو  الإيمان  فاإن  الحقيقة  في 

في  لالأولويات  والمحدد  الموجه  وهو  الخدمة  نحو  الدافع  هو  والإيمان  للب�سرية. 

اأنواع الخدمات وهو �سبب الثبات في الخدمة في مواجهة كافة الم�سكالت الطبيعية 

والجتماعية.

وتكون الخدمة ذات قيمة اإذا كانت قليلة الكمية كثيرة الكيفية تنطلق من ال�سدق 

واإذا كانت مترافقة مع  الإلهية  الدوافع غير  وبعيدة عن  ِمّنة  والخال�ص من دون 

الحفاظ على �سخ�سية المخدومين. والموؤمنون فقط هم الذين يق�سدون التيان 

بالوظيفة الإلهية والح�سان اإلى الب�سرية انطالقًا من الع�سق من دون خداع ومّنة، 

)1( نهج الف�ساحة، ك 387.
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فهم الذين يتمكنون من خدمة الب�سرية با�ستمرار. اإن العالقة بين الإيمان والخدمة 

والخدمة  الخدمة  نحو  الإن�سان  ياأخذ  الإيمان  اأو طرفين؛  ُبْعدين  ذات  هي عالقة 

واحدة من اأ�سباب تقوية الإيمان.

الخدمة في إيران اليوم

اإن الخدمة �سرورية وهامة في الظروف التي تعي�سها اإيران اليوم عدا عن الأدلة 

العقلية والنقلية التي تبين �سرورتها حيث يبدو اأن لهذا المو�سوع اأبعادًا واآثارًا اأخرى.

اإن الخدمة فري�سة اإلهية في الحياة الجتماعية وهي وبا�ستمرار م�سداق الح�سان 

والنفاق وم�ساعدة ون�سرة وامداد الموؤمن والمظلوم وق�ساء حوائج الموؤمنين.

الخدمة وبا�ستمرار معراج القرب وطريق الكمال لالإن�سان، اإل اأن الخدمة اليوم 

واإتالف  والإ�سرار  التخريب  في  التناف�ص  مقابل  في  تقع  الخدمات  في  والتناف�ص 

واإ�سراف المكانات والممتلكات في الحروب الجناحية.

الخدمة  العالمي.  ال�ستكبار  �سعارات  على  العملي  الجواب  هي  اليوم  الخدمة 

اليوم هي دفاع عن بي�سة الإ�سالم والم�سلمين. والخدمة اليوم هي عامل الوحدة 

هي  اليوم  والخدمة  الإ�سالمية.  اإيران  �ساكني  وكافة  للم�سلمين  الوطني  والوفاق 

النقطة الم�ستركة للذين يحملون َهمَّ الدولة وال�سعب. اإن خدمة النا�ص اليوم هي 

الأمل  �سبب  اليوم هي  النا�ص  الإ�سالمي. وخدمة  النظام  عامل محبوبية م�سوؤولي 

الداخلية  البنية  تقوية  و�سبب  والأمة  الدولة  بين  والت�سامن  التعاون  من  والمزيد 

للمجتمع الإ�سالمي و�سبب للياأ�ص والكفر والنفاق الداخلي.

الخدمة وبا�ستمرار، هي خدمة هلل والر�سول واأئمة الإ�سالم العظام، وهي اليوم 

الدفاع عن  بَدْوٍر محورّي في  تقوم  واأ�سا�سية،  ايجابية  قيمة  كونها  اإلى  وبالإ�سافة 

الفكر الديني والنظام الديني والمجتمع الإ�سالمي. اإن خادمي النا�ص ال�سادقين 

هم اأ�سخا�ص محترمون في الدنيا والآخرة.



في  عب�داً  »اإن هلل  قال:  اأنه   Q الكاظم  الإمام  الخالد عن  بن  معمر  ينقل 

الأر�س ي�ضعون في حوائج الن��س هم الآمنون يوم القي�مة ومن اأدخل على موؤمن 

.
)1(

ج اهلل قلبه يوم القي�مة« �ضروراً َفرَّ

اأ�سخا�ص غير مهتمين  اأغلب المت�سدين لأمور النا�ص اليوم، باأيدي  اإن  �سحيح 

وغير مبالين باإيمان واأخالق وفالح الم�سلمين حتى اعتبر البع�ص اأن م�سكالته تكمن 

في  الملتزمين  الدين  علماء  من  الكثير  فهناك  ذلك  ومع  اأنف�سهم،  الم�سلمين  في 

الكثير من المواقع الجتماعية الموؤثرة الذين يوؤدون دورًا فاعاًل، لذلك فاإذا جرى 

العمل على تقوية دوافعهم الإلهية والمعنوية واإذا اأمكن ايجاد تن�سيق وتعاون وثيق، 

فاإّن العلماء يمكنهم تقديم خدمات للدين والنا�ص مرات ومرات اأكثر من غيرهم.

خدمة  �ساعد  عن  �َسّمر  من  وكل  المحترمين  المبّلغين  وظائف  جملة  من  اإّن 

النا�ص، هو الفهم ال�سحيح لأنواع واأبعاد الخدمة، وت�سخي�ص اأولوياتها في �ساحة 

الن�ساطات الدينية.

يمكن تنظيم م�ساألة خدمة الم�سلمين والنا�ص في جزَءْين هامين:

1 . ت�أمين الحتي�ج�ت.

2 . مواجهة الآف�ت والأخط�ر.

الموا�سي  تربية  ال�سناعة،  بالزراعة،  العالقة  ذات  الموؤ�س�سات  كافة  تعتبر 

م�ستوى  على  الإن�سان  احتياجات  وتنتج  توؤمن  لأنها  واحترام  قيمة  ذات  والطيور، 

المواد الغذائية.

كما اأّن الموؤ�س�سات التجارية مقبولة ومحترمة لما توؤدي من خدمة على م�ستوى 

النا�ص  خدمة  اطار  في  وال�سناعي...  الزراعي  النتاج  ونقل  توزيع  في  ال�سهولة 

وتاأمين احتياجاتهم.

)1( اأ�سول الكافي، ج3، �ص282.

�
ا�
لن
 ا
ة
م
د
خ
و
ن 
و
غ
بّل
م
ال

89



رو���������ض��������ة ال����م����ب����ّل����غ����ي����ن

ة
غيث
لي
َتب 
ة 
ف
قا
ث
 

90

ثم اإن الحفاظ على اأرواح واأموال وكرامة وحرية الفرد والمجتمع، كانت عامل 

ظهور مئات الموؤ�س�سات الجتماعية واآلف الأعمال المعقولة والم�سروعة المتعلقة 

بهذه الأهداف القيمة.

من  والكثير  والع�سكرية  والعالجية  ال�سحية  الموؤ�س�سات  من  الكثير  وهناك 

الموؤ�س�سات الثقافية والتعليمية ت�سع م�سروعيتها ووجودها في اإطار الحفاظ على 

اأرواح واأموال وحرية وكرامة النا�ص.

الخدمات  تقديم  �سوى  �سيئًا  لي�ست  الجتماعية  الحياة  فاإن  الحقيقة،  في 

المتقابلة بين مختلف المجموعات في المجتمع، وكلما ازدادت العالقة بين الب�سر 

واأ�سبحت وا�سعة وقريبة من بع�سها البع�ص، فاإن ذلك يوؤدي اإلى اأف�سل الخدمات 

واإلى ال�سدق والدقة في التعاطي.

مطلوبة  لكانت  الخدمات،  واأو�سع  واأكبر  اأف�سل  تقديم  تعني  »العولمة«  كانت  لو 

والجبار  ال�ستثمار  منها  المق�سود  كان  اإذا  ولكن  الب�سر  اأبناء  كافة  عند  ومحبوبة 

وا�ستخدام الب�سر لتحقيق اأهداف معينة، فهي غير مطلوبة ولي�ست اأماًل يطلبه الإن�سان.

اإن تاأمين الحتياجات الواقعية والفطرية لالإن�سان هو خدمة النا�ص والحفاظ 

على اأموال واأرواح وحرية وا�ستقالل وكرامة النا�ص في حياتهم الفردية والجتماعية 

نموذج اآخر من الخدمات المتقابلة بين الب�سر. اإن المجاهدين، هم الذين يقدمون 

الخدمات ال�سادقة للب�سرية بينما المهادنون هم �سبب ال�سياع وال�سقوط.

اإن النتاج وتوزيع ما يحتاج اإليه المجتمع الب�سري هو خدمة، واأّما ايجاد روحية 

الم�سرف وال�ستفادة من اأتعاب الآخرين من دون تقديم الخدمات المقابلة، فهي 

خيانة للنف�ص وللمجتمع الب�سري.

ل تخرج الب�سرية من ثالث حالت فيما يتعلق باحتياجات وم�سكالت الآخرين:

1 . الح�ض��س ب�لم�ضوؤولية.

2 . الغفلة والالمب�لة.

3 . ال�ضرور والفرح.



بعبارة اأخرى، البع�ص ي�سنع ج�سرًا في م�سيرة عبور قافلة الب�سرية، والبع�ص 

م�سير  من  حجرًا  يرفع  ل  الثالث  والبع�ص  الب�سر  تقدم  دون  للحوؤول  بئرًا  يحفر 

التكامل الب�سري ول يزرع فيه وردًا، اإن اأقّل �سروط الن�ساف والإن�سانية اأننا اإذا لم 

نتمكن اأن نكون وردًا فال نكن �سوكًا، واإذا لم ننج غريقًا فال ُنْلِق �سخ�سًا داخل نهر 

جاٍر اأو في واد عميق.

اأما ال�سخ�ص �ساحب القيمة طبق فكرنا الديني فهو كل من يقدم اأف�سل واأكثر 

الخدمات للمجتمع وهو الذي يطلب القليل من خدماته.

نحيفة  »واأج�ض�دهم  المتقين:  و�سف  في   Q الموؤمنين  اأمير  الإمام  يقول 

.
)1(

وح�ج�تهم خفيفة«

اإّن لخدمات المبلغين وعلماء الدين اأبعادًا متنوعة ن�سير اإلى البع�ص منها فيما 

ياأتي:

1 . الحف�ظ على ثق�فة الأنبي�ء.

2 . نقل مع�رف الوحي اإلى المجتمع الب�ضري.

3 . اإ�ضالح التحريف المعنوي على م�ضتوى القراآن وال�ضنة.

4 . مواجهة الجهود ال�ضيط�نية لتحريف القراآن وال�ضنة.

5 . اإ�ضالح روؤية المجتمع فيم� يتعلق ب�لقيم الإلهية.

6 . اإ�ضالح مع�يير التقييم في معرفة الحّق والب�طل.

7 . الأمر ب�لمعروف والنهي عن المنكر في مختلف الأبع�د الجتم�عية.

8 . اإ�ضالح الأخالق والأمرا�س الروحية والنف�ضية عند الن��س.

9 . اإ�ضالح ذات البين بين الم�ضلمين في الع�لم الإ�ضالمي.

)1( نهج البالغة، الخطبة 193.
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والحرية  والمعرفة  الإيمان  عن  الدفاع  هي  الدين  وعلماء  المبّلغين  ر�سالة  اإّن 

وال�ستقالل والتحاد والتناغم الفكري الواقعي واإ�سفاء الهدوء الروحي والنف�سي 

والتعاون بين اأفراد المجتمع الب�سري. طبعًا يجب مالحظة الخطر الذي يهدد هذه 

العناوين وكيف يجب الحفاظ والدفاع عنها.

اإّن �سياطين الجّن والإن�ص تكمن لالإن�سان وبا�ستمرار ل�سلبه تلك الجواهر الثمينة 

اإن اأهم خدمة يوؤديها علماء الدين هي عدم �سماحهم ب�سياع هذه  التي يمتلكها. 

الر�ساميل ال�سماوية والحفاظ عليها من التحريف والتخريب.

عقائد  اإ�سالح  هي  منهم  المبلغين  بالأخ�ص  الدين  لعلماء  وظيفة  اأعظم  اإّن 

الب�سرية والأمة الإ�سالمية واإ�سالح العواطف والحّب والبغ�ص في المجتمع الديني، 

وال�سلوكيات  الأقوال  واإ�سالح  والجتماعية  الفردية  الحياة  في  الآمال  واإ�سالح 

والموؤ�ّس�سات الموؤثرة في الحياة الدنيوية لالأمة الإ�سالمية.

اإّن وظيفة العلماء في العالقات الإلهية، هي الحفاظ على اإيمان وعقائد النا�ص 

وظيفة  اأكبر  فاإن  الجتماعية  العالقات  مجال  في  واأما  التوحيدية  الفطرة  ون�سر 

هي الدفاع عن العدالة والعمل على ا�ستقرار الق�سط والعدل الجتماعي واإ�سالح 

القانون من خالل ميزان الحق والعدل.

ہ  {ہ   .
)1(

{ پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   }
.

)2(
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)1( �سورة الن�ساء، الآية: 135.

)2( �سورة المائدة، الآية: 8.



األولويات التبليغية

محمود مهدي بور

اإّن معرفة الأولويات في مجال التبليغ وت�سخي�ص الأهم والمهم في كل عمل من 

�سرورات الحياة العقلية والواعية. يواجه المبّلغون الأعزاء هذه الم�ساألة في كافة 

اأمور الحياة ومن جملتها القيام باأداء ر�سالة هداية المجتمع العظيمة واإنجاز فري�سة 

القديمة  اأعّم من  والإعالم  الت�سال  و�سائل  اأّن  فيه  �سّك  ل  مّما  المقد�سة.  التبليغ 

والحديثة ذات تاأثير كبير في م�ستوى توجيه المجتمع في البعد الإيجابي وال�سلبي.

اإّن معرفة الأولويات ورعايتها والحفاظ عليها على م�ستوى الَتْقنيين وتخ�سي�ص 

الميزانيات والرقابة والق�ساء والتبليغ وهداية المجتمع ثقافيًا، كل ذلك من جملة، 

الوظائف الأ�سا�سية للهيكلية ال�سيا�سية والإدارية في كل بلد ونظام اجتماعي.

وتكون ال�سيا�سات التبليغية العامة ناجحة وموفقة اإذا اأخذت بعين العتبار وجود 

التخطيط  مع  ترافقت  واإذا  الأمد  وق�سيرة  الأمد  ومتو�سطة  الأمد  طويلة  برامج 

وايجاد الر�ساميل ووجود الإدارة التنفيذية والرقابة ال�سرورية. اإذا تمكنت حوزات 

العلوم الإ�سالمية والمجل�ص الأعلى للحوزة من تحديد ال�سيا�سات التبليغية العامة 

وتحرك النا�ص والطالب والدولة الإ�سالمية بناًء على التكامل ال�سروري، لأمكنهم 

وبم�ساعدة بع�سهم البع�ص من التيان بوظيفة تبليغ الدين العظيمة على اأكمل وجه.

اإن الخطابة والمنبر و�سيلة تبليغية اإعالمية تدار من خالل المبّلغين الأعزاء. 

واإّن المجال�ص والمحافل العا�سورائية و�سالة الجمعة والم�ساجد والجل�سات الدينية 

هي بركات َمنَّ اهلل تعالى بها على الأمة والعلماء المحترمين.
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وهنا يمكن الحديث عن مجموعة من الت�ساوؤلت:

هل يتم ال�ستفادة من الأجواء، التجمع ال�سكاني، المحراب والمنبر والمكانيات 

الأخرى. وهل يتم ال�ستفادة من الفر�ص التبليغية على النحو المنا�سب؟

هل تطرح الأبحاث الأكثر �سرورة للنا�ص؟ هل القوالب المختارة هي الأف�سل؟ ما 

هي الأمور الموؤثرة في عر�ص اأو عدم عر�ص الأبحاث وفي تعيين تقدمها وتاأخرها؟

الأ�سلوب  هو  ما  ولكن  مقامًا  م�ساألة  ولكل  مكانًا  لكل كالم  اأّن  فيه  �سّك  ل  مّما 

والمنهج المنا�سب لهذا المقام؟

اإن تعيين الأولويات التبليغية لكل م�سجد ومجمع لي�ص اأمرًا واحدًا يح�سل دفعة 

وفي مكان واحد من خالل ر�سالة وتو�سية. بل هناك اأمور تقوم بَدْوٍر على م�ستوى 

والمخاَطبون  والمكان  الزمان  جملتها  من  التبليغية،  الأولويات  وتعيين  ت�سخي�ص 

الأخرى  والت�سال  العالم  و�سائل  وموقف  المنطقة  في  الجتماعية  والأحداث 

وحركات الأعداء والأ�سدقاء.

التبليغية  الأولويات  اإلى رعاية  ت�سير  التي  الهامة  التاريخية  النماذج  من جملة 

طرح بحث الولية في اجتماع الغدير من قبل ر�سول اهلل P وطرح بحث التوحيد 

والولية الهام في اجتماع اأهالي ني�سابور من قبل الإمام الر�سا Q وطرح اأ�سل 

.Q البراءة من الم�سركين في الحج من قبل اأمير الموؤمنين

اإلى  خطوة  خطوة  والقتراب  التدرج  رعاية  عمل،  كل  في  النجاح  �سروط  من 

الأهداف التبليغية المقد�سة، وكذلك الأهداف الجتماعية والقت�سادية، بالإ�سافة 

من  اأنواع  ثالثة  عن  الحديث  يمكن  والطاهرة.  المعنوية  والنوايا  الخال�ص  اإلى 

التخطيط ال�سروري لنجاح المبّلغين في ن�سر الفكر والعمل الإ�سالمي:

اأعم�ل  لإيج�د  الحوزة  الإ�ضالمي وعظم�ء  النظ�م  التخطيط على م�ضتوى   .  1

اأ�ض��ضية طويلة الأمد في مج�ل التبليغ.

2 . التخطيط على م�ضتوى الموؤ�ّض�ض�ت التبليغية في البلد، بهدف ايج�د برامج 

للمنّظم�ت المن�ضوية تحته�.



3 . التخطيط على م�ضتوى المبّلغين بهدف اإيج�د اأعم�ل وحرك�ت تبليغية.

الحتياجات  ومعرفة  الأهداف  اإلى  اللتفات  التخطيط،  �سروط  واأهم  اأبرز  من 

والأولويات والمكانيات والأخطار.

العامة  ال�سيا�سات  تحديد  هي  الإ�سالمية  والحكومة  الإ�سالمي  النظام  ر�سالة  اإّن 

وايجاد الموؤ�ّس�سات التبليغية وتربية المبّلغين في مختلف الميادين ذات الحاجة على 

هذه  تحديد  يتم  الحا�سر  الوقت  وفي  الب�سرية  وعالم  الإ�سالمي  المجتمع  م�ستوى 

ال�سيا�سات عن طريق المجل�ص الأعلى للحوزة، والمجل�ص الأعلى للثورة الثقافية والمركز 

العالمي للعلوم الإ�سالمية ومنظمة المدار�ص خارج اإيران والموؤ�ّس�سات الم�سابهة.

اإّن بع�ص و�سائل الإعالم والموؤ�ّس�سات التبليغية الموجودة اأمثال منظمة الإعالم 

الإ�سالمي، مكتب الإعالم الإ�سالمي، معاونية التبليغ في حوزة قم العلمية وممثلي 

القائد في الموؤ�ّس�سات التنفيذية، يمكنها جميعها تقديم خدمات جليلة وعظيمة اإذا 

تكاملت مع بع�سها البع�ص، وبذلك تتمكن من اأن تخطو خطوات جبارة على م�ستوى 

نجاة الب�سرية وخدمة الإن�سان.

لم نتعر�ص في هذا المقال للحديث عن وظائف الموؤ�ّس�سات التي يقع على عاتقها 

ر�سم ال�سيا�سات. اأما المخاطبون الأ�سا�سيون في هذا المقال، فهم العلماء الأعزاء 

التعرف على  والذين يرغبون في  الأماكن  التبليغ في مختلف  يوؤدون وظيفة  الذين 

التبليغية  لالأولويات  الدقيق  الت�سخي�ص  اأن  فيه  �سك  ل  مما  التبليغ.  عمل  اأولويات 

والقيام بالوظائف الإلهية على اأ�سا�ص المعرفة والإح�سا�ص بالم�سوؤولية الدينية، يقوم 

بدوٍر كبير على م�ستوى هداية المجتمع والأمن الثقافي وال�ستقالل الجتماعي.

ل ينبغي اأن يظهر التبليغ على �سكل حرفة اأو عادة اأو مرا�سم فاقدة للروح واإل 

ف�سيفقد الدور الجدي المناط به.

اإّن المبّلغين الملتزمين والواعين، يوجهون با�ستمرار �سوؤاًل اإلى اأنف�سهم، ما هي 

الم�ساألة التي يجب اأن تكون محور الحديث اليوم؟ ولماذا؟ وما هو العنوان الذي 
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المجال�ص  كافة  بها في  التذكير  التي يجب  الأبحاث  ما هي  ولماذا؟  تكراره  يجب 

الأبحاث  بع�ص  عر�ص  عنده  ينتهي  الذي  الزمان  هو  ما  ولماذا؟  والجتماعات 

هي  الأبحاث  بع�ص  اأن  فيه  �سّك  ل  مّما  اأخرى؟  وثقافية  فكرية  باأبحاث  وال�سروع 

بمثابة الغذاء الفكري اليومي للمجتمع التي يجب و�سعها دائمًا في متناول اأيديهم. 

بع�ص الأبحاث بمثابة الدواء الذي يحتاج اإليه المر�سى حيث يجب اإيكال الأمر اإلى 

اأطباء اأمناء وو�سعه في متناول اأيدي المر�سى.

هناك بع�ص المعارف التي ت�سكل حالة كال�سم للتبليغ الإلحادي حيث يجب و�سع 

تلك المعارف في متناول اأيدي المجتمع عند الت�سمم. وبع�ص المطالب بمثابة الغذاء 

القراآنية  الحقائق  البلد. وبع�ص  التنفيذيين في  والم�سوؤولين  الدولة  الفكري لرجال 

بمثابة الغذاء الفكري للتالمذة والطالب حيث يجب التذكير بها ح�سب الحاجة.

الفكرية  الأمرا�ص  تحديد  من  يتمكن  الذي  هو  والواعي  الملتزم  المبّلغ  اإّن 

الرائجة فيقدم للمجتمع ما ي�ساهم في عالجها وي�سونه من البتالء والنحراف 

فهو كالطبيب ال�سيار الذي يبذل الجهود في مداواة المر�سى.

كانت  واإذا  والتبدل  التحول  �سريعة  المعا�سرة  المجتمعات  في  الأولويات  اإن 

م�ساألة معينة قد �سغلت المجتمعات القديمة ل�سنوات طويلة فاليوم هناك العديد 

من الم�سائل الجديدة التي تظهر كل اأ�سبوع ل بل كل يوم.

الحتياجات  اإلى  واللتفات  والحكمة  التدبير  اأ�سا�ص  على  التبليغ  اإجراء  يمكن 

الثقافية  الأجواء  وكذلك  للمخاطبين  والنف�سية  الروحية  والظروف  والأولويات 

اإن الدعوة الأولى التي وجهها الوحي للمبّلغين الأعزاء، دعوة المجتمع  للمجتمع. 

اإلى �سبيل اهلل على اأ�سا�ص الحكمة والتدبير وفي مرحلة لحقة ياأتي ال�ستفادة من 

الموعظة والجدال بالح�سنى.

{ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھھ ے ے ۓ ۓڭ 
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أسلوب معرفة األولويات

هناك الكثيرون منا ممن ل يملكون معلومات حول الق�سايا الخفية، لذلك فاإن 

اإّن  اأ�سهل طريق لت�سخي�ص الأولويات هو الدقة في كالم القائد واتباع ار�ساداته. 

التبليغية  الأولويات  ُيبيِّن  وتوجهاته،  ونداءاته  ور�سائله  لبياناته  المنظم  التباع 

للراغبين.

في بع�ص ال�سنوات يطلق القائد على العام، عام الخدمة والمناف�سة في الخدمة، 

وفي عام اآخر يطلق عليه عام العزة والفخر الح�سيني، وفي عام اآخر يطلق عنوان 

للتبليغ  العناوين ت�سكل المحاور الأ�سا�سية  الن�سباط والوجدان العملي، وكل هذه 

والعمل البحثي والتعليمي والتنفيذي.

اأكد ال�سيد القائد مرارًا على م�ساألة النهي عن المنكر وركز على محاربة الفقر 

والف�ساد والتمييز.

الحق  معرفة  الإ�سالمية،  بالأمة  العالقة  ذات  الثقافية  الأولويات  جملة  من 

ال�سيا�سي،  والباطل في النظام العقائدي، معرفة قادة الحق والباطل في النظام 

ومعرفة ال�سديق والعدو في الحياة الجتماعية.

اإن من اأهم واأكبر وظائف المبّلغين والموؤ�ّس�سات التبليغية والتعليمية في البلد 

الدفاع عن �سالمة عقائد المجتمع واإيمان النا�ص باأ�سول الدين واأحكام اهلل، ومن 

ا�سم  اأي  النا�ص تحت  اإيمان  يزلزل  ما  العظيمة محاربة  الم�سلمين  جملة فرائ�ص 

وعنوان وبو�ساطة اأي �سخ�ص اأو موؤ�س�سة.

اهتماماتهم،  المبلغين و�سعها في مقدمة  ينبغي على  التي  المحاور  من جملة 

م�ساألة الولية والبراءة و»الحب في اهلل« والبغ�ص في �سبيل اهلل. ويقع على راأ�ص 

الأمور، وظيفة المجتمع في مجال معرفة العدو وكيفية مواجهته واليقظة والب�سيرة 

اأمام الموؤامرات الداخلية والخارجية.
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ول  لالإ�سالم،  والبريطاني  الأمريكي  عداء  يرى  ل  اليوم  البع�ص  اأّن  العجيب 

ي�ساهد الموؤامرات التي يحيكونها.

من جملة الم�سكالت التي يعاني منها العالم الإ�سالمي والمجتمع الإ�سالمي اليوم، 

اإقامة  الأعداء،  موؤامرات  اإلى  اللتفات  عدم  العدو،  معرفة  عدم  العدو،  عن  الغفلة 

العالقة مع الأعداء والتحاور مع الأعداء وعدم اللتفات اإلى اأهداف واأعمال الأعداء.

من جملة طرق ت�سخي�ص الأولويات، معرفة وجهة العدو. الأمر الخطير هو ما يريده 

الأعداء من المجتمع الإ�سالمي، لذلك يعملون بكافة جهودهم على )من باب المثال(:

1 . اإلق�ء ال�ضبه�ت على م�ضتوى العق�ئد.

2 . اإلق�ء الي�أ�س على م�ضتوى الأهداف.

3 . اإبع�د الثقة في العالق�ت بين الم�ضلمين.

4 . �ضرب ال�ضالبة في قوة النظ�م الإ�ضالمي.

5 . التبليغ على م�ضتوى عدم فع�لية النظ�م.

6 . اإيج�د ح�لة الغالء والبط�لة.

ينبغي للمبلِّغين الأعزاء الحركة في التجاه المعاك�ص تمامًا لما يريده الأعداء. 

اأي الحركة نحو ما يوؤدي اإلى تثبيت الإيمان واعطاء الأمل وخلق الثقة والتاأكيد على 

ال�سالبة القانونية والم�ساعدة على اظهار فعالية النظام. اإن المبلغين الأعزاء هم 

منادو القراآن وال�سنة والمتحدثون با�سم القراآن والعترة، لذلك يجب عليهم الدقة 

والحتياط في تقديم اآرائهم ال�سخ�سية ولي�ص توجيه وت�سويغ الأعمال التي تقوم بها 

موؤ�ّس�سات الدولة ولي�ص من �ساأنهم التخريب الالمنطقي بل عليهم تاأييد الأعمال 

اليجابية التي ت�سدر عن الأفراد والموؤ�س�سات وتاأييد ال�سيا�سات التي توافق القراآن 

ال�سيعي ال�سحيح، وبالتالي نقد كل  القائد والفقه  وال�سنة والمقبولة على م�ستوى 

الجراءات التي تخالف ذلك.



السلوك السياسي واالجتماعي للمبّلغين )1(

رحيم ك�ركر

يقدم �سلوك وكالم مبلِّغي الدين في المجتمع �سورة عن �سكلهم الباطني وي�سير 

اإلى �سخ�سيتهم الدينية وتعاليهم الفكري والأخالقي. ي�ساف اإلى ذلك فاإن تعاملهم 

ئ الأر�سية لقربهم من النا�ص ويوؤدي اإلى اإنجاز حركتهم  وارتباطهم ببع�سهم يهيِّ

التبليغية بال�سكل المطلوب.

معارف  دائرة  على  الراهن  الع�سر  في  الدين  علماء  و�سلوك  كالم  يقت�سر  ل 

واأحكام الإ�سالم، بل يمتد اإلى �ساحات اأخرى اأمثال ال�سيا�سة، الثقافة والجتماع. 

الدين  للمبلغين يقدم �سورة عن  والفردي  ال�سيا�سي والجتماعي  ال�سلوك  اأن  كما 

و�سيرة ال�سلف ال�سالح بالإ�سافة اإلى اأن ال�ستفادة من هذا الموقع قد تكون عاماًل 

اأ�سا�سيًا وحيويًا على م�ستوى التبليغ العملي لل�سريعة.

اإّن هاتين الم�ساألتين، تلزمان حاملي نداء المعنويات، بمراقبة �سلوكهم وكالمهم 

واللتفات اإلى م�ساألة النحراف في �سلوكهم ال�سيا�سي ـ الجتماعي.

السياسة ساحة نزاع

اإّن ال�سيا�سة �ساحة وا�سعة مليئة بالمخاطر حيث يكثر فيها الالعبون الموؤثرون، 

وهي ذات عالقة قريبة بالعديد من مجالت حياة الإن�سان. اإن الدقة والتاأمل في 

ال�سيا�سة، فيحولون  المبّلغين ب�سعوبات مقولة  اإلى معرفة  يان  يوؤدِّ المو�سوع،  هذا 

الن�ساطات  وبالتالي يحولون دون موانع  فتنها وم�سكالتها،  �سباك  الوقوع في  دون 



رو���������ض��������ة ال����م����ب����ّل����غ����ي����ن

ة
غيث
لي
َتب 
ة 
ف
قا
ث
 

100

التبليغية. لذلك �سنحاول ومن باب المقدمة الطاللة على اأحد الأبحاث ال�سيا�سية 

بالدرا�سة والبحث.

من جملة فروع علم ال�سيا�سة، علم الجتماع ال�سيا�سي؛ اأي درا�سة العالقة بين 

المجتمع وال�سيا�سة وارتباطهما ببع�سهما، يتولى مو�سوع علم الجتماع ال�سيا�سي 

في  الجتماعية  القوى  تاأثير  وبالأخ�ص  والدولة  المجتمع  بين  العالقة  درا�سة 

اأمور  ثالثة  بدرا�سة  ال�سيا�سي  الجتماع  علم  يقوم  الأ�سا�ص  هذا  وعلى  ال�سيا�سة. 

مت�سلة ببع�سها:

1 . معرفة التعقيدات والفتراق�ت والتع�ر�ض�ت في المجتمع.

2 . معرفة الفرق والقوى التي تظهر على اأثر الفتراق�ت في المجتمع.

.
)1(

3 . اأ�ضلوب ت�أثير القوى الجتم�عية في الحي�ة ال�ضي��ضية

من هنا، ينبغي لمبلِّغي الدين ـ باعتبارهم من جملة القوى الجتماعية الموؤثرة 

ـ معرفة وظائفهم ودورهم في المجالت الجتماعية والثقافية وال�سيا�سية ومعرفة 

القوى والالعبين في ال�ساحة ال�سيا�سية ومعرفة التعار�سات والفتراقات الموجودة 

وبالتالي اختيار اأف�سل الطرق واأكثرها تاأثيرًا في الأ�سلوب التبليغي.

ت�ستمل ال�ساحة ال�سيا�سية على تعار�سات ومناق�سات، اإفراط وتفريط، اأجنحة 

غير �سحيحة، حالت محافظة ومعتدلة، وفي النهاية ت�سكيل مجموعات واأحزاب 

اإلى الي�سار واليمين والو�سط. واليوم تعتبر هذه النزاعات من جملة لوازم  تنتمي 

عديدة  و�سعوبات  م�سكالت  وجود  اإلى  يوؤدي  اأنه  اإل  لالإن�سان،  ال�سيا�سية  الحياة 

بالأخ�ص على م�ستوى المجتمعات الدينية.

يجب ال�سارة اإلى اأن من جملة الحقائق الأ�سا�سية في الحياة الب�سرية اأّن النا�ص 

اأنهم ل يت�سابهون من كافة الجهات، حتى  اإل  يعي�سون اإلى جنب بع�سهم البع�ص، 

)1( علم الجتماع ال�سيا�سي، )دور القوى الجتماعية في الحياة ال�سيا�سية(، �ص95.



لو كانوا مت�سابهين في بع�ص الجهات. ومن هنا يجب القول اإّن لالإن�سان احتياجات 

اإلى  الأمر  اأدى  لو  حتى  اإليها  الو�سول  �سبيل  في  جهوده  تتوقف  ل  حيث  متعددة 

التناف�ص والنزاع.

اإذا لم تتجه هذه المناف�سة والنزاع في التجاه ال�سحيح، واإذا لم تعتمد على 

اإلى  والوطنية، ف�ستوؤدي  الدينية  المنافع  لم تتحرك طبق  واإذا  اأ�سول و�سواخ�ص، 

.
)1(

ظهور �سعوبات وم�سكالت والغرق في م�ستنقعات الأنانية

من جملة اآلثار والنتائج السلبية للنزاعات السياسية في المجتمع:

الطريق  اإلى  الو�ضول  دون  والحوؤول  والحقيقة  الحق  طريق  عن  البتع�د   .  1

الوا�ضح.

2 . الوقوع في �ضب�ك الإفراط والتفريط والنحراف وال�ضتب�ه.

واهتراء  تف�ضخ  اإلى  يوؤدي  مم�  طويلة  ونزاع�ت  نق��ض�ت  خ�ضم  في  الوقوع   .  3

القدرات وال�ضتعدادات.

 4 . وجود نزاع�ت عبثية وتحريك الخالف�ت و�ضرب الم�ض�لح الوطنية والوحدة 

الع�مة.

المقد�ض�ت  على  والتط�ول  للن��س  والأخالقية  العق�ئدية  البنى  اإ�ضع�ف   .  5

والقيم الدينية.

الدينية  لالعتق�دات  والم�ضيئين  نين  والمتلوِّ للمرائين  المج�ل  اإف�ض�ح   .  6

والمجتمع الإ�ضالمي.

اأ�سحاب الفرا�سة والذكاء الكامل مواجهة هذه  من هنا، ينبغي لمبلِّغي الدين 

اإلى  والنتماء  التحزب  من  اأرفع  ت�سرفات  يقدموا  واأن  منطقي  ب�سكل  النزاعات 

واأن  ال�سيا�سي  للن�ساط  والأ�سول  ال�سواخ�ص  تحديد  لهم  ينبغي  كما  المجموعات 

)1( غرر الحكم، الحديث 240.
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يدافعوا عن الحق والحقيقة بعيدًا عن الإفراط والتفريط اإذ ينبغي اتباع الطريق 

ح�سن  امتالك  فائدة  حول   Q الموؤمنين  اأمير  الإمام  يتحدث  الم�ستقيم. 

.
)1(

ال�سيا�سة ويقول: »ح�ضن ال�ضي��ضة قوام الرعية«

والمجموعات  الأحزاب  ن�ساطات  يقي�ص  الذي  هو  الناجح  النموذجي  المبلغ 

والموؤ�س�سات طبق المعايير الدينية وهو الذي يمار�ص ن�ساطه ال�سيا�سي على اأ�سا�ص 

هذه المعايير وال�سواخ�ص.

أبرز خصائص المبلغين في المجال السياسي:

1 . التع�دل

اإن التحزبات غير ال�سحيحة والتناف�ص ال�سلبي لي�ست اأمورًا ايجابية، بل هي اأمور 

ل يمكن قبولها وهي بعيدة عن الحكمة وال�سريعة. طبعًا الإ�سالم يوؤيد وجود الفرق 

نحو  والميل  النحراف  وعن  والتفريط،  الفراط  عن  البعيد  ال�سيا�سي  والتناف�ص 

اليمين والي�سار اأو اإلى ال�سرق والغرب اأي الذي يندرج في اطار ال�سراط الم�ستقيم.

بعبارة اأو�سح يجب اأن يكون المعيار هو التعاليم الدينية ال�سريحة فقط، تلك 

الدين  اأن يكون  الإ�سالمية؛ حيث يجب  والروايات  الكريم  القراآن  التي ذكرت في 

على راأ�ص كافة الأمور والن�ساطات الحزبية والفردية.

من المنا�سب اأن يقيد مبلغو الدين اأنف�سهم بهذا المعيار واأن ير�سدوا الآخرين 

اإليه حيث ينبغي ر�سم الأ�سول ال�سيا�سية الإ�سالمية لهم.

يقول الإمام الح�سن الع�سكري Q في هذا ال�ساأن: »ال�ضراط الم�ضتقيم، هو 

�ضراط�ن: �ضراط في الدني� و�ضراط في الآخرة؛ ف�أّم� ال�ضراط الم�ضتقيم في 

الدني� فهو م� ق�ضد من الغلو وارتفع عن التق�ضير وا�ضتق�م فلم يعدل اإلى �ضيء 

.
)2(

من الب�طل«

)1( م.ن، الحديث 6818.

)2( بحار الأنوار، ج24، �ص9، ح1.



وعلى هذا الأ�سا�ص، فاإّن الطريق الوحيد المقبول من ناحية الإ�سالم هو البعيد 

عن الباطلـ  اأمثال: الأفكار ال�سيا�سية غير الدينية، محورية ال�سرق والغرب، الأهواء 

النف�سانية والحتياجات المادية ال�سرفة ـ والبعيد عن الإفراط والتفريط.

و�سلوك  يقي�سوا عمل  واأن  الباطلة،  الأجنحة  البتعاد عن  الدين  لمبلِّغي  ينبغي 

الأحزاب والمجموعات طبق ذاك المعيار، واأن يو�سحوا حقائق الأمور للنا�ص.

واتباع  التعادل  على  والتاأكيد  الفردية  ال�سالئق  دون  الحوؤول  يجب  هنا  طبعًا 

والطريق  وال�ضم�ل م�ضلة  »اليمين   :Q علي  الإمام  يقول  كما  الحق؛  طريق 

الو�ضطى هي الج�دة، عليه� ب�قي الكت�ب واآث�ر النبوة ومنه� منفذ ال�ضنة واإليه� 

.
)1(

م�ضير الع�قبة«

الأكثر  الطريق  هو  الم�ستقيم،  الإلهي  ال�سراط  واتباع  والو�سطية  التعادل  اإن 

اطمئنانًا ومقبولية ومطلوبية، وهو الذي يجب على مبلغي الدين اعتماده في المجال 

ال�سريفة:  الرواية  م�سداق  يكونوا  ل  كي  ومعاييره  باأ�سوله  واللتزام  ال�سيا�سي 

»واأََخُذوا يمين�ً و�ضم�ًل ظعن�ً في م�ض�لك األغي وترك�ً لمذاهب الر�ضد«.

وكان الإمام الراحل } يوؤكد على هذا الأمر اأي�سًا، يقول: »اأطلب من جميع 

المت�ضدين لالأمور في الجمهورية الإ�ضالمية خ�ضو�ض�ً علم�ء الدين اأن يراعوا 

يقعوا  ل  واأن  دقيق  ب�ضكل  الإ�ضالم  خط  الق�ض�ي�  وحل  البالد  اأمور  تدبير  في 

مع  يتع�ملوا  واأن  اأخرى  فئة  ومع�ر�ضة  فئة  اإلى  والميل  التحزب�ت  ت�أثير  تحت 

الجمهورية  من  المتوقع  والعطف  الإ�ضالمي  ب�لعدل  يراجعونهم  ومن  الن��س 

.
)2(

الإ�ضالمية«

اإذًا يجب على المبلغين القيام بَدْور ايجابي وموؤثر في هذه النقا�سات والنزاعات 

والفتن واأن ل يقعوا �سحية الأحداث والت�سنجات ال�سيا�سية واأن يجعلوا من كالم 

)1( نهج البالغة، خ16.

)2( �سحيفة النور، ج14، �ص142.
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اأمير الموؤمنين Q حلقة على اآذانهم حيث يقول: »كن في الفتنة ك�بن اللبون، 

.
)1(

ل ظهر فيركب ول �ضرع فيحلب«

2 . البحث عن الحقيقة

من جملة المعايير البعيدة عن الفرق والأحزاب والقائمة على اأ�سا�ص الأ�سول، 

ال�سرار على الحق واللتزام به. المبلغ ال�سالح، هو الذي يعرف الحقيقة ويدافع 

والجتماعية  ال�سيا�سية  ن�ساطاته  في  يبادر  الذي  وهو  الحق،  طريق  ويتبع  عنها 

اأ�سا�ص هكذا معيار. واأما على م�ستوى التناف�ص والتحزب ال�سيا�سي، فالمبلغ  على 

اإلى الحق وال�سالح وهو الذي يبتعد عن  ال�سالح هو الذي يقبل ال�سلوك الأقرب 

طريق الباطل. اإن طريق الحق وا�سح و�سهل با�ستمرار، حتى لو غطته غبار الغربة 

على اأثر النقا�سات الجتماعية والنزاعات ال�سيا�سية، واهلل تعالى هو الذي يظهر 

»اإن اهلل قد   :Q الإمام علي  يقول  اإليها؛ كما  بالو�سول  للراغب  الحقيقة  تلك 

.
)2(

اأو�ضح لكم �ضبيل الحق واأن�ر طرقه«

ويقول الإمام Q في مقطع اآخر: »عليكم ب�لمحجة البي�ض�ء ف��ضلكوه� واإل 

.
)3(

ا�ضتبدل اهلل بكم غيركم«

والحقيقة  الحق  اأ�سا�ص  تبنى على  التي  الدينية هي  ال�سيا�سة  فاإن  الأ�سا�ص  في 

حيث كان علماء ومبلغو الإ�سالم العظام مقيَّدين بذلك. يقول الإمام الراحل في 

الأنبي�ء والأو�ضي�ء  ال�ضي��ضة حٌق من حقوق  اأّن  اأقوله  اأن  اأريد  ال�ساأن: »م�  هذا 

مب�دئ  وينّفذ  يطبق  اأن  يريد  �ضخ�س  وجود  افتر�ضن�  فلو  الدين...  وعلم�ء 

اأو  م�  اأن حكومة  اأو  الف��ضد،  ال�ضيط�ني  بمعن�ه�  ال�ضحيح ل  بمعن�ه�  ال�ضي��ضة 

رئي�س جمهورية م� اأو دولة م� تريد اللتزام بتطبيق ال�ضي��ضة ال�ضحيحة واأن 

)1( نهج البالغة، الحكمة 1.

)2( م.ن، الخطبة 87.

)3( غرر الحكم، ح 6150.



اأبع�د  من  واحداً  بعداً  اإل  يمثل  ل  هذا  كل  ف�إن  و�ضالحه�،  الأمة  لخير  تعمل 

.
)1(

ال�ضي��ضة لدى الأنبي�ء والأولي�ء«

الإ�سالمية  وال�سيا�سة  للحق  تابعًا  ال�سخ�ص  كان  اإذا  الأ�سا�ص  هذا  وعلى 

P: »اإقبل الحق  الأكرم  الر�سول  ال�سحيحة، يمكن قبول كالمه و�سلوكه. يقول 

ممن اأت�ك به � �ضغيراً اأو كبيراً � واإن ك�ن بغي�ض�ً، واردد الب�طل على من ج�ء به 

.
)2(

من �ضغير اأو كبير واإن ك�ن حبيب�ً«

3 . الثب�ت في طريق الحق

ينبغي بعد معرفة الحق والبتعاد عن الفراط والتفريط واعتماد الخط ال�سيا�سي 

المتعادل، الثبات في هذا الطريق وعدم الخوف من ال�سعوبات والم�سقات.

يتمكن مبلغو الدين بما يمتلكون من كيا�سة من البتعاد عن النقا�سات ال�سيا�سية 

والأحزاب والمجموعات، وفي الوقت عينه تو�سيح طريق العتدال للنا�ص. لي�ص من 

ال�سروري الإ�سارة اإلى ا�سم حزب اأو �سخ�ص بعينه، اإل اأنه يكفي اأن تكون معايير 

الطريق ال�سحيح وا�سحة ليتمكن النا�ص من الحركة طبعًا الطريق الم�ستقيم.

يتحدث القراآن الكريم حول الثبات في طريق الحق قائاًل: {ڤ ڦ ڦ 

.
)3(

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ }
وفي اآية اأخرى يخاطب اهلل تعالى الر�سول P: {ڈ ژ ژ ڑ ڑ 

.
)4(

ک ک کک }
يو�سح الإمام الخامنئي { م�سوؤولية علماء الدين على النحو التالي:

»ت�ضبح ال�ضنة الإلهية عملية عندم� نقف في اأم�كنن� بثب�ت وا�ضتحك�م؛ هذا 

و�ضي��ضي�ً،  وفعاًل،  وقوًل،  عماًل،  الثب�ت  العلم�ء  على  يجب  الق�ضية.  اأ�ضل  هو 

)1( �سحيفة النور، ج13، �ص217.

)2( بحار الأنوار، ج75، �ص29.

)3( �سورة اإبراهيم، الآية: 27.

)4( �سورة هود، الآية: 112.
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واجتم�عي�ً، وفردي�ً وجم�عي�ً، في المك�ن الذي نحن فيه والذي هو من�ضب لن� � 

مهم� ك�ن هذا المن�ضب، واأّي�ً ك�نت م�أموريتن� وم�ضوؤوليتن�، واأن نقوم بعملن� واهلل 

.
)1(

تع�لى هو المعين«

بالمجموعات  يتعلق  فيما  النحياز  وعدم  الو�سطية  رعاية  للمبلِّغين  ينبغي  اإذًا 

ال�سيا�سية وعليهم عدم الغفلة عن تو�سيح الحقائق والوقائع ال�سيا�سية والجتماعية 

وتقديم المعايير وال�سواخ�ص الدينية الأ�سا�سية، وينبغي الخوف من المجموعات 

التي تخاف الحق. يقول الر�سول P: »األ ل يمنعن رجاًل مه�بة الن��س اأن يتكلم 

.
)2(

ب�لحق اإذا علمه. األ اإّن اأف�ضل الجه�د كلمة حق عند �ضلط�ن ج�ئر«

الم�ستقيم،  وال�سراط  الحق  عن  للدفاع  الدين  علماء  ينه�ص  عندما  طبعًا 

يجب عليهم البتعاد عن الأ�سلوب العامي والمظاهر التي قد تقدمها المجموعات 

والأحزاب ال�سيا�سية وعدم الوقوع في �سباك المنافقين والمنحرفين.

يقول الإمام ال�سادق Q: »اعلموا اأن اهلل تع�لى يبغ�س من خلقه المتلون، 

وف�تته  هلك  واأهله  ب�لب�طل  ا�ضتبد  من  ف�إن  واأهله،  الحق  عن  تزولوا  فال 

.
)3(

الدني�«

النتيجة

وموؤ�ّس�سات  واأحزاب  �سيا�سية  فيه مجموعات  تعي�ص  الذي  المجتمع  اأن  النتيجة 

يعي�ص حالة نزاع وتناف�ص وا�سح وغير وا�سح، ولكن عندما يخرج التناف�ص والنزاع 

عن حدود المعايير المحددة يوؤدي اإلى الكثير من الم�سكالت وال�سعوبات.

في هذا الطار يجب على المبلغين اإظهار مقدار كبير من الوعي وال�ستقالل، 

وذلك لأنهم على عالقة بالنا�ص وببع�ص الأحزاب ال�سيا�سية واعتماد ال�سبل الآتية:

)1( حديث الولية، ج9، �ص110.

)2( كنز العمال، ح43588.

)3( اأمالي المفيد، �ص137، ح6.



1 . عدم النحياز اإلى المجموعات واختيار �سلوكيات فوق التحزبات.

2 . البتعاد عن الفراط والتفريط وعدم الميل نحو اليمين والي�سار واعتماد طريق 

الحق والو�سطية والتعادل.

الأجواء  تلطيف  في  والم�ساعدة  اليومية  ال�سيا�سية  النزاعات  عن  البتعاد   .  3

ال�سيا�سية.

4 . معرفة واتباع الحق، تعيين المعايير الإ�سالمية، امتالك روحية محورية الحق 

والهداية اإلى ال�سراط الإلهي الم�ستقيم.

5 . ال�ستقامة والثبات في اتباع طريق الحق والحقيقة )بالأخ�ص الولية( والدفاع 

عنه.

6 . اعتماد اأ�سلوب ال�سفاق الأبوي بالأفراد.
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السلوك السياسي واالجتماعي للمبّلغين )2(

رحيم ك�ركر

للمبلغين،  الجتماعي  ـ  ال�سيا�سي  ال�سلوك  في  ال�سرورية  الأمور  جملة  من 

تثبيت  في  والم�ساهمة  »النتخ�ب�ت«  في  واليجابية  الفعالة  والم�ساركة  الهتمام 

اأ�س�ص النظام؛ نظام »ال�ضي�دة ال�ضعبية الدينية« في البلد الذي هو بلد اإمام الزمان 

وت�سجيع النا�ص على الم�ساركة والح�سور الواعي في هذا الأمر الم�سيري.

والعقالنية  والوعي  الدقة  من  كبير  مقدار  اإظهار  والمبّلغين  للُعلماء  ينبغي 

والح�سور في الحركات ال�سيا�سية المعا�سرة انطالقًا من �سورتهم الأبوية لين�سروا 

الوعي ويراقبوا كافة الأعمال والأحداث ال�سيا�سية والجتماعية في المجتمع، يجب 

اأن يكونوا مثاًل للهادي الب�سير، الأمين، غير المنحاز، الواعي والمهتم واأن يعملوا 

على رفع م�ستوى الب�سيرة لدى النا�ص، لي�سارك الجميع ب�سكل فّعال وواٍع.

ك�ملة في  الم�ض�ركة بجدية  الجميع  »يجب على  الراحل}:  الإمام  يقول 

هذا الأمر، ويجب على جميع الأ�ضخ��س اأينم� ك�نوا، واأهل العلم اأينم� وجدوا، 

.
)1(

اأن يدعوا الن��س ب�ضكل ج�د للتدخل في الأمور الموجودة«

الأمور  في  والمبّلغين  للعلماء  الفاعلة  الم�ساركة  ووجوب  �سرورة  على  بناًء 

ال�سيا�سية وهداية وقيادة النا�ص نحو انتخابات نظيفة و�سليمة، لذلك �سنحاول في 

هذا المقال درا�سة اأهمية النتخابات، ال�سيادة ال�سعبية الدينية الم�ساركة ال�سيا�سية 

)1( �سحيفة النور، ج15، �ص58.
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والجتماعي  ال�سيا�سي  ال�سلوك  و�سرورات  لوظائف  ذلك  بعد  نتعر�ص  ثم  و... 

للمبلغين لتقديم معايير �سحيحة لذلك.

االنتخابات والسيادة الشعبية الدينية

اليوم،  الإ�سالمية  الجمهورية  وتقدم  لتطور  الهامة  ال�سواخ�ص  جملة  من 

والقت�سادي  ال�سيا�سي  للنا�ص في تحديد م�سيرهم  الأ�سا�سي  والدور  النتخابات 

الم�ساركة  خالل  ومن  مبا�سر  ب�سكل  والموظفين  الم�سوؤولين  وانتخاب  والثقافي، 

ال�سيا�سية الفاعلة والوا�سعة حيث يدل هذا الأمر على مدى دخالة النا�ص في عملية 

اتخاذ القرارات والت�سريع.

منا�سب  لإحراز  اأ�سخا�ص  لختيار  الر�سمية  العملية  على  النتخابات  تطلق 

وم�سوؤوليات في المجتمع عن طريق الآراء العامة. والنتخابات اأداة يمكن من خاللها 

وتحديد  ال�سيا�سية  والمنظمات  الموؤ�س�سات  تاأ�سي�ص  في  المواطنين  تدخل  اإحراز 

المت�سدين لل�سلطة ال�سيا�سية. وبما اأن الجمهورية الإ�سالمية هي الجمهورية التي 

اأ�سا�سي على القاعدة  �س�ست على المبادئ والمعايير الإلهية، فهي تعتمد وب�سكل 
ُ
اأ

هو  الراحل،  الإمام  يقول  وكما  النتخابات  بحث  اأن  اإلى  اللتفات  يجب  ال�سعبية، 

بحث حفظ ودعم النظام وتثبيت اأ�س�سه على الم�ستوى الدولي، لذلك كانت من اأهم 

الواجبات العقلية وال�سرعية التي ل يقارنها �سيء اآخر على الطالق وهي من الأمور 

.
)1(

التي ل يحتمل فيها اأي نوع من الظن وال�سك على الطالق

جاء في د�ستور الجمهورية الإ�سالمية: »في الجمهورية الإ�ضالمية في اإيران، يجب 

انتخ�ب  النتخ�ب�ت،  طريق  عن  الع�مة؛  الآراء  على  ب�لعتم�د  البلد  اأمور  تدار  اأن 

رئي�س الجمهورية، ممثلي مجل�س ال�ضورى الإ�ضالمي، اأع�ض�ء المج�ل�س واأمث�له�، 

.
)2(

اأو عن طريق ال�ضتفت�ء في الح�لت التي حدد فيه� الق�نون اأ�ضوًل اأخرى«

)1( م.ن، ج19، �ص105.

)2( د�ستور الجمهورية الإ�سالمية الإيرانية، الأ�سل ال�ساد�ص، �ص64.



هو  عليها،  والحاكم  اإيران  في  الإ�سالمية  الجمهورية  في  مطروح  هو  ما  اإن 

»ال�ضي�دة ال�ضعبية الدينية«. اإذًا م�سروعية الحكومة والحاكم الإ�سالمي، ل ترتبط 

ي اإلى الوجود والتحقق  براأي واآراء النا�ص؛ بل اإن راأي ور�سى وم�ساعدة النا�ص، توؤدِّ

ح�ضور  »لول   :Q الموؤمنين  اأمير  الإمام  يقول  الإ�سالمية.  للحكومة  العيني 

وقد   
)1(

غ�ربه�« على  حبله�  لألقيت  الن��ضر...  بوجود  الحجة  وقي�م  الح��ضر 

كتب الإمام Q قبل بداية الحرب اإلى معاوية: »... وّلني الم�ضلمون الأمر... 

.
)2(

ف�أدخل فيم� دخل فيه الن��س...«

يبين هذا الكالم دور النا�ص في ظهور وتثبيت وفعالية الحكومة الإلهية. طبعًا 

الحكومة الإ�سالمية تعتمد على الإرادة الت�سريعية الإلهية واأمر اهلل مطاع في كل 

�سيء، واأما اعتبار راأي النا�ص فهو موجود ما لم ُيناِف دين اهلل تعالى. اإذًا، لي�ست 

اأن تكون القوانين في هذا  اأي�سًا له ويجب  الحاكمية فقط هلل تعالى؛ بل الت�سريع 

الطار الإلهي.

الجتماعية  المجالت  في  النا�ص  ح�سور  تعني  الدينية  ال�سعبية  ال�سيادة 

اإطار القيم  اإلى راأي النا�ص في  اأ�سا�ص المبادئ الدينية والرجوع  وال�سيا�سية على 

الإلهية. يوؤّدي النا�ص دورًا فاعاًل في الحكومة الدينية على م�ستوى تحديد ال�سيا�سة 

تحديد  في  المجل�ص  ممثلي  انتخاب  طريق  عن  النا�ص  يتدخل  القوانين.  واجراء 

تحديد  في  المجال�ص  اأع�ساء  انتخاب  خالل  ومن  للمجتمع  العامة  ال�سيا�سات 

من  عليه  والرقابة  القائد  تعيين  في  دورًا  النا�ص  يوؤّدي  كما  الجمعية.  ال�سيا�سات 

اأعلى مقام في  النا�ص تختار  اإن  ثم  القيادة،  انتخاب ممثلي مجل�ص خبراء  خالل 

البلد بعد القائد من خالل انتخاب رئي�ص الجمهورية.

)1( نهج البالغة، الخطبة الثالثة؛ ولية الفقيه، �ص147.

)2( �سرح نهج البالغة، ابن اأبي الحديد، ج4، �ص12؛ مبادئ الحكومة الإ�سالمية، �ص88.
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ويقول:  الدينية«  ال�ضعبية  »ال�ضي�دة  معنى  تو�سيح  في  القائد  ال�سيد  يتحدث 

»]ال�ضي�دة ال�ضعبية الدينية[ تعني، اأن ك�مل النظ�م ال�ضي��ضي، يعود اإلى الن��س... 

الحقيقي  ب�لمعنى  يعني  وهذا  الن��س.  من  هم  ال�ضي��ضي  النظ�م  مت�ضدي  اإن 

له عالقة  النظ�م على م�ضتوى كل م�  الجميع في وجود هذا  ا�ضتراك  للكلمة، 

وم�ضلحة  الن��س  وع�ضق  الن��س  واإيم�ن  الن��س  وعواطف  للن��س،  قرار  ب�تخ�ذ 

.
)1(

الن��س، هذا يق�ل له ال�ضي�دة ال�ضعبية الحقيقية«

الديمقراطية  بجذور  ترتبط  ل  ]الدينية[  ال�ضعبية  »ال�ضي�دة  باأن:  ويعتقد 

الغربية على الطالق... اإن ال�ضي�دة ال�ضعبية الدينية، لي�ضت اأمراً... اإن ال�ضي�دة 

.
)2(

ال�ضعبية بنف�ضه� ترتبط ب�لدين«

وظائف المبلغين

1 . الح�ضور الف�عل والواعي

في  الم�ساركة  الديني،  مجتمعنا  في  ح�سا�سية  ال�سيا�سية  الأحداث  اأكثر  اإن 

الهتمام  الرغبة  الوعي،  مع  المترافق  والوا�سع،  الكامل  والح�سور  النتخابات 

والحرية في هذه »الم�ض�ركة ال�ضي��ضية«؛ وقد تحدث الإمام الراحل: »نحن مكلفون 

 P ب�لتدخل في الأمور ال�ضي��ضية، نحن �ضرع�ً مكلفون كم� ك�ن يفعل الر�ضول

.
)3(

»Q وكم� ك�ن يفعل ح�ضرة الأمير

بل  ل  اأمور،  والجدي في هكذا  الفاعل  الح�سور  والمبّلغين،  العلماء  يجب على 

يجب عليهم بالإ�سافة اإلى ذلك ايجاد اأر�سية وثقافة الح�سور الوا�سع والم�ساركة 

ال�سيا�سية للنا�ص؛ وهذا هو الأمر ال�سروري لرفعه وثبات نظامنا الديني.

)1( �سريعة العقل )ال�سيادة ال�سعبية الدينية(، �ص3.

)2( م.ن، �ص5.

)3( �سحيفة النور، ج15، �ص58.



»تطلق الم�ض�ركة ال�ضي��ضية« على الجهود المنظمة للمواطنين لنتخاب قادتهم 

والموظفين وم�سوؤولي الأمر والم�ساركة الفاعلة في الأمور الجتماعية وال�سيا�سية 

والتاأثير في وجود وهداية الدولة. من جملة ال�سواخ�ص البارزة للم�ساركة ال�سيا�سية، 

الم�ساركة في النتخابات والن�ساطات ال�سيا�سية. حملت هذه الم�ساركة نتائج كثيرة 

للنظام الإ�سالمي:

اأ � �ضم�ن بق�ء النظ�م الإ�ضالمي.

ب � �ضم�ن الو�ضول اإلى اأهداف النظ�م ال�ضي��ضي لالإ�ضالم.

ج � اإف�ض�ل موؤامرات وبرامج اأعداء النظ�م.

د � م�ض�ركة ومرافقة الن��س في النظ�م ال�ضي��ضي والرق�بة على ح�ضن اإجراء 

الأمور.

ب�لمعروف  الأمر  اأي  الدينية،  الوظيفة  لإق�مة  من��ضبة  اأر�ضية  اإيج�د   � ه� 

...
)1(

والنهي عن المنكر واإق�مة الق�ضط والعدل

يقول ال�سيد القائد في هذا الخ�سو�ص: »اإن �ضّر عدم �ضقوط النظ�م اأنه يعتمد 

على الن��س. اإن هذا الأمر، ه�م للغ�ية. اإن العتم�د على راأي الن��س لي�س �ضهل 

الح�ضول ول يح�ضل في اأي مك�ن... النتيجة، اأن اأكبر المخططيين ال�ضي��ضيين 

اأ�ض��س العمل �ضد هذا البلد  واأقوى �ضبك�ت التج�ض�س في الع�لم، قد بنوا على 

.
)2(

والنظ�م، ثم اإن عملهم هذا لم يوؤِت ثم�ره بعد �ضبعة ع�ضر ع�م�ً...«

نين العارفين بالحّق دعوة اأفراد المجتمع للم�ساركة  اإذًا ينبغي للمبلِّغين المتديِّ

وبالتالي  تعالى،  اهلل  ير�سي  بما  وذلك  والنتخابية،  ال�سيا�سية  الأمور  في  الفاعلة 

الحوؤول دون عدم تدخلهم اأو ل مبالتهم.

)1( الم�ساركة ال�سيا�سية، �ص22 و25.

)2( �سحيفة الجمهورية الإ�سالمية، 1374/10/27، �ص15.
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الجميع  تع�لى...  اهلل  اأم�م  م�ضوؤول  »الجميع   :{ الخميني  الإمام  يقول 

م�ضوؤول بدءاً من المراجع والعلم�ء الكب�ر اإلى طبقة التج�ر والمزارعين والعم�ل 

والموظفين م�ضوؤولون عن م�ضير البلد والإ�ضالم؛ �ضواء في الجيل الح��ضر اأو 

الجيل الق�دم وفي بع�س المق�طع ف�إن عدم الح�ضور والم�ض�محة هي مع�ضية 

.
)1(

وهي على راأ�س المع��ضي الكبيرة«

2 . تبيين اأهمية و�ضرورة النتخ�ب�ت

اأ�سرنا اإلى اأن لالنتخابات في الجمهورية الإ�سالمية الإيرانية اأهمية عالية، كما اأن 

راأي وانتخاب النا�ص يحمل قيمة واعتبارًا خا�سًا حيث يترك هذا النتخاب تاأثيرًا كبيرًا 

الإ�سالمي.  ال�سورى  ومجل�ص  الخبراء  مجل�ص  وممثلي  الم�سوؤولين  اختيار  م�ستوى  في 

وبو�ساطة النتخابات يتدخل النا�ص ب�سكل مبا�سر في م�سير مجتمعهم حيث يوؤثرون 

في م�ستوى تحديد ال�سيا�سات والبرامج والتجاهات الطويلة الأمد في البلد.

اإذًا، النتخابات هي مراآة تجلي ح�سور وم�ساركة النا�ص في تحديد م�ستقبلهم 

تكليفًا  كونها  وتبيين  الم�ساألة  هذه  تو�سيح  المبلغين  على  يجب  حيث  وم�سيرهم 

وم�سوؤولية دينية ـ وطنية، فال ي�سمحون لأحد التهاون فيها.

النتخ�ب�ت؛  في  للح�ضور  ج�هزون  الن��س   ...« الراحل}:  الإمام  يقول 

اآمل  ب�لنتخ�ب�ت...  البلد  م�ضير  اأن  ويعرفون  لهم  البلد  يعتبرون  الن��س  لأن 

اأن ي�ض�ركوا ب�ضكل اأكبر في النتخ�ب�ت، هذه وظيفة اإلهية وهي وظيفة وطنية 

اإجراء  ح�ضن  م�ض�ألة  في  جديين  تكونوا  اأن  يجب  به�.  نعمل  اأن  يجب  اإن�ض�نية 

.
)2(

النتخ�ب�ت في�أتي الن��س اإن �ض�ء اهلل ليدلوا ب�أ�ضواتهم«

وفي هذا الإطار يجب على المبلغين الرجوع اإلى الد�ستور لمطالعة مقدار تدخل 

وم�ساركة النا�ص في النتخابات �سواء كان ذلك ب�سكل مبا�سر اأو غير مبا�سر، كما 

)1( الو�سية الإلهية ال�سيا�سية لالإمام الخميني.

)2( �سحيفة النور، ج18، �ص253.



اإلى النا�ص حول وظائف وم�سوؤوليات كل �سخ�ص من العاملين في  ينبغي التحدث 

النظام على م�ستوى التخطيط واإ�سدار القوانين الموافقة لل�سرع، تحديد ال�سيا�سات 

العامة، الرقابة على الن�ساطات القت�سادية والثقافية في البلد، تنظيم العالقات 

النا�ص  يتمكن  ما  اإذا ظهر خلل  البلد،... حتى  في  والهدوء  الأمن  الدولية، حفظ 

ومن خالل النتخاب ال�سحيح والمطلوب حّل المع�سالت التي قد تواجه البلد في 

الم�ستقبل.

الجمعة  واأئمة  المعظمين  العلم�ء  على  »اأتمنى  الخميني}:  الإمام  يقول 

اأنح�ء البلد، اإعالم  والجم�ع�ت المحترمين والمتحدثين الملتزمين في ك�فة 

اإلى  واإر�ض�دهم  والم�ضيري  الحي�تي  المو�ضوع  هذا  ب�أهمية  ال�ضرف�ء  الن��س 

.
)1(

تكليفهم ال�ضرعي«

يقول الإمام القائد: »يجب على الن��س اعتب�ر اإيران بلداً متعلق�ً بهم. اإن م�ضير 

هذا ال�ضعب وهذا البلد هو ب�أيدي كل واحد منكم. ويمكن ا�ضف�ء العزة والعظمة 

.
)2(

على هذا البلد عندم� يريد الن��س اأن ي�ض�ركوا في ال�ض�ح�ت ال�ضي��ضية«

3 . نزاهة و�ضالمة اأجواء النتخ�ب�ت

واأهمية  وقيمة  اعتبار  هو  الأولى  المرحلة  في  يندرج  ما  اأن  تقدم  مما  يت�سح 

اأ�سل النتخابات واإجراوؤها ب�سكل �سالم ووا�سع وهذا ما ي�سبو اإليه ال�سيد القائد. 

وفي المرحلة الثانية يبداأ الحديث عن اختيار الأ�سخا�ص ال�سالحين، المتدينين، 

الواعين، المعتقدين بمبادئ الدين، المدافعين عن المحرومين والقيم الأخالقية 

والثورية.

تغلب على النتخابات اأجواء المناف�سة والحرب العالمية والتنازع بين الأحزاب 

التي  الكاذبة  الوعود  واإعطاء  العواّم  خداع  اأمثال  الأعمال  بع�ص  وتح�سل  والأجنحة 

)1( م.ن، ج15، �ص164.

)2( حديث الولية، ج3، �ص69.
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ذلك  يلي  ثم  ومن  وال�سهرة،  المقام  لكت�ساب  الجهود  وبذل  عمليًا  تطبيقها  يمكن  ل 

ال�سراف والفراط في الأموال التي تدفع على النتخابات وتدخل اأ�سحاب الثروة والمال 

والمنا�سب عدا عن رواج ال�سائعات والتهامات والختالفات القومية والعرقية...

كل هذه الأمور تجعل من اأجواء النتخابات غير �سالمة بالأخ�ص على الم�ستوى 

الأخالقي مما يوؤثر في حركة النا�ص وجديتهم وم�ساركتهم واختيار غير ال�سالحين. 

هنا تبرز الوظيفة الكبيرة والثقيلة للمبلغين في اإعادة الأجواء المطلوبة وال�سالمة 

اإلى النتخابات والدعوة اإلى رعاية ال�سوؤون والتعاليم الأخالقية.

اأن تكون النتخ�ب�ت  يوؤكد الإمام الراحل على هذه الم�ساألة ويقول: »]يجب[ 

�ضحيحة« و»... اأن ي�ضعر الن��س ب�أن م�ض�ألة النتخ�ب�ت تجري كم� هو محدد في 

.
)1(

الد�ضتور وكم� يريده الإ�ضالم«

المجموع�ت  تراعي  اأن  اإلى  كبير  ب�ضكل  اأميل  »اأن�  قائاًل:  الإمام  ويو�سي 

الملتزمة والمعتقدة ب�لجمهورية الإ�ضالمية وخدمة الإ�ضالم، كم�ل الهدوء في 

المن�ف�ض�ت النتخ�بية لختي�ر ممثليهم واأن تربطهم ببع�ضهم عالقة التف�هم 

.
)2(

وال�ضميمية والأخوة الإ�ضالمية والبتع�د عن التفرقة والكدورة...«

وحفظ  الأخالقية  ال�سوؤون  رعاية  اإلى  الدعوة  هنا،  للمبلغين  وظيفة  اأهم  اإن 

امكانيات  ا�ستخدام  دون  الحوؤول  والتفريط،  ال�سراف  عن  والبتعاد  الحرمات 

المعرفة  اإلى  النا�ص  َلفت  ال�سخ�سية،  الم�سالح  في  الدينية  والمحافل  الم�ساجد 

اإلى الحمالت العالمية الظاهرية ورعاية  الحقيقية بالمر�سحين وعدم اللتفات 

العتدال  ورعاية  الجناحية  والمنازعات  الجدالت  في  والتدخل  النحياز  عدم 

والو�سطية في المناف�سات.

)1( �سحيفة النور، ج18، �ص352.

)2( م.ن، ج11، �ص188.



الباب الثالث:

g  خواط��ر من حي��اة العاّلمة ال�ض�ي��د ال�ضيد محمد

علي القا�ضي الطباطبائي

g ثالث و�ضايا عرفانية لآية اهلل علي اآغا القا�ضي

 بدور في سماء التبليغ





 خواطر من حياة العّلامة 
الشهيد السيد محمد علي القاضي الطباطبائي

 عبد الكريم ب�ك 

ترتبط معرفة وت�سخي�ص وظيفة العلماء الأعالم بمقت�سيات الزمان والمكان، 

وهي الم�سوؤولية الإلهية والجتماعية الملقاة على عاتقهم، وعليهم اأن ل ياألوا جهدًا 

العالية  الروحية  على  يعتمدوا  واأن  الإ�سالمي  للمجتمع  الفكرية  القيادة  مقام  في 

المرتكزة على الإيمان والع�سق الإلهي من اأجل الو�سول اإلى اإيجاد تحول جذري في 

اأفكار النا�ص وال�سير بهم نحو الأهداف الر�سالية والقيم الإلهية، واأن يحافظوا على 

حدود العقيدة والإيمان لعموم النا�ص كما عليهم اأن يواجهوا حمالت ال�سياطين من 

الو�سوا�سين والخنا�سين. 

يقول الإمام ال�سادق Q: »علم�ء اأمتي مرابطون«، فهم مراقبون لحدود 

الإيمان التي تتعر�ص لهجمات ال�سياطين، ويقفون �سدًا منيعًا في وجه الغزو الذي 

يطال الم�ست�سعفين من �سعاف العقيدة والفكر. 

ويكمل الإمام ال�سادق Q: علماء �سيعتنا مرابطون في الثغر الذي يلي اإبلي�ص 

وعفاريته، يمنعونهم من الخروج على �سغفاء �سيعتنا وعن اأن يت�سلط عليهم اإبلي�ص 

و�سيعته والنوا�سب، األ فمن انت�سب لذلك من �سيعتنا كان اأف�سل ممن جاهد الروم 

.
)1(

والترك والخزر األف األف مرة لأنه يدفع عن اأديان محبينا وذلك يدفع عن اأبدانهم

في  المرابطين  العقيدة  جنود  من  واحدًا  الطباطبائي  اهلل  اآية  العالمة  ُيعتبر 

الليل  ُمحيي  والمجاهد  الجليل  العالم  وهذا  والفقاهة.  والجتهاد  العلم  مترا�ص 

)1( الحتجاج، ال�سيخ الطبر�سي، ج1، �ص8، منية المريد، ال�سهيد الثاني، �ص117.
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اأجل عالم  م خدمات جليلة من  وقدَّ المباركة  كبيرة على طول حياته  بذل جهودًا 

الإ�سالم، ل�سيما لنت�سار فكر اأهل البيت Rحتى نال من خالل دفاعه عن كيان 

الت�سيع والمعارف الإلهية مرتبة ال�سهادة.

نظرة قصيرة في حياة آية الله القاضي الطباطبائي 

اهلل  اآية  المرحوم  ابن  الطباطبائي  القا�سي  علي  محمد  ال�سيد  اهلل  اآية  ُولد 

. في مدينة تبريز من عائلة كريمة ومعروفة، وتلقى 
)1(

ميرزا باقر �سنة 1331هـ.�ص

علومه الأولى على يدي والده وعمه اآية اهلل الميرزا اأ�سد اهلل في تبريز، وفي �سنة 

1347هـ.�ص. تم اإبعاده مع والده اإبان نه�سة تبريز اإلى طهران على يدي ر�سا خان. 

وبعد انق�ساء مدة الإبعاد في طهران تم اإبعاده مجددًا لمدة �سنة اإلى م�سهد، 

وفي هذه المدة تم هدم بيته وت�سويته بالتراب بقرار من ر�سا خان بهلوي، وبعد 

انق�ساء عدة اأ�سهر على اإبعاده عاد الى مدينة تبريز.

وان�سغل  المقد�سة  العلمية في مدينة قم  الحوزة  1359هـ.�ص. ق�سد  �سنة  وفي 

اآية اهلل  اأمثال  العظام  المراجع  اأيدي  ى علومه على  وتلقَّ الدينية  العلوم  بتح�سيل 

ع�سر  م�سّي  وبعد   .{ الخميني  الإمام  بروجردي،كلبايكاني،  �سدر،  حجت، 

�سنوات على تح�سيله للعلوم في مدينة قم المقد�سة على اأيدي كبار المراجع العظام 

اآية  اإلى النجف الأ�سرف لينهل من معين المراجع العظام هناك من اأمثال  غادر 

اهلل الحكيم، ال�سدر، اآية اهلل عبد الح�سين ر�ستي، الميرزا باقر الزنجاني، اآية اهلل 

بجنوردي، اآية اهلل محمد ح�سين كا�سف الغطاء، وفي �سنة 1372هـ.�ص. وبعد نيله 

اأعلى المراتب في العلم والتقوى رجع اإلى اإيران واأقام في تبريز.

)1( ورد في كتاب مفاخر اآذربايجان اأنه ولد �سنة 1333 .



اٌل وح�سور موؤثر في �ساحات  وكان لل�سهيد ال�سيد القا�سي الطباطبائي دور فعَّ

1342هـ.�ص.،  �سنة  الخميني  الإمام  ثورة  اأثناء  البهلوي  النظام  مع  المواجهة 

و�ساهم م�ساهمة فاعلة في تحقيق الأهداف الإلهية لقائد الثورة الإ�سالمية الإمام 

الخميني}.

»فرل«  اعتقاله و�سجنه في �سجن  اإلى  ال�ساه  �سلطة  الموؤثر دفع  الح�سور   هذا 

اإلى �ساحية بافت في مدينة كرمان واإلى مدينة زنجان، وانت  اإبعاده  َثمَّ تمَّ  ومن 

في  �سببًا  ال�سهيد  ال�سيد  لها  تعر�ص  التي  والروحية  الج�سدية  الم�سايقات  هذه 

تماثله  وبعد  اأ�سهر،  ثالثة  لمدة  الم�ست�سفى  في  واإقامته  �سديدًا  مر�سًا  مر�سه 

لل�سفاء، تم اإبعاده من جديد اإلى العراق، وبعد اإنق�ساء مدة الإبعاد رجع اإلى اإيران 

و�سكن مجددًا في تبريز. اإل اأّن ذلك كله لم يجعله يترك دوره الفعال في الح�سور 

ومواجهة النظام البهلوي.

وبعد انت�سار الثورة الإ�سالمية، ا�ستكمل دوره وخدماته القيمة من خالل تولي 

من�سب ممثل الإمام الخميني في اأذربايجان واإمامته جمعة تبريز، حيث تحمل من 

اأعباء كبيرة حتى كانت �سهادُته المباركة  �سبيل تحقيق اأهداف الثورة الإ�سالمية 

فارتفع �سهيدًا في �سبيل الإ�سالم والقراآن.

بعد  )�سعبان(  م�سجد  من  عودته  اأثناء  ال�سهادة  في�ص  ال�سهيد  ال�سيد  نال 

تاأديته ل�سالتي المغرب والع�ساء على يد مجموعة �سالة اأطلقت على نف�سها ا�سم 

)الفرقان( فكانت �سهادته مورد افتخار الإ�سالم والعلماء المجاهدين كما �سكلت 

ف�سيحة عالمية لأعداء الإ�سالم.

في محراب العلم

من اأهّم الخ�سائ�ص العلمية في �سخ�سية اآية اهلل القا�سي علمه الوافر والغزير، 

فقد ترك مجموعة كبيرة من المقالت المفيدة والمحققة في عدٍد من المجالت 

ي 
ائ
طب
با
ط
ال
ي 
�ض
قا
ال
ي 
عل
د 
م
ح
م
د 
ضي
ل�
 ا
د
�ي
�ض
ال
ة 
م
ال
لع
 ا
ة
يا
ح
ن 
م
ر 
ط
وا
خ

121



رو���������ض��������ة ال����م����ب����ّل����غ����ي����ن

�
لي
تب
ال
ء 
ما
�ض
ي 
ف
ر 
و
د
 ب

122

الأربعين  تفوق  موؤلَّفات عديدة في مجالت محتلفة  وله  العربية،  باللغة  ال�سادرة 

موؤلَّفًا منها ما هو مطبوع ومنها ما زال مخطوطًا، ومن جملة تاأليفات هذا العالم 

ال�سهيد )باللغة الفار�سية(: تحقيق حول الأربعين، مقدمة كتاب جنة الماأوى، تاريخ 

على  حا�سية  كمرى،  كوه  حجت  اهلل  لآية  الأ�سول  تقريرات  الإ�سالم،  في  الق�ساء 

.
)1(

كفاية الأ�سول لالأخوند الخرا�ساني...

ل  اإلخالص والتوسُّ

ل بالنبي والأئمة الأطهار واحد من  ل �سّك اأّن المناجاة في جوف الليل والتو�سُّ

اأهم اأ�سباب التوفيق عند العلماء والأولياء الإلهيين، فالإن�سان ي�ستطيع من خالل 

التو�سل الحقيقي اأن ي�سل اإلى مراتب عالية في تح�سيل العلوم واكت�ساب الإخال�ص 

وتهذيب النف�ص والتخلُّ�ص من مختلف الم�ساكل التي تعتر�ص حياته. فال �سّك اأّن 

وبركات  والنهار  الليل  نوافل  وتاأدية  الليل  واإحياءهم  دهم  وتهجُّ العرفاء  خلوات 

َحر تعطي ال�سالك في �سبيل اهلل الأمل والهدوء والطماأنينة. واأ�سرار ال�سَّ

َحر. وكما قيل: اإّن كّل بركة منحها اهلل للعبد اإنما هي ببركة دعاء الليل واأوراد ال�سَّ

د والتعبد طيلة  ومن هنا فاإن اآية اهلل القا�سي لم يكن لينقطع عن الذكر والتهجُّ

وكان  والنهار،  الليل  في  برامجه  اأهم  من  والتو�سل  الدعاء  كان  فقد  حياته،  اأيام 

مذكراته:  بع�ص  في  كتب  فقد  فيه،  الخ�سلة  لهذه  مرهون  توفيقه  �سّر  اأّن  يعتبر 

وقبل  المقد�ضة  قم  العلمية في مدينة  الحوزة  ى علومي في  اأتلقَّ كنت  »عندم� 

مغ�درتي اإلى النجف الأ�ضرف كنت اأملك �ضوق�ً كبيراً ومياًل خ��ض�ً لتعلم م�دة 

اأ�ضول الدين، وفي هذا الأمر لم اأكن لأكتفي بتعلم الواجب�ت الع�مة والمطلقة، 

الدين،  اأ�ضول  وحق�ئق  وفروع  تف��ضيل  ك�ّفة  بتعلُّم  قوية  رغبة  اأملك  كنت  بل 

ومن جملته� فقد ا�ضتمعت كثيراً لمو�ضوع علم النبي P والإم�م Q بغية 

)1( جريدة جمهوري اإ�سالمي، العدد 4177، وجريدة اطالعات ال�سادرة بتاريخ 1367/8/10.



اأن اأمتلك اعتق�داً ج�زم�ً بهذا الأمر وعدم الكتف�ء ب�لظّن والتخمين، بل حتى 

وعدم التقليد لالآخرين، ومن اأجل الو�ضول اإلى هذه الغ�ية مددت يد التو�ضل 

ب�أهل بيت الع�ضمة و�ض�ألت الأئمة الأطه�ر تحقيق هذه الرغبة. 

المطهر  المقام  لمجاورة  وفقني اهلل  اأن  �سعادتي  كان من  ال�سنين  اإحدى  وفي 

داخل  المبارك  الراأ�ص  خلف  اأجل�ص  وكنت   ،Q الر�سا  لالإمام  المنير  والقبر 

 Q الر�سا  الإمام  اإ�سارة من  اأح�سل على  اأن  التالي:  وكان مرادي هو  الحرم 

تق�سيليًا  فهمًا  اأفهمه  واأن  جازمًا  اعتقادًا  الإمام  علم  بمو�سوع  اعتقادي  تجعل 

عميقًا، واأن ينك�سف لي هذا الأمر وينجلي من خالل القراآن الكريم، وبقيت على 

هذه الحال عدة اأيام مداومًا على التو�سل بالإمام اإلى اأن حدث ذات يوم اأني كنت 

داخل المقام وفي نف�ص المكان الذي كنت اأجل�ص فيه مقابل ال�سريح واأنا م�سغول 

بالتفكير في نف�ص المو�سوع، ف�سعرت فجاأًة باإلهاٍم وقع في قلبي حول مو�سوع علم 

اأو عدم  اأّي جهٍل  التطهير وحدها كافية لنفي  اآية  واأن   Q P والإمام  النبي 

ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ   } يقول  تعالى  فاهلل  عنهم،  معرفة 

.
)1(

ک ک ک }
السعي من أجل وحدة المسلمين

برهان،  اأو  ا�ستدلل  اإلى  تحتاج  وتاآلفهم ل  الم�سلمين  م�ساألة وحدة  اأن  �سك  ل 

الغيارى  والعلماء  القادة  وطموحات  اأهداف  من  اأ�سا�سي  جزء  الم�ساألة  هذه  واأن 

ذلة  اأ�سباب  اأ�سد  من  وتفرقتهم  الم�سلمين  اإنق�سام  اأّن  كما  الإ�سالمي.  العالم  في 

يوفر  ول  جهدًا  ياألو  ل  القا�سي  اهلل  اآية  كان  فقد  ولذلك  وانك�سارهم،  الم�سلمين 

فر�سًة في هذا الم�سمار اإل وي�ستفيد منها اإلى هذه الدعوة، لأنه كان يعتقد اعتقادًا 

را�سخًا بالمقولة التي ا�ستهرت عن ا�ستاذه العالمة محمد ح�سين اآل كا�سف الغطاء 

)1( �سورة الأحزاب، الآية: 33.
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باأن »ح�ضن الإ�ضالم في كلمتين: كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة«.

كتب اآية اهلل القا�سي: اأذكر يومًا كنت في مدينة الرمادي عائدًا من �سورية اإلى 

اإكمال  ثم  المغرب  لأداء �سالة  فتوقفنا  الغروب،  اأو�سك على  الوقت  وكان  العراق 

بالح�سير،  مفرو�سًة  وكانت  للم�سجد  الكبيرة  ال�ساحة  ودخلت  فتو�ساأت  الم�سير، 

بعد  على  وقفوا  ال�سنة  اأهل  من  ال�سبان  من  عددًا  فراأيت  بال�سالة  للبدء  فوقفت 

اأقداٍم مني، وعلمت اأنهم يريدون اأن يعلموا كيف �ساأ�سجد �سيما اأني و�سعت �سجدًة 

الفراغ  وبعد  بي،  اقتداًء  كانوا معي  الذين  اأكثر رفاقي  الح�سير وكذلك فعل  فوق 

من ال�سالة تقدم بع�سهم و�ساأل عن حقيقة ال�سجود على التربة الكربالئية التي 

كان البع�ص قد و�سعها اأمامه، وفي واقع الأمر فقد �سرحت لهم الم�ساألة بالتف�سيل 

واأبدوا قناعة بالمو�سوع وكانوا ممتنين جدًا وقالوا اإّنا كنا نظلمكم نظرًا لما كانوا 

.
)1(

يلقنوننا اإياه عنكم في هذه الم�ساألة

القوة والشهامة

كان اآية اهلل القا�سي واحدًا من م�ساديق قول اأمير الموؤمنين في حديثه عن رجال 

، فقد كان واحدًا من 
)2(

اهلل: »عظم الخ�لق في اأنف�ضهم ف�ضغر م� دونه في اأعينهم«

العلماء المجاهدين الذين وقفوا �سنين طويلة علنًا وبكل �سجاعة في مواجهة النظام 

البهلوي اأثناء اأوج قدرته، وكان يحّقر اأزلم النظام وي�ستهزئ بهم متوكاًل على اهلل 

وحده، ولم يترك �ساحة المواجهة هذه اأو يتخلى عن دوره ولو للحظٍة واحدة. وفي 

هذا المقام نقت�سر على ذكر خاطرتين فقط في هذا الجانب من حياته:

خرداد   15 جريمة  اأيام  في  نهو�سها  اأوج  في  الإ�سالمية  الثورة  كانت  عندما   .1

1342هـ.�ص. قام النظام ال�ساهن�ساهي بدعوة جمعية العلماء المجاهدين في 

)1( تحقيق حول الأربعين، �ص280. )فار�سي(.

)2( نهج البالغة، خطبة 193.



حل  واإيجاد  الحوار  اأجل  من  تبريز  مدينة  في  التجارة  غرفة  اإلى  اآذربايجان 

وفي  الإ�سالح،  بعملية  والبدء  بالبالد  تع�سف  التي  ال�سيا�سية  لالأزمة  �سيا�سي 

هذا الجمع قام اآيه اهلل القا�سي من مكانه ووقف منفردًا وبكل �سجاعة وبدون 

»اأنتم م�ذا تريدون من�؟ نحن ل نريد  اأي خوف و�ساح باتباع النظام قائاًل: 

منكم اإل احترام الق�نون«.

م�ساّدة  اإلى  واأّدت  يحاوه  كان  الذي  الفيلق  قائد  اأربكت  القا�سية  الجملة  هذه 

كالمية قا�سية بينهما، فما كان من اأتباع النظام اإل اأن اعتقلوا هذا الرجل الحر 

دياره  اإلى  عاد  �سنتين  وبعد  تبريز،  عن  اإبعاده  وتم  طائرة  في  وو�سعوه  وال�سجاع 

مكلَّاًل بالن�سر وا�ستقبله اأهالي اآذربايجان ا�ستقباًل لئقًا.

�سببًا  كان  كونه  القا�سي  اهلل  لآيه  الحا�سد  ال�ستقبال  هذا  من  النظام  ا�ستاء 

.
)1(

عفويًا في انعقاد النطفة الأولى لم�سروع المواجهة مع النظام الجائر

وجه  في  النارية  البيانات  وُيطلق  دائمًا  المنبر  يرتقي  القا�سي  اهلل  اآية  وكان 

النظام اأثناء اأوج قدرته والتي كانت ت�سكل زلزاًل في اأرواح هوؤلء الطغاة واأزلمهم 

القاطع  الموقف  وهذا  النا�ص.  توعية  في  اله�سيم  في  كالنار  ت�سري  كانت  والتي 

الزور كان  اأبواق  المهادن في وجه  الثابت وغير  الطغاة ووقوفه  والجازم في وجه 

وهذه  الموؤمنين،  واأ�سحابه  لإخوانه  والرحيم  والمتوا�سع  الموؤدب  العالم  يقابله 

.
)2(

عالمة اأخرى من عالمات اأحباء اهلل {ھ ھ ھ ھ ے ے }

2. عندما كان يمثل اأمام اأزلم المخابرات )�ساواك( فاإنه كان يقف بكل �سجاعة 

بدون اأي �سغٍف اأو خوف، بل على العك�ص فقد كانت روحيته روحية اإباء ومقاومة 

في وجههم.

)1( جريدة كيهان ال�سادرة بتاريخ 8/12/ 58 .

)2( �سورة المائدة، الآية: 54 . 
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ففي فترة اإبعاده اإلى منطقة كرمان كان اأحد رجال المخابرات يدخل عليه في 

والغياب،  الح�سور  بتفتي�ص عن  للقيام  لها  التابع  الموؤ�ّس�سة  باأمر من  اإقامته  محّل 

اإلى و�سط الغرفة  للتعليمات المعطاة له - يدخل بكّل وقاحة وجراأة  وكان - وفقًا 

والتكبر  الغرور  بمنتهى  بهم  وي�سيح  الباب،  بدل دخوله من  ال�سباك  بحذائه من 

اآمرًا اإياهم ب�سوت خ�سن: ب�سرعة، تحركوا.

مرت عدة اأيام على هذا المنوال واآية اهلل القا�سي يذكره ب�سرورة رعاية الأدب 

والحترام لكن ذلك المتعجرف المغرور لم يكن لين�ست للن�سائح المهذبة لذلك 

العالم الرباني �ساحب ال�سمير اليقظ ولم يترك فعلته التي ل تتوفر فيها اأي �سكل 

من اأ�سكال الخجل والحياء حتى دخل يومًا اإلى و�سط الغرفة بنف�ص تلك الطريقة 

التي اعتاد الدخول بها فما كان من اآية اهلل القا�سي اإل اأن تناول كتابًا ثقياًل و�سخمًا 

من كتبه و�سربه به على رقبته �سربًة محكمة و�ساح به: يا قليل الأدب، األم اأقل لك 

؟! فما كان من ذلك المغرور اإل اأن ترك الغرفة بمنتهى الخوف 
)1(

اأن تكون موؤدبًا

والجبن ولم يعد يكرر فعلته تلك منذ ذلك اليوم.

عشقه للكتاب والمطالعة 

وتتبع  القراءة  له في  نظير  بل ل  بالمطالعة  �سغوفًا جدًا  القا�سي  اآية اهلل  كان 

الم�سائل العلمية، واإذا تناول ح�سل على كتاٍب فلم يكن لي�سعه في المكتبة قبل اأن 

يكمل مطالعته، وكانت مكتبته منظمة جدًا وتحتوي على الكثير من الكتب القيمة 

يزيد عن  ت�سمُّ ما  بنف�سه، فقد كانت مكتبته  ا�ستراها  اأو  اأجداده  ورثها عن  التي 

خم�سة ع�سر األف كتاب واأكثر من األف ن�سخة مخطوطة ونادرة، ومن هنا فقد كانت 

واحدًة من المكتبات القيمة وال�سروح العلمية في مدينة تبريز.

)1( القا�سي الطباطبائي، �ص75، )فار�سي(. 



وكان عندما ُيح�سر كتابًا ما فاإنه يت�سفحه ب�سكٍل عاّم، ثم اإن كان ممكنًا فاإنه 

يقراأ الكتاب كاماًل، واإل فاإنه يقراأ ف�ساًل اأو بع�سًا من ف�سوله، و�سيئًا ف�سيئًا يبداأ 

بتحقيق مو�سوعاته بدقة، وي�سع عالمة على حا�سية الكتاب في كل مكان يحتاج 

تلك  حا�سية  على  وانتقاداته  الإيجابية  مالحظاته  يدّون  ثم  تو�سيح،  اأو  رّد  اإلى 

ال�سفحة.

االهتمام بشريحة الشباب

�سرورة   Q ال�سادق  الإمام  من  القا�سي  اهلل  اآية  الحكيم  العالم  ا�ستلهم 

اإلى كل  اأ�ضرع  Q: »عليكم ب�لأحداث ف�إنهم  الهتمام بال�سباب فقد ورد عنه 

، فعمل ب�سكٍل مهم على رفع الم�ستوى الثقافي ل�سريحة ال�سباب وعلى تر�سيخ 
)1(

خير«

الأ�سول الدينية والأخالقية لمنهج اأهل البيت في نفو�ص وعقول هوؤلء ال�سباب، وفي 

قفلت فيه اأبواب مدينة تبريز في وجه الثوار وخ�سو�سًا ال�سباب خوفًا 
ُ
الوقت الذي اأ

من النظام فاإن هذا العالم العظيم ال�ساأن فتح باب بيته لهم وقّدم لهم الحماية 

الكاملة وعمل بجّد واجتهاد على تربيتهم واأنار لهم طريق الإ�سالم والثورة وعلمهم 

يع�سق  اإلى مجتمٍع  المجتمع  ُيّحول  اأن  وا�ستظاع  العزيز،  الدين  الحياة بهذا  كيفية 

الإيمان والمعنويات، وما زال ال�سباب يملكون خواطر وذكريات كثيرة عن ال�سهيد 

ال�سعيد وتوجيهاته النّيرة التي بعثت فيهم الحياة في تلك الفترة.

كرم أخالقه

في اإحدى المنا�سبات، دخل اإلى منزله اأحد رجال الدين المعادين للثورة زائرًا، 

وبدون اأي تردد وقف له اآية اهلل القا�سي و�سّلم عليه واأبدى له كامل الحترام، وبعد 

مغادرته �ساأله اأحد المقّربين منه: لماذا اأبديت هذا الحترام ال�سديد لهذا الرجل 

لأنه �سيفنا واحترام  فاأوًل  اثنين،  ل�سببين  القا�سي:  ال�سيد  فاأجابه  المعادي لك؟ 

)1( الكافي، ج8، �ص93.
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ال�سيف واجب حتى واإن كان عدوًا لنا، وثانيًا فاإنه يرتدي زي رجال الدين ويجب 

.
)1(

المحافظة على قدا�سة هذا الزي

شوكة في أعين األعداء 

تمامًا كما عمل اآية اهلل القا�سي بكّل جهد على تحقيق اأهداف الإ�سالم والدفع 

قدمًا نحو القيام بالثورة فاإنه وقف �سّدًا منيعًا في وجه اأجواء الفتنة وعمل على 

مواجهتها والت�سدي لها مما جعل الأعداء يظهرون له البغ�ص والكراهية فراحوا 

ين�سرون عنه الأكاذيب ويلفقون له التهم الباطلة ويهددونه بالقتل، اإل اإنه وقف 

بكل �سجاعة في وجه هذه التهديدات قائاًل: »اأب�لقتل تهددونني؟! ف�أن� ل اأخ�ف 

ال�ضه�دة، وح��ضر له�، بل اإني اأطلبه� من اهلل«، فلقد كان اإيمانه را�سخًا بكالم 

اإرادة  بكل  فقاومهم   ،{ ۇۆ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  {ۓ  تعالى:  اهلل 

اًل �سّدًا منيعًا في وجه المعار�سين للدين والأحكام الإلهية. وثبات م�سكِّ

الإيرانية )�ساواك(،  وهذه الحقيقة يمكن م�ساهدتها في ملفات المخابرات 

اآذربايجان  منطقة  في  الأمن  جهاز  رئي�ص  اأّن  الملفات  هذه  اأحد  في  جاء  فقد 

رج�ل  اأحد  الم�ضهورة  الأ�ضم�ء  »من  يقول:  القا�سي  اهلل  اآية  كتب عن  ال�سرقية 

هوؤلء  راأ�س  على  هو  بل  ال�ضرقية،  اآذرب�يج�ن  في  للنظ�م  المع�ر�ضين  الدين 

يع�ر�س  واأ�ضبح  1342ه�.�س.  �ضنة  وفع�ليته  ن�ض�طه  اإزداد  وقد  المع�ر�ضين، 

الدولة واللوائح ال�ضدا�ضية )وهي لوائح متبن�ة من قبل النظ�م( ب�ضكٍل علني 

والموؤ�ّض�ض�ت  المخ�برات  واأجهزة  الع�لية  المق�م�ت  وتحقير  بتوهين  وبداأ 

حّرم  1342ه�.�س.  ع�م  انتخ�ب�ت  اأثن�ء  اأنه  اإلى  وُي�ض�ر  الدولة،  في  الإدارية 

وبع�س  الإنتخ�ب�ت  حول  ق��ضية  مط�لب  ن  ت�ضمَّ بي�ن�ً  واأ�ضدر  به�  الم�ض�ركة 

يعمل  دائم�ً  ك�ن  اأنه  توؤكد  موجودة  م�ضتندات  وهن�ك  به�،  المتعلقة  الم�ض�ئل 

)1( القا�سي الطباطبائي، �ص103.



هذه  ُي�ضند  ك�ن  واأنه  للنظ�م  الإ�ضالحية  والبرامج  الم�ضوؤولين  توهين  على 

البي�ن�ت اإلى راأي الخميني« .

وفي عيد الفطر �سنة 1388هـ.ق الموافق ل�سنة 1347هـ.�ص. ارتقى المنبر في م�سجد 

المقبرة وتحدث بخطبة رائعة عن و�سع الأخوات وظهورهّن في ال�ساحات العامة، واأبدى 

مجموعة من الآراء التي يجب على الأخوات التنبه لها كونها تنافي العفاف الجتماعّي 

العاّم، كما تعر�ص في خطبته اإلى بع�ص الآراء حول مو�سوع الأقليات المذهبية مما دفع 

المنظمة الأمنية في تلك المحافظة اإلى اعتقاله وو�سعه تحت الإقامة الجبرية لمدة 

�ستة اأ�سهر بقرار �سادر عن الفرع الثاني من محكمة المحافظة.

مواجهته إلسرائيل

1388هـ.ق.  �سوال   15 في  الميالني  العظمى  اهلل  لآية  اأر�سلها  ر�سالة  في  جاء 

من �سحراء كرمان يبين فيها �سبب الحكم عليه بالإبعاد اأنه: عندما خرجت من 

يُت فري�سة ال�سالة تم اعتقالي واإبعادي اإلى هذه ال�سحراء،  الم�سجد لياًل بعد اأن اأدَّ

وهنا قالوا لي اإنه عليَّ اأن اأبقى مدًة من الزمن في هذا المكان لأن الخطبة التي 

نت اللعن على اليهود )خذلهم اهلل واأخزاهم(، ومع اأني  تحدثت بها يوم العيد ت�سمَّ

هنا وحيد ول يوجد اأي اهتمام لكن لطف ومحبة النا�ص هنا على اختالف طبقاتهم 

تفاجاأت  لأني  فعاًل  م�سرور  واأني  والبعد،  الغربة  اآثار  اأزال عني  المنطقة  في هذه 

بذلك في مكان اإبعادي.

أشعاره التوحيدية

يعتبر ال�سعر والفن من اأهّم الو�سائل التي يعتمدها العلماء والمبلِّغون من اأجل 

اإي�سال الم�سامين المعنوية والعرفانية في الفكر الديني، ولم يكن ال�سيد القا�سي 

النغمات  اإي�سال  في  ال�سعر  يعتمد  كان  ما  كثيرًا  بل  القاعدة،  هذه  من  م�ستثنًى 

التوحيدية اإلى اآذان الم�ستاقين.
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الغيرة والحّس الديني

.
)1(

عن الإمام ال�سادق Q: »اإن اهلل تب�رك وتع�لى غيور ويحّب كل غيور«

يعتبر الح�ص الديني والغيرة للدفاع عن القيم الدينية من لوازم الإيمان الكامل 

في �سخ�سية الموؤمن، فالإن�سان الموؤمن يتجه تلقائيًا لمواجهة اأي انحراف في كالم 

ل خطرًا على الكيان الإ�سالمي، ويواجه كافة الخالفات  الأعداء من �ساأنه اأن ُي�سكِّ

والآراء الدينية والجتماعية ال�ساذة.

وعلماء الدين من الذين يمتلكون ح�سا�سية عالية في هذه الخ�سو�سية، ومنهم 

اآية اهلل القا�سي الذي كان عالمًا يتمتع بهذه الخ�سو�سية من الغيرة والح�ّص الديني 

المرهف والتي تج�ّسدت في مراحل مختلفة من حياته من خالل الدفاع عن ر�سول 

اهلل P والقيم الدينية.

فعندما انت�سرت بع�ص كتابات اأحد الكّتاب التي يتطاول فيها على بع�ص الأ�سول 

القيمية لل�سيعة، والتي �سّكلت هجومًا قا�سيًا على الحدود العقائدية لعالم الت�سيع، 

فاإن اآية اهلل القا�سي وبمجرد اطالعه على هذا الأمر غ�سب غ�سبًا �سديدًا وتغير 

لونه وا�سطربت حالته، ولم تمر ب�سعة اأيام اإل واآية اهلل القا�سي كان قد اأعّد الردَّ 

المنا�سب على تلك الآراء وبما يليق وذلك الكاتب.

العلماء  اأحد  ى  فت�سدَّ اله�سيم،  في  كالنار  الفكرية  المواجهة  هذه  اأنت�سر خبر 

بكتابة  وقام  الأن�ساري  علي  محمد  الحاج  وهو  العقيدة  حّرا�ص  واأحد  المقتدرين 

اآية اهلل القا�سي بطريقة ف�سيحة وبليغة وتم طبعها في  الواردة عن  هذه الردود 

هوؤلء  وثرثرة  هذيان  عل  الرد  ت�سمن  ال�ضوء«  علم�ء  على  »الإج�بة  اأ�سماه  كتاب 

الكتاب  هذا  بانت�سار  وال�سرور  الفرح  عّم  اأخرى  ومرة  الكتاب،  ن�سر  وتم  الكّتاب، 

اأ�ساد  الذي  القا�سي  اهلل  اآية  بح�سور  ذلك  وكان  عارمة  فرح  موجة  ذلك  و�سّكل 

)1( م�سكاة الأنوار، �ص 415.



اآلف  بالموؤلِّف ال�سديق وبالقيمة العلمية والأدبية للكتاب، وُطبع من هذا الكتاب 

المجلدات وتم توزيعها في المنطقة وبذلك تم الق�ساء على اأحد مخططات ال�سوؤم 

.
)1(

لأعداء الإ�سالم

السيد القاضي في نظر كبار العلماء

1. العالمة ال�ضيد محمد ح�ضين ك��ضف الغط�ء

جاء في ر�سالٍة يخاطب فيها ال�سيد القا�سي قائاًل له: اأيها ال�سيد الكبير، اأيها 

العالم العالي المقام.... نحن نرى ونتابع اإر�ساداتكم وتعليماتكم التي تركت اأثرها 

النافع والمفيد لأهالي اآذربايجان عمومًا واأهالي تبريز خ�سو�سًا، واأن �سرعة تاأثير 

خدماتكم القيمة والجليلة في ن�سرة الحّق وح�ّص الباطل اأمر ملمو�ص ومح�سو�ص. 

الذي  بعد  الحق  ن�سرة  في  عليكم  مقدٌم  اأو  منكم  اأف�سل  �سخ�صٍ  فاأي  وعليه 

!
)2(

تقدمونه

2. ح�ضرة الإم�م الخميني } ق�ئد الثورة الإ�ضالمية الإيرانية

بعد  القا�سي  ال�سيد  �ساأن  في  كلماته  اإحدى  في   { الخميني  الإمام  يقول 

وفاته: ال�سيد القا�سي من الأ�سدقاء القدامى الذين تربطني بهم عالقات قديمة، 

وقد تعر�ص لدخول ال�سجون وللنفي والإبعاد، وهو واحد من الأفراد الذين تعر�سوا 

.
)3(

لالإرهاب وغاية النظام في ذلك اأن يجعلكم يائ�سين ومحبطين

وفي حديٍث اآخر يخاطب بزجر اأزلم اأمريكا: »اأيجب علين� اأن نحفظ ون�ضون 

الأميريكية  والإدارات  الأميريكيين  والميك�نيكيين  الأميريكيين  الطّب�خين 

؟!
)4(

والموظفين والفنيين وع�ئالتهم، وال�ضيد الق��ضي يبقى �ضجين�ً«

)1( القا�سي الطباطبائي، �ص 111. 

)2( الفردو�ص الأعلى، �ص64 ،

)3( �سحيفة اإمام، ج10، �ص452 .

)4( همان، ج1، �ص 421 .
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3. اآية اهلل العظمى الكلب�يك�ني

القا�سي عن  ال�سيد  اأ�ساتذة  اأحد  الذي كان  الكلبايكاني  العظمى  اآية اهلل  كتب 

�سخ�سية هذا العالم ال�سهيد: كان من الوجوه العلمائية البارزة واأحد اأبناء الإ�سالم 

العزيز، وكانت خدماته القيمة واآثاره العلمية والكتبية زينة المكتبة ال�سيعية ف�ساًل 

Rومن الع�ّساق المخل�سين لنهج  عن كونه من ال�ساللة الطاهرة لأهل البيت 

.
)1(
Q سيد ال�سهداء�

واأّيد كبار علماء ال�سيعة الدرجات العلمية والمعنوية الرفيعة التي نالها �سماحة 

ال�سيد القا�سي واأثنوا كثيرًا على مقامه العلمي وكانت جهوده المباركة مورد تاأييد 

واحتفاء وعناية الكثير من العلماء الأعالم، نذكر هنا بع�ص الم�ساهير من هوؤلء 

كمرى،  كوه  محمد  ال�سيد  اهلل  اآية  الطهراني،  بزرك  اآغا  ال�سيخ  العالمة  اأمثال: 

المجاهد  العالمة  العاملي،  الدين  �سرف  الح�سين  عبد  ال�سيد  المجاهد  العالمة 

اهلل  اآية  الخميني،  الإمام  الحكيم،  اهلل  اآية  الغطاء،  كا�سف  ال�سيخ محمد ح�سين 

الكلبايكاني، اآية اهلل الخوئي، اآية اهلل المرع�سي النجفي، العالمة الطباطبائي، اآية 

اهلل ال�ساهرودي )مرجع ال�سيعة في النجف(، وال�سيدة العلوية الها�سمية المعا�سرة 

ن�سرت اأمين الأ�سفهاني.

روحية طلب للشهادة

كان اآية اهلل القا�سي يعتبر ال�سهادة اأماًل عظيمًا وكان يتو�ّسل ويطلب من اهلل 

ك�أ�س  من  اأ�ضرب  ليتني  »ي�  ويردد:  الجميلة  الأمنية  هذه  يرزقه  اأن  خ�سوع  بكّل 

ال�ضه�دة كم� �ضرب منه� ال�ضهيد المطهري«، وفي النهاية ففي العا�سر من �سهر 

القا�سي  ال�سيد  نال  العالمة المطهري  ا�ست�سهاد  اأ�سهر على  اآبان وبعد مرور �ستة 

اأمنيته بال�سهادة.

)1( جريدة كيهان ال�سادرة بتاريخ 58/8/12 .



كتب الإمام الخميني} في جزء من بيان التعزية ب�سهادة اآية اهلل القا�سي: 

اإّن ال�ضه�دة تعني الفتخ�ر ب�لفوز ب�لحي�ة الأبدية وم�ضب�ح هداية الأمم، وعلى 

الأمم الإ�ضالمية اأن تتخذ المج�هدين في �ضبيل الحرية وال�ضتقالل وتحقيق 

اأهداف الإ�ضالم نموذج�ً وقدوًة له�، واأن تقف �ضّداً منيع�ً من خالل اتح�ده� في 

وجه ال�ضتعم�ر وال�ضتثم�ر. ف�إلى الأم�م نحو الحرية والحي�ة الكريمة لالإن�ض�ن. 

ن�ض�أل اهلل المتع�لي الرفعة والعظمة لالإ�ضالم ولل�ضهداء الرحمة والمغفرة ل 

 . 
)1(

�ضيم� ال�ضهيد ال�ضعيد ال�ضيد الطب�طب�ئي

)1( �سحيفة اإمام، ج10، �ص420.
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ثالث وصايا عرفانية آلية اهلل علي آغا القاضي )رضوان اهلل عليه(
م. قهرم�ني�ن

ا هذا الهدف  اإلى القرب الإلهي، واأمَّ اإّن الهدف من خلق الإن�سان هو الو�سول 

فال يتحّقق من دون التزكية وتهذيب النف�ص. اأ�سار اهلل تعالى في الآيات الأولى من 

َبيَّن بعد ق�سم مكرر  �سورة ال�سم�ص اإلى �سرورة واأهمية تزكية وتهذيب النف�ص ثم 

.
)2(

 على اأن: {ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ }
)1(

وقاطع وتاأكيد كبير

ي�سكل  كلما كان محكمًا قاطعًا، فهو  الكريم  القراآن  الق�سم في  اأّن  نعلم  ونحن 

النف�ص  لتهذيب  كان  لذلك  واأ�سا�سية؛  وكونها م�سيرية  الم�ساألة  اأهمية  على  دلياًل 

اإلى  يبادر  اأن  عليه  يجب  الفالح،  الإن�سان  اأراد  فاإذا  الإن�سان  في حياة  عاٍل  موقع 

التزكية واإل كان محرومًا من ال�سعادة والفالح.

عملية  وو�سايا  وبرنامج  اأ�ستاذ  دون  من  ممكنة  غير  التزكية  اأخرى  جهة  من 

محددة. لذلك كان وجود هذه الأمور �سروريًا.

يقول الإمام الخميني }: »التفتوا، ل تفرقوا بعد خم�ضين ع�م�ً في جهنم 

بعد كد اليمين وعرق الجبين، فكروا في تنظيم برن�مج للتهذيب وتزكية النف�س 

.
)3(

واإ�ضالح الأخالق؛ وعينوا اأ�ضت�ذاً محدداً الأخالق«

)1( في الآية ال�سريفة اأحد ع�سر ق�سمًا وثالثة ع�سرل تاأكيد.

)2( �سورة ال�سم�ص، الآيتان 9 . 10.

)3( روح اهلل المو�سوي الخميني، الجهاد الأكبر، طهران، انت�سارات اأمير كبير، 1360، �ص31.



رو���������ض��������ة ال����م����ب����ّل����غ����ي����ن

�
لي
تب
ال
ء 
ما
�ض
ي 
ف
ر 
و
د
 ب

136

و�ساياه  ُتَعّد  حيث  الأخالق  علماء  كبار  من  واحدًا   { القا�سي  اهلل  اآية  يعتبر 

الأخالقية منارة لدروبنا التي ن�ستفيد منها في الو�سول اإلى مراحل المعنويات العالية.

} حوله قائاًل: »ك�ن الق��ضي جباًل من العظمة  يتحدث الإمام الخميني 

.
)1(

ومق�م التوحيد«

يقول العالمة الطباطبائي}: »اإن كل م� لدين� في هذا الخ�ضو�س، هو من 

واأن  وا�ضتفدن�ه من مح�ضره،  تعلمن�ه في حي�ته  م�  اإن كل  الق��ضي.  المرحوم 

.
)2(

الطريق الذي ن�ضير به، كل ذلك من المرحوم الق��ضي«

يقول اآية اهلل ال�سيد ها�سم الحداد: »منذ �ضدر الإ�ضالم وحتى اليوم، لم ي�أِت 

.
)3(

ع�رف بج�معية المرحوم الق��ضي«

في هذا المقال تم جمع ثالث و�سايا اأخالقية وعرفانية عن اآية اهلل القا�سي، 

وقد عملنا في الحا�سية على الإ�سارة اإلى �سواهد عن اأحوال ذاك العارف التقي بما 

يتنا�سب مع الفقرات المختارة من الو�سايا.

)1( محمد ح�سين ح�سيني الطهراني، الروح المجرد، طهران، انت�سارات حكمت، 1414هـ.ق، �ص 285.

)2( �سادق ح�سن زاده، قدوة العرفاء، قمك، انت�سارات اآل علي، الطبعة الخام�سة، 1379، �ص71.

)3( الروح المجرد، �ص174.



الوصايا األخالقية
الوصية األولى

كان اآية اهلل ال�سيد علي القا�سي يطلب من طلبته وتالمذة ال�سير وال�سلوك كتابة 

رواية عنوان الب�سري في �سبيل تجاوز مرحلة النف�ص الأّمارة والأهواء النف�سانية 

ومن ثم العمل طبقها؛ اأي اأن اأحد اأهم و�ساياه العمل طبق م�سمون هذه الرواية. 

وفي هذا الطار كان يقول: يجب اأن تحتفظ بها في جيبك وعليك اأن تطالعها مرة 

اأو مرتين في الأ�سبوع. اإن هذه الرواية هامة للغاية وهي تحتوي على مطالب جامعة 

تبين كيفية المعا�سرة والخلوة وكيفية ومقدار الطعام وكيفية تح�سيل العلم وكيفية 

الحلم ومقدار التوا�سع وَتّحمل ال�سدائد اأمام الفتراءات. وفي النهاية تبين مقام 

العبودية والت�سليم والر�سا والو�سول اإلى اأعلى قمم العرفان والتوحيد. لذلك كان ل 

.
)1(

يقبل من تالمذته عدم اللتزام بم�سمون هذه الرواية

�سنحاول  حيث   Q ال�سادق  الإمام  عن  الرواية  هذه  الب�سري  عنوان  ينقل 

الو�سايا.  ببع�ص  المتعلق  الجزء  على  فنركز  لالخت�سار،  رعاية  منها  بجزء  الكتفاء 

جواب  فكان  العبودية،  حقيقة  عن   Q ال�سادق  الإمام  الب�سري  عنوان   �ساأل 

لأن  ملك�ً  اهلل  له  َخوَّ فيم�  لنف�ضه  العبد  يرى  ل  اأن  اأ�ضي�ء:  »ثالثة   :Q الإمام 

اأمرهم اهلل به ول  العبيد ل يكون لهم ملك، يرون الم�ل م�ل اهلل ي�ضعونه حيث 

يدبر العبد لنف�ضه تدبيراً وُجْملَُة ا�ضتغ�له فيم� اأمره تع�لى به ونه�ه عنه، ف�إذا لم 

له اهلل تع�لى ملك�ً ه�ن عليه النف�ق فيم� اأمره اهلل تع�لى  َيَر العبد لنف�ضه فيم� َخوَّ

اأن ينفق فيه واإذا فو�س العبد تدبير نف�ضه على مدبره ه�ن عليه م�ض�ئب الدني�، 

)1( محمد ح�سين ح�سيني الطهراني، الروح المجرد، انت�سارات حكمت، 1414هـ.ق، �ص175.
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واإذا ا�ضتغل العبد بم� اأمره اهلل تع�لى ونه�ه ل يتفرغ منهم� اإلى المراء والمب�ه�ة 

مع الن��س.

ول يطلب  والخلق  وابلي�ص  الدنيا  الثالثة هان عليه  بهذه  العبد  اأكرم اهلل  فاإذا 

باطاًل.  اأيامه  يدع  ول  وعلوًا  النا�ص عزًا  ما عند  يطلب  ول  وتفاخرًا  تكاثرًا  الدنيا 

فهذا اأول درجة التقى. قال اهلل تبارك وتعالى: {ې ى ى ائ ائ ەئ 

.
)1(

ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئ}»
ثم اإن عنوان الب�سري طلب من الإمام Q اأن يو�سيه.

اأ�ضي�ء ف�إنه� و�ضيتي لمريدي الطريق اإلى اهلل  Q: »اأو�ضيك بت�ضعة  قال 

تع�لى واهلل اأ�ض�أل اأن يوفقك ل�ضتعم�له. ثالثة منه� في ري��ضة النف�س وثالثة 

منه� في الحلم وثالثة منه� في العلم ف�حفظه� واإي�ك والته�ون به�«.

ثم اإّن عنوانًا اأفرغ قلبه لالإمام Q الذي �سرع قائاًل: »اأم� اللواتي في الري��ضة 

ف�إي�ك اأن ت�أكل م� ل ت�ضتهيه ف�إنه يورث الحم�قة والبله ول ت�أكل اإل عند الجوع 

واإذا اأكلت فكل حالًل و�ضّم اهلل واذكر حديث الر�ضول P: »م� َمالأَ اأدميٌّ وع�ًء �ضراً 

من بطنه. ف�إن ك�ن ول بد فثلث لطع�مه وثلث ل�ضرابه وثلث لنف�ضه«.

واأما اللواتي في الحلم فمن قال لك »اإْن قلت واحدة �ضمعت ع�ضراً«، فقل: »اإن 

قلت ع�ضراً لم ت�ضمع واحدًة« ومن �ستمك فقل له »اإن كنت �ض�دق�ً فيم� تقول ف��ض�أل 

اهلل اأن يغفر لي واإن كنَت ك�ذب�ً فيم� تقول ف�هلل اأ�ض�أل اأن يغفر لك« ومن وعدك 

بالخنى َفُعْدُه بالن�سيحة والرعاء.

تعنت�ً  ت�ض�ألهم  اأن  واإي�ك  جهلَت  م�  العلم�ء  »ف��ض�أل  العلم:  في  اللواتي  واأما 

اإليه  م� تجد  ب�لحتي�ط في جميع  وخذ  �ضيئ�ً  براأيك  تعمل  اأن  واإي�ك  وتجربًة 

�ضبياًل واهرب من الفتي� هربك من الأ�ضد ول تجعل رقبتك للن��س ج�ضراً.

امُروؤٌ  ف�إني  وردي  عليَّ  تف�ضد  ول  لك  ن�ضحت  فقد  اهلل  عبد  اأب�  ي�  عني  قم 

.
)2(

�ضنيٌن بنف�ضي وال�ضالم على من اتبع الهدى«

)1( �سورة الق�س�ص، الآية: 83.

)2( محمد باقر المجل�سي، بحار الأنوار، ج1، الباب 7، اآداب طلب العلم واأحكامه، �ص225 . 226.



الوصية الثانية

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

فاإن  ال�سيد  اأيها  واآله.  ر�سوله  وال�سالم على  وال�سالة  �ساأنه  بعد حمد اهلل جل 

كافة هذا الخراب ومن جملة ذلك الو�سوا�ص وعدم الطماأنينة، هو من الغفلة واأدنى 

مراتب الغفلة، الغفلة عن الأوامر الإلهية، وللغفلة مراتب اأخرى ل ت�سل اإليها اإن 

في  البقاء  وتخيل  الموت  عن  الغفلة،  الغفالت،  كافة  �سبب  واأما  تعالى،  اهلل  �ساء 

اأنواع الخوف والو�ساو�ص، فكر با�ستمرار  اإذا اأردت الأمان من كافة  الدنيا. وعليه 

في الموت وال�ستعداد للقاء اهلل تعالى، وهذا هو الجوهر الثمين ومفتاح ال�سعادة 

في الدنيا والآخرة. اإذًا فكر ولحظ ما الذي يمنعك وي�سغلك عنه، اإذا كنت عاقاًل! 

ولت�سهيل هذا المعنى، اأكتب عدة اأمور وا�ستِعْن بها:

الأول وبعد ت�سحيح التقليد اأو الجتهاد واظب ب�سكل تام على الفرائ�ص الخم�ص في 

اأح�سن الأوقات وال�سعي اأن يكون خ�سوعك وخ�سوعك يومًا بعد يوم اأف�سل مما م�سى 

واقراأ ت�سبيح ال�سديقة الطاهرة O بعد كل �سالة، واقراأ اآية الكر�سي كذلك و�سلي 

وواظب  الليالي  في  و»الواقعة«  ال�سبح،  بعد �سالة  »ي�س«  �سورة  واقراأ  ال�سكر  �سجدة 

 في كل ليلة قبل النوم واقراأ المعوذات في 
)1(

على النوافل الليلية وقراءة الم�ستحبات

ال�سفع والوتر واقراأ ال�ستغفار �سبعين مرة في ذلك وبعد �سالة الع�سر واقراأ الذكر 

الآتي بعد �سالة ال�سبح و�سالة المغرب اأو في ال�سباح والع�ساء ع�سر مرات: »ل اإله 

اإل اهلل وحده ل �ضريك له، له الحمد وله الملك وهو على كل �ضيء قدير، اأعوذ ب�هلل 

الحديد  �سورة  �َسبَّح وهي خم�ص:  اأو  بي�سبح  تبداأ  التي  الم�ستحبات هي  ال�سور  اأن  الطباطبائي  العالمة  يقول   )1(

والح�سر وال�سف والجمعة والتغابن.

وفي الرواية اأن ر�سول اهلل P كان يقراأ هذه ال�سور الخم�ص قبل النوم من كل ليلة. وعندما �سئل عن ال�سبب 

الح�سيني  ح�سين،  )محمد  القراآن.  من  اآية  األف  تعادل  اآية  ال�سور  هذه  كل  في  باأن   P الر�سول  اأجاب 

الطهراني، مهرتابان، قم، انت�سارات باقر العلوم Q، �ص 156 . 157(.

يقول العالمة الطباطبائي اأن المرحوم القا�سي كان يو�سي اأوًل بالذكر اليون�سي ثم بالم�ستحبات حيث يطلب 

تالوتها كل ليلة. )ح�سن، ح�سن زاده الآملي، األف م�ساألة وم�ساألة، قم، مركز رجاء للن�سر الثقافي، الطبعة 

2، 1356، �ص5 . 6(.
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من همزات ال�ضي�طين واأعوذ بك ربي اأن يح�ضرون اإن اهلل هو ال�ضميع العليم«. داوم 

.
)2(

، اإن �ساء اهلل تعالى
)1(

على هذا الأمر مدة فقد يح�سل طلب ال�ستقامة

الوصية الثالثة
على  وال�سالم  وال�سالة  العالمين  رب  هلل  الحمد  الرحيم  الرحمن  اهلل  ب�سم 

والذرية  الرا�سدين  الخلفاء  واأبنائهما  الأمين  الو�سي  ووزيره  المبين  الر�سول 

الطاهرين والخلف ال�سالح والماء المعين، �سلى اهلل و�سلم عليهم اأجمعين.

وقال:   .
)3(

{ ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  {ڀ  قائل:  من  عز  قال 

{ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  العظيم:  وقال جل جالله   .
)4(

{ { ڈ ژ ژ 

.
)5(

پ پ پ پ ڀ }
دخلنا  اأننا  اإلى  فالتفتوا  لطاعته،  تعالى  اهلل  وفقكم  لقد  الأعزاء،  الإخوة 

التوبة  اأي �سيء  الإلهية علينا! يجب علينا وقبل  النعم  اأعظم  الحرم، فما  الأ�سهر 

الكبيرة  المعا�سي  عن  البتعاد  ثم  الخا�سة  وال�سلوات  ال�سرورية  ال�سروط  طبق 

وال�سغيرة قدر الم�ستطاع.

 ثم اأعيدوا ذلك يوم الأحد 
)6(

اإذًا �سّلوا �سالة التوبة ليلة الجمعة اأو يوم ال�سبت

الذي هو اليوم الثاني من ال�سهر.

ثم الزموا المراقبة ال�سغرى والكبرى ومن ثم محا�سبة ومعاتبة النف�ص بما هو 

. وفي ذلك ذكرى لمن اأراد اأن يتذكر اأو خاف اهلل تعالى ثم توجهوا 
)7(

لئق ولزم لها

اآية  ال�سيعة حول  اأعالم  الآغا بزرك الطهراني في طبقات  الآملي، كتب المرحوم  )1( يقول العالمة ح�سن زاده 

اهلل القا�سي: »فراأيته م�ستقيمًا في �سيرته« وهي كلمة كبيرة جدًا، لأن نزول البركات هو في ظل ال�ستقامة. 

ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  {ٱ 

ٿ} )�سورة ف�سلت، الآية: 30(.
)2( �سادق ح�سن زاده، قدوة العارفين، قم، انت�سارات اآل علي، الطبعة الخام�سة، 1379، �ص128 . 129.

)3( �سورة اآل عمران، الآية: 101.

)4( �سورة هود، الآية: 112.

)5( �سورة ف�سلت، الآية: 30.

)6( جرى تو�سيح هذه ال�سالة في مفاتيح الجنان، اأول اأعمال �سهر ذي القعدة.

)7( المق�سود من المراقبة ال�سغرى، محا�سبة النف�ص من جهة �سدور المع�سية والخطاأ حتى ترك الم�ستحبات 

وارتكاب المكروهات والمراقبة الكبرى، هي دوام الذكر، والتوجه وعدم الغفلة عن اهلل في حدود المكان.



بقلوبكم اإلى اهلل تعالى وداووا الأمرا�ص التي جاءت على اأثر المعا�سي وذلك من 

خالل ال�ستغفار ول ت�سغر العيوب الكبيرة. ابتعد عن هتك الحرمات، فاإذا هتك 

ال�سخ�ص الحرمة، فاهلل كريم لم يهتك حرمته.

اأين الأمل في النجاة لقلب دخلت فيه ال�سبهة وال�سّك واأ�سبح مبتلى؟ بل يجب 

اقتفاء اأثر ال�سالحين و�سربه كالماء الزلل، واهلل الم�ستعان على نف�سي واأنف�سكم 

وهو خير معين.

 واأدوا تلك مع النوافل 
)1(

1 . اأو�سيكم بال�سلوات في اأف�سل الأوقات واأكثرها ف�سيلة

لم  واإذا  والأربعين ركعة  الأربعة  فاإذا عجزتم �سلوا  الإحدى والخم�سين ركعة، 

ت�سمح لكم م�ساغل الدنيا، ف�سلوا على الأقل �سالة الأوابين )�سالة اأهل النابة 

والتوبة ثماني ركعات عند الزوال(.

الليل فال مفر منها للموؤمنين والعجب ممن يريد الكمال ول يقوم  اأما �سالة   .  2

بو�ساطة �سالة  اإل  المقامات  تلك  اإلى  و�سل  اأحدًا  اأن  ن�سمع  ولم  الليل  ل�سالة 

.
)2(

الليل

عن  بهجت  العظمى[  اهلل  و]اآية  ]الطباطبائي[  العالمة  المرحوم  »ينقل  اليزدي:  م�سباح  اهلل  اآية  يقول   )1(

المرحوم القا�سي اأنه قال: من �سلى �سالته اأول الوقت ولم ي�سل اإلى المقامات العالية، فالعنوني! اأو اأنه كان 

يقول: اب�سقوا على وجهي«.

الإن�سان  يكون  فاأن  ال�سالة«  »اأقيموا  غير  م�ساألة  وهي  ال�سالة«  على  »حافظوا  �سّرًا عظيمًا.  الوقت  لأول  اإن 

ملتزمًا بال�سالة اأول الوقت فلذلك بحد ذاته اآثار كبيرة حتى لو لم يكن لديه ح�سور قلب. )مح�سن غرويان، 

في مح�سر العظماء، قم، ن�سر نويد اإ�سالم، 1376، �ص99(.

ينقل العالمة الطهراني اأن ال�سيد القا�سي كان يو�سي تالمذته قراءة الدعاء الآتي في القنوت: »اللهم ارزقني 

« )قدوة  حبك وحب ما تحبه وحب من يحبك، والعمل الذي يبلغني اإلى حبك واجعل حبك اأحب الأ�سياء اإليَّ

العارفين، �ص77(.

)2( ينقل العالمة الطهراني كيفية �سالة الليل للمرحوم ال�سيد ها�سم الحداد وهي عن المرحوم ال�سيد القا�سي: 

بعد �سالة  ينام  ثم  المغرب  بعد �سالة  الغروب  اأول  الطعام  �سيئًا مخت�سرًا من  يتناول  القا�سي  ال�سيد  كان 

الع�ساء وبعد �ساعة ينه�ص ليتو�ساأ وي�سلي عدة ركعات ب�سوت جميل وعذب يقراأ فيها ال�سور الطوال ثم يجل�ص 

اإلى القبلة في حالة تفكر ثم ينام ثانية وينه�ص لي�سلي عدة ركعات على هذا المنوال. )محمد ح�سين الح�سيني 

الطهراني، الروح المجرد، طهران، انت�سارات حكمت، 1414هـ.ق، الطبعة الأولى، �ص493(.
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.
)1(

3 . عليكم قراءة القراآن في الليل ب�سوت جميل وحزين فهو �سراب الموؤمنين

اأيديكم وال�سجدة الم�سهورة  4 . عليكم اللتزام بالأوراد المعروفة الموجودة بين 

بين 500 اإلى 1000 مرة.

اإلى الم�ساجد  ـ في كل يوم والذهاب  ـ للمجاور  5 . عليكم زيارة الم�سهد الأعظم 

الم�سجد  في  فالموؤمن   ،
)2(

الم�ساجد �سائر  وكذلك  المكان  قدر  المعظمة 

كال�سمك في الماء.

6 . ل تتركوا ت�سبيح فاطمة الزهراء O بعد ال�سالة الواجبة فهي من الذكر 

الكبير فال بد من ذكرها ولو مرة واحدة في كل مجل�ص.

7 . من جملة الأمور ال�سرورية والهامة الدعاء لفرج �ساحب الع�سر | في قنوت 

ال�سالة الوتر بل في كل �سالة ودعاء.

8 . قراءة الزيارة الجامعة كل يوم جمعة والمق�سود هو الزيارة الجامعة الم�سهورة.

.
)3(

9 . اأن ل تكون قراءتكم للقراآن اأقل من جزء واحد

)1( يقول اآية اهلل محمد تقي الآملي }: كنت اأ�سارك في بحث الفقه لآية اهلل القا�سي حيث �ساألته في يوم من 

الغيب  لهم  فيتجلى  القراآن  قراءة  عند  الآفاق  اأمامهم  تفتح  البع�ص  عن  ن�سمع  اإننا  ـ  باردًا  الجو  وكان  ـ  الأيام 

والأ�سرار، مع اأننا نقراأ القراآن ول نرى اأثرًا كهذا! يقول نظر المرحوم القا�سي اإلى وجهي لمدة من الوقت ثم 

قال: نعم! هم كانوا يقراأون القراآن الكريم تالوة ب�سروط خا�سة نحو القبلة. كانوا يك�سفون روؤو�سهم ويرفعون 

كالم اهلل اإلى الأعلى ويتلون القراآن بكامل وجودهم وكانوا يعرفون اأمام َمْن يقفون... )قدوة العارفين، �ص25(.

)2( كان المرحوم القا�سي يو�سي بال�سالة دائمًا في الم�سجد والذهاب اإلى باقي الم�ساجد وال�سالة في المكان 

من  النتقال  يجب  لذلك  تغييره.  فعليكم  متوجهين  غير  المكان  جعلكم  اإذا  واأما  توجهًا  اأكثر  يجعلكم  الذي 

م�سجد لآخر للبحث عن الحال وبالتالي اختيار المكان الذي فيه الكثير من التوجه. )قدوة العارفين، �ص32(.

)3( يقول العالمة الطباطبائي اأن اأغلب الأ�سخا�ص الذين نجحوا في نفي الخواطر وت�سفية الذهن حيث �سطع 

�سلطان المعرفة عليهم، هم واحد من حالين:

الأول حين قراءة القراآن المجيد واللتفات اإلى قارئ القراآن حيث يظهر وينك�سف اأن القارئ للقراآن هو اهلل 

جل جالله.

الحجب  لرفع  خا�سة  عناية   Q لالإمام  لأن   Q الح�سين  اهلل  عبد  اأبي  اإلى  التو�سل  طريق  عن  الثاني 

طهران،  اللباب،  لب  ر�سالة  الطهراني،  الح�سيني  ح�سين  )محمد  اهلل.  اإلى  ال�سالكين  طريق  عن  والموانع 

انت�سارات حكمت، �ص159(.



10 . اأكثروا من زيارة الإخوة ال�سالحين لأنهم اإخوتكم في طّي الطريق والرفيق 

في الم�سكالت.

.
)1(

11 . زوروا القبور مرة كل يومين ول تزوروا لياًل

ما لنا وللدنيا قد غّرتنا و�سغلتنا وا�ستهوتنا ولي�ست لنا، فطوبى لرجال اأبدانهم 

في النا�سوت وقلوبهم في الالهوت، اأولئك الأقلون َعددًا والأكثرون ُعددًا، وا�ستغفر 

.
)2(

اهلل

)1( كان اآية اهلل القا�سي يذهب لزيارة وادي ال�سالم بين الطلوعين وهذا ما ت�سير اإليه بع�ص الروايات. )قدوة 

العارفين، �ص139(.

)2( قدوة العارفين، �ص134 . 139.
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g O درو�� ال�ضبر وال�ضتقامة في مدر�ضة ال�ضيدة زينب

g الحياء والح�اظ على الع�ة والط�ارة O زينب �ضيدة

g Q خدمة النا�� في �ضيرة وكالم الإمام الح�ضين

g Q اإيجاد عزة الن��� ف��ي �ضيرة الإمام الح�ضين

 سيرة وتاريخ





O دروس الصبر واالستقامة في مدرسة السّيدة زينب

تقوي � �ض�دقي

مقدمة

. كان 
)1(

في الخام�ص من جمادى الأولى من العام الخام�ص اأو ال�ساد�ص للهجرة

النبوة في انتظار مولود جديد لي�سع قدميه في هذا العالم. و�سلت اللحظة  بيت 

اأزقة  في  الميمونة  الولدة  ففاح عطر  ال�سرور  يبعث على  فانت�سر خبر  المنتظرة، 

و�سوارع المدينة. اأطلق الر�سول P على المولودة الجديدة ا�سم »زينب« لتعود به 

الذكريات اإلى ابنته زينب التي توفيت قبل ذلك.

لل�سيدة  الإن�سانية  والكمالت  والمناقب  الف�سائل  عن  الحديث  كان  ذلك  بعد 

زينب حتى اأ�سبحت هذه الكمالت حديث العام والخا�ص وقد ذكر لها اأكثر من 60 

لقبًا. بع�ص هذه الألقاب عبارة عن: نائبة الزهراء، مليكة الن�ساء، �سيدة العقائل، 

وعظيمة  ال�سابرة،  العارفة،  الفا�سلة،  العابدة،  الكاملة،  البليغة،  الف�سيحة، 

.
)2(

الباليا

اأ�سار المرحوم ال�سيخ محمد ح�سين الأ�سفهاني المعروف بالكمباني في ق�سيدة 

م�سهورة له اإلى ف�سائل واألقاب تلك المراأة العظيمة نذكر منها بع�ص الأبيات:

)1( فاطمة الزهراء بهجة قلب الم�سطفى، اأحمد الرحماني الهمداني، ن�سر مر�سية، �ص634.

)2( زينب الكبرى عقيلة بني ها�سم، ح�سن اإلهي، موؤ�س�سة اآفرينه الثقافية، �ص62 . 63.
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ْحــــَمــــِة ـــيِّ الــــرَّ ـــب ــــــُه مــــن ن ــــــْت ــــول احلــكــمــةَمــــــْا َوِرَث ــــس ــــَع الـــِعـــلـــِم اأ� جــــوام

ــــِة الــــهــــمَّ ـــــو  عـــــلِّ ــــا يف  ــــه ــــي اأب ـــِة�ـــــســـــرُّ  ـــمَّ ـــِل املُ ـــِد  ـــدائ ـــس ـــ� ال ــــْرُ يف  والــــ�ــــسَّ

ــــه ــــاِت ــــب ــــا ُيـــــْنـــــبـــــئ عــــــن َث ــــه ــــاُت ــــب ـــهـــا كـــــــلُّ َمــــُكــــرَمــــاِتــــهث ـــي ْن ف
َ
ـــــــــــــاأ َك

ــِب ــائ ــبلــهــا مـــن الــ�ــســر عــلــى املــ�ــس ــجــائ ــع ال يف  ُيـــــَعـــــدَّ  اأن  ــــــلَّ  َج مــــا 

الأحداث  من  الكثير  حياتها  في  واجهت  التي  العظيمة،  ال�سيدة  تلك  اإن 

والم�سائب، ودعت الدنيا في الن�سف من رجب عام 62 للهجرة عن عمر 56 �سنة 

.
)1(

والتحقت بديار الحق

اأمام  وال�ستقامة  ال�سبر  مع  تقارنت   Oزينب ال�سيدة  �سخ�سية  اأن  وبما 

العزائم«، لذلك �سنحاول  الم�ض�ئب« و»اأم  اأطلق عليها »اأم  اإلى م�ستوى  الم�سائب 

في هذا المخت�سر تو�سيح بع�ص المطالب حول �سبرها وا�ستقامتها و�سنذكر بع�ص 

النماذج عن ذاك ال�سبر وال�ستقامة.

آثار الصبر على المصيبة

في  وال�ستقامة  ال�سبر  الإ�سالم،  في  الأخالقية  الأ�سول  واأبرز  اأهم  من  اإن 

على  ال�سبر  ال�سبر؛  من  اأنواع  ثالثة  اإلى  الروايات  اأ�سارت  ال�سعوبات.  مواجهة 

الم�سيبة، ال�سبر في مقابل المع�سية وال�سبر في مقام العبادة والعبودية. وبما 

اأننا نتحدث في هذا المقال حول ال�سبر على الم�سائب، لذلك �سن�سير اإلى بع�ص 

اآثار هذا النوع من ال�سبر.

1 . �ضّر النت�ض�ر

ڍ  ڇڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  {چ  تعالى:  اهلل  يقول 

.
)2(

ڍ ڌ }

)1( اأخبار الزينبيات، يحيى بن الح�سن بن جعفر، �ص122.

)2( �سورة ال�سجدة، الآية: 24.



واجه الم�سلمون في �سدر الإ�سالم الكثير من الم�سكالت وال�سعوبات وتعر�سوا 

للكثير من الأذى على اأيدي الم�سركين، وكان منهم من هو غير قادر على تحمل هذه 

ال�سعوبات ففقد �سبره. في الآية ال�سريفة يخاطب اهلل تعالى الر�سول والم�سلمين 

ويحدثهم حول م�سير قوم بني اإ�سرائيل ويذكرهم بما جرى، وفي ذلك دعوة لل�سبر 

والثبات وليب�سرهم باأن الن�سر �سيكون حليف ال�سابرين؛ واإذا كان قوم بني اإ�سرائيل 

تحملوا  بعدما  انت�سروا  فقد  والم�سركين،  الكفار  اأيدي  على  لالأذى  تعر�سوا  قد 

ال�سعوبات وقاوموا الأعداء، وفي النهاية وهب اهلل البع�ص منهم مقام الإمامة.

رمزين  باعتبارهما  اأمرين  حول  ال�سريفة  الآية  تحدثت  الأ�سا�ص  هذا  وعلى 

للن�سر: الأول هو الإيمان واليقين بالآيات الإلهية والثاني هو ال�سبر وال�ستقامة.

جاء في حديث عن الإمام ال�سادق Q: »فمن �ضبر واحت�ضب لم يخرج من 

.
)1(

خر في الآخرة« الدني� حتى ُيقّر اهلل له عين�ً في اأعدائه مع م� َيدَّ

2 . الثواب الأخروي

عندما واجه الم�سلمون الم�سكالت والم�سائب في م�ساألة الهجرة، نزلت الآية 

الآية  في  »يوفى«  عبارة  اإن   .
)2(

{ مح  جح  مج  حج  يث  {ىث  ال�سريفة: 

ال�سريفة وهي من مادة »وفى« والتي تعني الإعطاء الكامل هذا من جهة ومن جهة 

اأخرى عبارة »بغير ح�ض�ب«، ت�سير اإلى اأن لل�سابرين اأرفع الأجر والثواب عند اهلل 

عن   Q ال�سادق  لالإمام  المعروف  الحديث  الكالم  هذا  على  ال�ساهد  تعالى. 

ر�سول اهلل P، يقول: »اإذا ن�ضرت الدواوين ون�ضبت الموازين لم ين�ضب لأهل 

. ثم تلى الآية ال�سريفة: {ىث يث حج 
)3(

البالء ميزان ولم ين�ضر لهم ديوان«

مج جح مح }.

)1( اأ�سول الكافي، الكليني، دار الأ�سواء، ج2، �ص72.

)2( �سورة الزمر، الآية: 10.

)3( مجمع البيان، ذيل الآية المتقدمة.

149

O
ب 
ين
 ز
ة
�ض
در
م
ي 
ف
ة 
م
قا
ضت
ل�
وا
ر 
ضب
�
ال
 �
و�
در



رو���������ض��������ة ال����م����ب����ّل����غ����ي����ن

�
ري
تا
و
ة 
ر
ضي
� 

150

3 . الفتخ�ر والرفعة عند المتح�ن الإلهي

يخ�سع جميع النا�ص بدءًا من الأنبياء اإلى الآخرين، لالمتحان الإلهي ليتمكنوا 

بذلك من اإخراج ا�ستعداداتهم اإلى �ساحة الفعل والو�سول اإلى قمة الكمال وال�سعادة. 

المالية  والخ�سارة  والجوع  الخوف  منها  متعددة،  بطرق  النا�ص  ُيمتحن  لذلك 

والروحية، واأّما الذي يتمكن من الخروج من المتحان منت�سرًا ف�سينال ال�سعادة 

اأن يكون� �ضالح�ً ف�عاًل وموؤثراً في  اإّن »ال�ضبر وال�ضتق�مة يمكنهم�  المطلوبة. 

م�ضيرة الم�ضّق�ت وال�ضعوب�ت التي يواجهه� الإن�ض�ن وت�ض�عدانه في طي م�ضيرة 

الكم�ل والو�ضول اإلى ال�ضع�دة.

ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  {ٺ  تعالى:  اهلل  يقول 

ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹڤ  ٹ 
ڇ  ڇ  ڇڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ 

.
)1(

ڍ}
البالء لألولياء

من جملة ال�سنن الإلهية اإر�سال البالء والم�سقات لالأولياء والأنبياء ويمكن القول 

بناًء على الروايات اأنه كلما ازداد اإيمان ال�سخ�ص، ازدادت المرارات وال�سعوبات 

عليه. وفي هذا المجال العديد من الروايات؛ حتى اإّن الكتب الروائية اأفردت بابًا 

تحت عنوان »�ضدة ابتالء الموؤمن«. من جملة الروايات في هذا الباب ما نقل عن 

الإمام ال�سادق Q: »اإنم� الموؤمن بمنزلة كّفة الميزان كّلم� زيد في اإيم�نه 

.
)2(

زيد في بالئه«

اأّن  اإّننا نرى وبو�سوح  الأمر حتى  ي�سهد على هذا  التاريخ  فاإن  اأخرى  من جهة 

)1( �سورة البقرة، الآيات: 155 . 157.

)2( بحار الأنوار، المجل�سي، موؤ�س�سة الوفاء، ج67، �ص210.



َخواها كيف تعر�سوا 
َ
اأولياء اهلل تعالى ومن جملتهم زينب الكبرى واأبوها واأمها واأ

لأنواع الم�سائب والبتالءات وكيف قدموا نماذج في ال�سبر في مواجهتها.

لأولي�ئه  البالء  تع�لى  اهلل  اأنزل  لم�ذا  الذهن:  في  الآتي  ال�سوؤال  يخطر  قد 

ك�لأنبي�ء واأو�ضي�ء الر�ضول العظيم P والأئمة المع�ضومين R وال�ضيدة 

الزهراء المر�ضية O وزينب الكبرى O وهم المقربون اإليه مع العلم 

اأن الكثير من اأ�ضوء الن��س يعي�ضون في الرف�ه والنعمة؟

الجواب: اإّن النعم الظاهرية والم�سقات لي�ست جميعها معيارًا للح�سن والقبيح. 

المهم كيفية تعاطي الإن�سان مع هذه الأحداث، فاإذا تعامل الإن�سان ب�سكل ح�سن 

واإذا  اإليه،  بالن�سبة  ح�سنة  وكانت  ال�سعادة  اإلى  خاللها  من  و�سل  الأمور  هذه  مع 

الخ�سو�ص:  هذا  في  مطهري  ال�سهيد  يقول  له.  قبيحة  كانت  ال�سقاء  اإلى  و�سل 

�ضبب�ً  الفقر  ك�ن  �ضع�دة مطلقة، فكم  الثروة  ولي�ضت  �ضق�ًء مطلق�ً  الفقر  »لي�س 

لتربية وكم�ل الإن�ض�ن، وكم ك�نت الثروة �ضبب�ً في ال�ضق�ء والنكبة!... وي�ضتمل 

هذا الق�نون على العديد من الأمور من اأمث�ل ال�ضحة والمر�س، العزة والذلة 

وك�فة الم�ض�ئب الطبيعية. اإّن النعم وكذا ال�ضدائد والبالي� هي مواهب؛ لأنه 

يمكن ال�ضتف�دة منه� جميعه� ب�ضكل ع�ٍل وكبير. ومن الممكن اأن تكون جميعه� 

.
)1(

بالًء و�ضق�ء؛ لأنه يمكن التنزل وال�ضقوط من خالله�«

آثار وفوائد البالء

اإّن الأحداث التي تبدو في الظاهر بالًء و�سقاًء، تحمل في الباطن اآثارًا وفوائد، 

بل  ل  بر�ض�ئك«،  »ر�ضى  نداء  يرددون  بالبالء  را�سين  اهلل  اأولياء  كان  لذلك 

ال�سيدة  نجد  هنا  ومن  الجمال؛  بعين  اإليه  ينظرون  لأنهم  بالًء  البالء  يعتبرون  ل 

زينب  O وبعد تحمل الم�سائب والم�سقات التي انهالت عليها وعلى اأهل بيتها، 

)1( مجموعة الآثار، مرت�سى المطهري، �سدرا، ج1، �ص183 . 184.

151

O
ب 
ين
 ز
ة
�ض
در
م
ي 
ف
ة 
م
قا
ضت
ل�
وا
ر 
ضب
�
ال
 �
و�
در



رو���������ض��������ة ال����م����ب����ّل����غ����ي����ن

�
ري
تا
و
ة 
ر
ضي
� 

152

. لذلك من المنا�سب في هذا المقال التعر�ص لفوائد 
)1(

تقول: »م� راأيت اإل جمياًل«

الجمال  م�ساهدة  من   ،O زينب  بال�سيدة  التاأ�سي  خالل  من  لنتمكن  البالء 

المكنون في البالء مما ي�ساهم في النجذاب نحو الجمال الإلهي المطلق.

1 . جر�س انذار

ويبتعد عن  بنف�سه  فين�سغل  الإن�سان  تخدع  قد  الظاهرة  وزينتها  الدنيا  اأّن  بما 

 له الأر�سية لليقظة 
َ
اأ ذكر اهلل وطاعته، ومن هنا عندما يبتلي اهلل الإن�سان فقد هيَّ

من الغفلة، عند ذلك ي�ساهد المرارات والآلم الموجودة في الدنيا وزينتها فيتجه 

نحو الحّق تعالى.

 Q في اإحدى ال�سنوات واجه الم�سلمون القحط وقلة الماء، فخرج الإمام علي

لأداء �سالة ال�ست�سقاء وفي الطريق خاطب المرافقين: »اإنَّ اهلل يبتلي عب�ده عند 

الأعم�ل ال�ضيئة بنق�س الثمرات وحب�س البرك�ت واإغالق خزائن الخيرات ليتوب 

.
)2(

ث�ئب مقلع ويتذكر متذكر«

2 . محو الذنوب

قد يخطيء بع�ص الموؤمنين اأحيانًا فيرتكبون المعا�سي. اأما اهلل تعالى ـ الذي 

ل  وبالتالي  المعا�سي  لتطهيرهم من  البالء  فير�سل  ـ  رحيم  روؤوٌف  بالموؤمنين  هو 

يترك ح�سابهم اإلى يوم القيامة. يقول الإمام اأمير الموؤمنين علي Q: »الحمد 

هلل الذي جعل تمحي�س ذنوب �ضيعتن� في الدني� بمحنتهم لت�ضلم به� ط�ع�تهم 

.
)3(

وي�ضتحقوا عليه� ثوابه�«

3 . اأ�ض��س ال�ضع�دة

اإن البالء وال�سقاء هما �سبب وجود ال�سعادة عند الإن�سان، لأن ال�سعادة مكنونة 

)1( بحار الأنوار، المجل�سي، ج45، �ص116 واللهوف على قتلى الطفوف، ابن طاوو�ص، دار الأ�سوة، �ص201.

)2( نهج البالغة، الخطبة 141.

)3( بحار الأنوار، ج67، �ص232.



.
)1(

في باطن الباليا والم�سايب؛ وكما يقول اهلل تعالى: {ۇ ۇ ۆ ۆ }

من جملة القوانين الموجودة في الطبيعة اأّن حجر المعدن ما لم يتعر�ص لحرارة 

قوية ل يخرج منه الذهب الخال�ص. ثم اإن هذا القانون ي�سدق على الإن�سان اأي�سًا، 

.
)2(

يقول اهلل تعالى: {ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ }

الإن�ض�ن  يتحمل  اأن  »يجب  ال�سريفة:  الآية  تف�سير  في  مطهري  الأ�ستاذ  يقول 

الت�ض�د  اإن  به.  يليق  الذي  وجوده  على  ليح�ضل  ال�ضعوب�ت  ويق��ضي  الم�ضق�ت 

.
)3(

والتع�ند هم� �ضبب التك�مل، ومن خاللهم� يقطع الب�ضر الطريق نحو الكم�ل«

الب�سرة عثمان بن حنيف  اإلى عامله على   Q الموؤمنين  اأمير  الإمام  كتب 

يوبخه لم�ساركته في مجل�ص الأ�سراف. وقد خاطبه قائاًل: »األ واإن ال�ضجرة البرية 

اأ�ضلب عوداً والروائع الخ�ضرة اأرق جلوداً والنب�ت�ت البدوية اأقوى وقوداً واأبط�أ 

.
)4(

خموداً«

من هنا وبما اأّن اأولياء اهلل هم اأحباب اهلل، لذلك هم في معر�ص البالء اأكثر 

من غيرهم، وكما يقول الإمام ال�سادق Q: »اإن اهلل اإذا اأحب عبداً غته ب�لبالء 

.
)5(

غت�ً«

ثبات وشجاعة زينب من وجهة نظر اآلخرين

عندما نت�سّفح اأوراق التاريخ يت�سح لنا اأّن زينب Q قد تعرفت على البالء 

والم�سقات منذ �سغرها وكانت في كل م�سيبة وبالء مثاًل لل�سبر والتوا�سع والحركة 

في التجاه الذي ير�ساه اهلل تعالى. لذلك كان هذا الأمر �سببًا في كونها نموذجًا 

للثبات وال�سجاعة، من هنا نجد علماء الم�سلمين اأعم من ال�سنة وال�سيعة قد دونوا 

)1( �سورة الن�سراح، الآية: 5.

)2( �سورة البلد، الآية: 4.

)3( مجموعة الآثار، مرت�سى المطهري، �سدرا، ج1، �ص176.

)4( نهج البالغة، الر�سالة 45.

)5( اأ�سول الكافي، الكليني، دار الأ�سواء، ج2، �ص252، وبحار الأنوار، المجل�سي، موؤ�س�سة الوفاء، ج67، �ص207.
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عبارات المدح والثناء على هذه ال�سيدة العظيمة. مثال ذلك، يقول ابن الأثير وهو 

يدل  وهو  لبيبة جذلًة...  ع�قلة  امراأة  زينب  »وك�نت  الكبار:  ال�سنة  موؤرخي  من 

. وكذلك يقول جالل الدين ال�سيوطي وهو من المف�سرين: 
)1(

على عقٍل وقوة جن�ٍن«

. ويقول العالمة المامقاني وهو من 
)2(

»وك�نت لبيبة جذلة ع�قلة له� قوة جن�ن«

علماء ال�سيعة: »وهي في ال�ضبر والثب�ت وحيدة«.

Q وعلي P على لسان الرسول Oمصائب زينب

عن قدامة بن زائدة، عن اأبيه قال: قال علي بن الح�سين Q: بلغني يا زائدة 

اأنك تزور قبر اأبي عبد اهلل اأحيانًا؟ فقلت: اإن ذلك لكما بلغك. فقال لي: فلماذا 

اأحدًا على محبتنا وتف�سيلنا  الذي ل يحتمل  تفعل ذلك ولك مكان عند �سلطانك 

بذلك  اأريد  ما  واهلل  فقلت:  حقنا؟  من  الأمة  هذه  على  والواجب  ف�سائلنا  وذكر 

اأحفل ب�سخط من �سخط، ول يكبر في �سدري مكروه ينالني  اإل اهلل ور�سوله، ول 

ثالثًا  يقولها:  لكذلك  ذلك  اإن  واهلل  فقلت:  لكذلك  ذلك  اإن  واهلل  فقال:  ب�سببه، 

واأقولها ثالثًا فقال: اأب�سر ثم اأب�سر ثم اأب�سر فالأخبرنك بخبر كان عندي في النخب 

المخزون اإنه لما اأ�سابنا بالطف ما اأ�سابنا، وقتل اأبي Q... وتبينت ذلك مني 

عمتي زينب بنت علي الكبرى فقالت: مالي اأراك تجود بنف�سك يا بقية جدي واأبي 

واإخوتي؟ فقلت: وكيف ل اأجزع واأهلع، وقد اأرى �سيدي واإخوتي وعمومتي وولد عمي 

ول  يوارون،  ول  يكفنون  ل  م�سّلبين،  بالعراء  مرّملين،  بدمائهم  م�سّرجين  واأهلي 

والخزر فقالت: ل  الديلم  اأهل بيت من  كاأنهم  ب�سر  اأحد ول يقربهم  يعرج عليهم 

يجزعنك ما ترى فواهلل اإن ذلك لعهد من ر�سول اهلل اإلى جدك واأبيك وعمك، ولقد 

اأخذ اهلل ميثاق اأنا�ص من هذه الأمة ل تعرفهم فراعنة هذه الأر�ص وهم معروفون 

)1( اأ�سد الغابة، ابن الأثير، دار المعرفة، ج5، �ص300 وال�سابة، ابن حجر الع�سقالني، دار الجيل، ج7، �ص684.

)2( فاطمة الزهراء بهجة الم�سطفى، اأحمد الرحماني الهمداني، �ص640.



في اأهل ال�سماوات اأنهم يجمعون هذه الأع�ساء المتفرقة فيوارونها، وهذه الج�سوم 

الم�سرجة وين�سبون لهذا الطف علمًا لقبر اأبيك �سيد ال�سهداء ل يدر�ص اأثره، ول 

يعفو ر�سمه، على كرور الليالي والأيام، وليجتهدن اأئمة الكفر واأ�سياع ال�ساللة في 

محوه وتطمي�سه فال يزداد اأثره اإل ظهورًا واأمره اإل علوًا فقلت: وما هذا العهد؟ وما 

 O  زار منزل فاطمة P اأّن ر�سول اهلل 
)1(

هذا الخبر؟ فقالت: حدثتني اأم اأيمن

Q بطبق فيه  في يوم من الأيام فعملت له حريرة �سلى اهلل عليها واأتاه علي 

تمر، ثم قالت اأم اأيمن: فاأتيتهم بع�ص فيه لبن وزبد، فاأكل ر�سول اهلل وعلي وفاطمة 

من  و�سربوا   P اهلل  ر�سول  و�سرب  الحريرة  تلك  Rمن  والح�سين  والح�سن 

وعلي  يده  اهلل  ر�سول  ثم غ�سل  بالزبد  التمر  ذلك  واأكلوا من  اأكل  ثم  اللبن،  ذلك 

ي�سب الماء فلما فرغ من غ�سل يده م�سح وجهه ثم نظر اإلى علي وفاطمة والح�سن 

والح�سين نظرا عرفنا فيه ال�سرور في وجهه، ثم رمق بطرفه نحو ال�سماء مليًا ثم 

وجه وجهه نحو القبلة وب�سط يديه يدعو، ثم خرَّ �ساجدًا، وهو ين�سج فاأطال الن�سوج 

وعال نحيبه وجرت دموعه، ثم رفع راأ�سه واأطرق اإلى الأر�ص ودموعه تقطر كاأنها 

راأينا  لما  والح�سين وحزنت معهم،  والح�سن  المطر، فحزنت فاطمة وعلي  �سوب 

من ر�سول اهلل وهبناه اأن ن�ساأله حتى اإذا طال ذلك قال له علي وقالت له فاطمة: 

ما يبكيك يا ر�سول اهلل ل اأبكى اهلل عينيك؟ وقد اأقرح قلوبنا ما نرى من حالك؟...

ثم قال جبرئيل: يا محمد اإّن اأخاك م�سطهد بعدك، مغلوب على اأمتك، متعوب 

من اأعدائك، ثم مقتول بعدك، يقتله اأ�سر الخلق والخليقة، واأ�سقى البرية نظير عاقر 

الناقة، ببلد تكون اإليه هجرته، وهو مغر�ص �سيعته و�سيعة ولده، وفيه على كل حال 

يكثر بلواهم، ويعظم م�سابهم، واإن �سبطك هذا ـ واأوماأ بيده اإلى الح�سين  Q ـ 

)1( كانت خادمة ر�سول الإ�سالم P ومن جملة الأوائل بالإ�سالم ثم رافقت ال�سيدة الزهراء O بعد وفاة ر�سول 

الزهراء،  اأبو بكر �ساهدًا من  اأن طلب  بعد  O في حادثة فدك  الزهراء  P. وقد �سهدت لم�سلحة  اهلل 

اأبي الحديد،  اأنها من اأهل الجنة. راجع: �سرح نهج البالغة، ابن  اأنه يعرف  ومع ذلك لم يقبل �سهادتها مع 

ا�سماعيليان، ج13، �ص272 وج16، �ص214.
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مقتول في ع�سابة من ذريتك واأهل بيتك، واأخيار من اأمتك ب�سفة الفرات، باأر�ص 

واأعداء ذريتك، في  اأعدائك  اأجلها يكثر الكرب والبالء، على  تدعى كربالء، من 

اليوم الذي ل ينق�سي كربه، ول تفنى ح�سرته، وهي اأطهر بقاع الأر�ص، واأعظمها 

حرمة، واإنها لمن بطحاء الجنة.

اأهل  واأهله، واأحاطت بهم كتائب  اليوم الذي يقتل فيه �سبطك  فاإذا كان ذلك 

ا�سطرابها  وكثر  الجبال،  ومادت  اأقطارها،  من  الأر�ص  تزعزعت  واللعنة،  الكفر 

محمد  يا  لك  غ�سبًا  باأهلها،  ال�سماوات  وماجت  باأمواجها،  البحار  وا�سطفقت 

ذريتك  في  به  يتكافى  ما  ول�سر  حرمتك،  من  ينتهك  لما  وا�ستعظامًا  ولذريتك 

اأهلك  ن�سرة  في  وجلَّ  عزَّ  اهلل  ا�ستاأذن  اإل  ذلك،  من  �سيء  يبقي  ول  وعترتك، 

الم�ست�سعفين المظلومين الذين هم حجة اهلل على خلقه بعدك...

ثم قال ر�سول اهلل P: فهذا اأبكاني واأحزنني.

اأثر الموت  Q وراأيت  اأبي  قالت زينب: فلما �سرب ابن ملجم لعنه اهلل 

اأ�سمعه منك،  اأن  اأيمن بكذا وكذا، وقد اأحببت  اأم  اأبه حدثتني  منه قلت له: يا 

فقال: يا بنية الحديث كما حدثتك اأم اأيمن، وكاأني بك وببنات اأهلك �سبايا بهذا 

البلد اأذلء خا�سعين، تخافون اأن يتخطفكم النا�ص، ف�سبرًا �سبرا، فوالذي فلق 

الن�سمة ما هلل على ظهر الأر�ص يومئذ ولي غيركم وغير محبيكم  الحبة وبراأ 

.
)1(

و�سيعتكم...

O إشارة إلى مصائب زينب

كانت تلك ال�سيدة العظيمة في مقام عاٍل على م�ستوى الف�سائل الأخالقية حتى 

اإّنها حملت ا�سم عقيلة بني ها�سم. ومع اأّن زينب O تحمل هكذا مقام ومنزلة 

)1( بحار الأنوار، المجل�سي، موؤ�س�سة الوفاء، ج45، �ص179 . 183، وكامل الزيارات، ابن قولويه، مكتبة ال�سدوق، 

الباب 88، �ص277 . 278.



وعلى رغم و�سايا الر�سول الأكرم P حول اأهل البيت Rفقد تعر�ست للكثير 

من الظلم حيث قّيدت العالم ب�سبرها وتوا�سعها وثباتها.

لحقت  التي  الفجائع  واإدراك   O الكبرى  زينب  م�سائب  تعداد  كان  واإذا 

اأّن الإطاللة على بع�ص  اإل  المقال،  اأكبر من هذا  بها طوال حياتها ب�سكل عميق، 

م�سائبها، لتكون در�سًا لنا نتعلم منه الأخالق والتهذيب وتزكية النف�ص. وقد عمل 

، ن�سير 
)1(

اإعداد فهر�ص لبع�ص م�سائب تلك ال�سيدة العظيمة اأحد الموؤلفين على 

هنا اإلى البع�ص منها في بع�ص المراحل.

اأ. مرحلة الوالد والوالدة

يظن البع�ص اأّن مرحلة طفولة زينب O اأف�سل مرحلة في حياتها اإل اأنها 

 P ترافقت مع الكثير من الآلم والم�سقات. في البداية كان فراق ر�سول الإ�سالم

وبالتالي فقد فقدت زينب الح�سن الدافيء الذي كان ي�سفي عليها هدوء واطمئنان 

الروح، وبعد ذلك كانت تعي�ص اآلم اأمها لحظة بلحظة، تلك الآلم التي كانت بمثابة 

مرحلة �سوداء في تاريخ الب�سرية وكانت عارًا على جبين الم�سببين لن يمحى حتى 

نهاية التاريخ.

ال�سربة  وكاأن  للبكاء  تندفع  كانت  لذلك  اأمها،  اآلم  تعي�ص   O زينب  كانت 

وكاأن كل  زينب  قد ك�سرت �سلع  وك�سرت �سلعها  الطاهرة  ال�سديقة  اأ�سابت  التي 

بالء نزل على الزهراء قد نزل على زينب، وقد بقيت هذه الم�سائب مع تلك البنت 

ال�سغيرة، ومع ذلك فلم تنتِه الأمور هنا بل انهالت الم�سائب عليها الواحدة بعد 

التي  الم�سائب  اأكبر  والتي كانت   O الزهراء  ال�سيدة  �سهادة  الأخرى فكانت 

.O نزلت على زينب

)1( زينب الكبرى عقيلة بني ها�سم، �ص70 . 73.
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 Q علي  والدها  عا�سها  التي  الآلم  زينب  �ساهدت  والدتها،  �سهادة  بعد 

اأ�سقى  َيَدْي  على  �سهادته  كانت  زمانه حتى  اأبناء  من  عاناه  وما  وحدته  و�ساهدت 

ل  والتي  زينب  على  نزلت  التي  الكبيرة  الم�سيبة  بمثابة  ال�سهادة  فكانت  الب�سر، 

يمكن التعوي�ص منها. بعد ذلك لم يعد هناك اأي ملجاأ لزينب فكانت ت�سعر بالغربة، 

ومع ذلك كانت عظيمة المقاومة والثبات.

Q ب. مرحلة الإمام الح�ضن

ا�ستمرت م�سائب زينب بعد �سهادة والدها وبداية مرحلة خالفة اأخيها الإمام 

الح�سن المجتبى Q. كان �سعبًا لديها اأن ت�ساهد النا�ص �سعاف الإيمان يرتقون 

المنابر لي�سبوا والدها الذي كان رفيق وو�سي وخليفة ر�سول اهلل P بالحّق. ثم 

كانت غربة اأخيها الح�سن، حيث ل وفيَّ ول �ساحَب وهذا ما كان يعذب قلب زينب. 

وقد و�سلت الم�سائب في هذه المرحلة اإلى الأوج عند انت�سار خبر م�سمومية الإمام 

الح�سن Q، ل بل الأ�سعب من ذلك م�ساهدتها النبال تنهال على ج�سد اأخيها 

.P ومع كل ذلك كانت الم�سائب تنهال على اأهل بيت ر�سول اهلل .
)1(

عند الدفن

والم�سقات  ال�سعوبات  تلك  كربالء  حادثة  في   O زينب  �ساهدت  لقد 

 O قيل اأخبر بها من قبل. عا�ست زينب P والبتالءات التي كان ر�سول اهلل

في حادثة كربالء اأكثر اأيام حياتها مرارة، هذه الأيام التي قيل في و�سفها »ل يوم 

كيومك ي� اأب� عبد اهلل«.

الأبناء  و�سهادة  والأطفال  الن�ساء  عط�ص  ت�ساهد   O زينب  كانت  عندما 

اأ اأخوها للنزول اإلى �ساحة المعركة، عند ذلك  والإخوة واأبناء الإخوة، وعندما تهيَّ

كاأن العالم كله قد �سقط على راأ�ص زينب، وعندما عاد الح�سان من دون فار�سه، 

اأ�سبحت زينب اأكثر ن�ساء العالم تعر�سًا للم�سائب.

)1( مناقب اآل اأبي طالب، ابن �سهراآ�سوب، المطبعة الحيدرية، ج4، �ص204، وبحار الأنوار، المجل�سي، م.ن، ج44، 

�ص157.



جديدًا  م�سوارًا  بداأت  اأنها  اإل   O زينب  قلب  يعذب  الأحبة  فقد  كان  واإذا 

اإلى  الكوفة  ومن  الكوفة  اإلى  كربالء  من  انطلقت  التي  الأ�سرى  قافلة  مع  وموؤلمًا 

اأحداث  Q. وقد ترافق هذا ال�سفر مع  ال�سام عدا عن مر�ص الإمام ال�سجاد 

موؤلمة وقا�سية من جملتها: حمل الروؤو�ص المقطوعة على الرماح، �سجيج الأطفال 

يتحرك  كان  الذي   Q ال�سجاد  الإمام  والتعب، مر�ص  الألم  �سدة  اليتامى من 

والمئات  الكوفة...  اأهل  فرح  اهلل،  ر�سول  حرم  حرمة  هتك  ب�سعوبة،  القافلة  مع 

من الفجائع والم�سائب الأخرى، هذه الم�سائب التي تكفي الواحدة منها للق�ساء 

على الإن�سان؛ اأما زينب O فقد بقيت مع كل تلك الم�سائب كالجبل الرا�سخ، 

تخطب خطبًا تزلزل اأركان الظلم والظالمين وتبين حقائق ثورة الإمام الح�سين.

وعظمتها؛  مقامها  في  لل�سّك  مجال  اأيَّ  تتُرُك  ل   O زينب  بالء  �سدة  اإن 

ثم  النبيون  الن��س بالًء  اأ�ضّد  »اإن  قائاًل:  قبل  Q من  علّي  اأبوها  يتحدث  األم 

.
)1(

الو�ضيون ثم الأمثل ف�لأمثل«

)1( بحار الأنوار، المجل�سي، م.ن، ج67، �ص222.
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زينبO سيدة الحياء والحفاظ على العّفة والطهارة

ال�ضيد جواد الح�ضيني

ابنة  هي  الطهارة،  عن  والمدافعة  والعفة  الحياء  �سيدة  هي   Oزينب

الأولى  جمادى  �سهر  من  الخام�ص  اليوم  في  ولدت   O والزهراء   Q علي

للعام الخام�ص اأو ال�ساد�ص للهجرة في المدينة المنورة م�سدر الحياة والطهارة.

�سحيح اأّن ال�سيدة زينبO فقدت والدتها في عامها الخام�ص، اإل اأن الزاد 

الذي حملته منها على م�ستوى الحياة والطهارة بقي معها طوال حياتها. تحملت 

وكانت  والآلم  الم�سكالت  من  الكثير  المباركة  حياتها  م�سيرة  في  زينب  ال�سيدة 

في  درو�سًا  زينب  ال�سيدة  قدمت  اأ�سرها.  وق�سة  كربالء  حادثة  واأ�سعبها،  اأهمها 

الحياة والعفة في خ�سّم هذه الم�سائب والبتالءات مع اأنها كانت اإلى جانب ذلك 

.
)1(

مثاًل لل�سبر والتوا�سع

ال�سغرى،  ال�سديقة  الكبرى،  كلثوم  اأم  منها:  عديدة  اأ�سماء  عليها  اأطلق 

المحدثة، العالمة والفهيمة. وكانت �سيدة عابدة، زاهدة، عارفة، خطيبة وعفيفة. 

لقد جعل ن�سبها النبوي وتربيتها العلوية والفاطمية بالإ�سافة اإلى اللطف الإلهي، 

»عقيلة  عليها عنوان  اأطلق  بارزة حتى  و�سفات  �سخ�سية ذات خ�سو�سيات  منها 

بني ه��ضم«.

)1( ال�سيخ زبيح اهلل محالتي، رياحين ال�سريعة، طهران، دار الكتب الإ�سالمية، ج3، �ص46.
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حفل التسمية

ولكن في م�ساألة  الطفل،  ا�سم  باختيار  والوالدة  الوالد  يقوم  اأن  المعمول عادة 

الأعظم  جدها   P اهلل  ر�سول  الوالدان  اأوكل  فقد   O زينب  ال�سيدة  ولدة 

بت�سميتها؛ وكان ر�سول اهلل P م�سافرًا وبعد اأن رجع من ال�سفر، �سمع خبر الولدة 

فاأ�سرع الخطى اإلى بيت علي Q. اأخذ الر�سول P الر�سيع و�سمه اإلى �سدره 

زينب  اأي  با�سمها  اأخبره  حيث   P الر�سول  على  جبرائيل  نزل  مدة  وبعد  وقبله 

.
)1(

والذي ُيْعنى به »زينة الأب«

ودعت هذه ال�سيدة العظيمة الدنيا في الخام�ص ع�سر من رجب عام 62 للهجرة 

اأن تركت درو�سًا في  الآلم والمحن والهموم وبعد  اأن حملت حماًل ثقياًل من  بعد 

ال�سبر والحياء والعفة والطهارة.

وعفة  حياء  من  زينب  ال�سيدة  حملته  ما  عن  �سورة  تقديم  يلي  فيما  �سنحاول 

وطهارة و�سن�سير اإلى ذاك الزاد الكبير الذي تركته للن�سوة اللواتي يرغبن اإن يكّن 

زينبيات.

ضرورة بحث الحياء

يعمل الم�ستعمرون في كافة اأنحاء العالم اليوم وبالأخ�ص في الدول الإ�سالمية 

وفي المجتمع ال�سيعي على وجه التحديد على ا�ستهداف الحياء والعفة عند الن�ساء 

و�َسْوق المجتمع نحو الف�ساد وعدم الهتمام بالدين وبالتالي الو�سول اإلى اأطماعهم 

ال�سيطانية؛ لأنهم اأدركوا ب�سكل وا�سح اأّن الق�ساء على المذهب ال�سيعي، يبداأ من 

الق�ساء على الحياء والعفة والطهارة.

)1( م.ن، ج3، �ص39.



عندما يدير المجتمع ظهره للحياء ويدو�ص على العفة، فينزوي الدين. يقول الإمام 

. ويقول الإمام ال�سادق  Q: »ل 
)1(

علي Q: »اأْح�َضُن مالب�س الدين الحي�ء«

. ويقول الإمام الباقر Q: »الحي�ء والإيم�ن مقرون�ن 
)2(

اإيم�ن لمن ل حي�ء له«

الإمام  قاله  ما  ذلك  من  والأجمل   .
)3(

�ض�حبه« تبعه  اأحدهم�  ذهب  ف�إذا  قرٍن  في 

.
)4(

الح�سين Q الذي تعلمت منه زينب O الحياء: »ل حي�ء لمن ل دين له«

ي�ستفاد من الروايات المتقدمة وجود عالقة قوية بين بقاء الدين في المجتمع 

ووجود الحياء. لقد اأدرك ُغزاة الثقافة هذه العالقة والمالزمة ب�سكل وا�سح، لذلك 

كان ال�سهيوني نتنياهو يقول اإّن برامج الف�سائيات بمثابة قوة ثورية كبيرة التاأثير؛ 

التي  الجميلة  الألب�سة  يرغبون  الإيرانيين  الم�سلمين  الأطفال  اأّن  فيه  �سّك  ل  مّما 

.
)5(

ي�ساهدونها في التلفزيونات. و�سيطلبون اأي�سًا الم�سابح ونمط الحياة المرفهة«

اأخرى ي�ساعد على ذلك هواة ال�ستكبار العالمي في داخل البلد من  من جهة 

خالل اأقالمهم الم�سمومة و�سلوكهم ال�سيِّئ ولبا�سهم واأفالمهم الفا�سدة.

نظرة على موقع الحياء في ثقافة اإلسالم الغنية

من المنا�سب هنا الإ�سارة ب�سكل مخت�سر اإلى م�سائل حول موقع الحياء:

اأ ـ حياء بنات �ضعيبQ في القراآن: 

�سحيح اأن القراآن الكريم ي�سير اإلى الم�سائل غالبًا ب�سكل كلي وعام، اإل اأنه بع�ص 

القراآن  ي�سير  حياتية.  اأهمية  من  للم�ساألة  لما  للجزئيات  يتعر�ص  الأحيان 

)1( محمدي ري �سهري، ميزان الحكمة )بيروت، دار الحديث(، ط2، 1419، ج2، �ص716، الرواية 4544.

)2( م.ن، �ص717، الرواية 4570.

)3( م.ن، الرواية 4565؛ بحار الأنوار، ج78، �ص309.

)4( م.ن، ج78، �ص111، الحديث 6؛ ج2، �ص717، الرواية 4569.

اأن هناك في الوقت الحا�سر  1381/6/23؛ يقول اأحد الم�سوؤولين المطلعين  )5( �سحيفة »جمهورى ا�سالمي«، 

97 قمرًا �سناعيًا تعود اإلى 15 بلدًا في العالم تبث برامج تلفزيونية لل�سعب الإيراني وبع�ص هذه الأقمار تبث 

ما يزيد عن 200 قناة تلفزيونية، طبعًا هناك الكثير من هذه القنوات التي تبث باللغة الفار�سية وبما يعار�ص 

نظام الجمهورية الإ�سالمية.
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 :Q �سعيب  ابنتي  مع  وتعاطيه   Q مو�سى  النبي  ق�سة  اإلى  الكريم 

ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  {ڀ 

ڃڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ٹ 
اإحدى  بين  دار  الذي  الحوار  حول  الآيات  تتابع  ثم   { چ  ڃ ڃ 

گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  {ڑ   :Q ومو�سى الفتاتين 

.
)1(

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳڱ ...}
يمكن ادراك وفهم م�ساألة الحياء من الآيات المتقدمة وذلك لأن:

1 . ما دام الرجال بالقرب من الماء، كانتا بنتا �سعيب بعيدتين عنه.

2 . كانتا ت�سقيان خرافهما بعد تفرق الرجال.

3 . ثّم اإّن اإحداهما جاءت تم�سي اإلى مو�سى على حياء. لم تقل له اإننا �سندفع لك 

اأجرك؛ بل قالت اإن اأبي يدعوك ليدفع لك الأجر.

ب ـ الحياء هو كامل الدين:

.
)2(

يقول الإمام علي Q: »الحي�ء هو الدين كله«

ج ـ الحياء يمنع الفعل القبيح:

.
)3(

يقول الإمام علي Q: »الحي�ء ي�ضد عن فعل القبيح«

يقول الإمام ال�سابع Q: »م� بقى من اأمث�ل الأنبي�ء Rاإل كلمة؛ اإذا لم 

.
)4(

ت�ضتحي ف�عمل م� �ضئت...«

د ـ عاقبة عدم الحياء:

َقّل ورعه م�ت  َقلَّ ورعه، ومن  قلَّ حي�وؤه  »... من   :Q الإمام علي  يقول 

.
)5(

قلبه، ومن م�ت قلبه دخل الن�ر...«

)1( �سورة الق�س�ص، الآيات: 23 . 25.

)2( ميزان الحكمة، ج2، �ص717، الرواية 4567.

)3( م.ن، �ص717، الرواية 4556؛ اأمالي الطو�سي، �ص301.

)4( م.ن، �ص718؛ الخ�سال لل�سدوق، �ص20.

)5( نهج البالغة، محمد د�ستي، �ص712، الحكمة 349.



هـ ـ حجاب العيوب:

.
)1(

يقول الإمام علي Q: »من ك�ض�ه الحي�ء ثوبه؛ لم ير الن��س عيبه«

و ـ منبع الخير

.
)2(

ويقول اأي�سًا: »من ل حي�ء له ل خير فيه«

Q نماذج من حياء زينب

1 . ابنة بيت الحي�ء والعفة

مّما ل �سّك فيه تاأثير الوراثة والعائلة في �سلوك الإن�سان واأعماله. وقد ثبت اليوم 

بما ل يدع مجاًل لل�سّك اأّن جزءًا من ال�سفات الح�سنة وال�سيئة تنتقل من جيل اإلى 

جيل بالوراثة، لذلك كانت العائالت التي ولد فيها الأنبياء، عائالت طاهرة واأ�سيلة، 

لذلك نجد الن�سو�ص الدينية تو�سي بعدم الزواج من الجميالت اللواتي َيِع�ْسَن في 

لأن  الوراثة؛  جانب  اإلى  التربية  وهناك  الحياء.  من  وعارية  طاهرة  غير  عائالت 

العديد من الف�سائل والكمالت تنتقل اإلى الأبناء من خالل التربية ال�سحيحة.

ويالحظ اأن هذين العاملين )الوراثة والتربية( متواجدان في اأعلى درجاتهما فيما 

يخ�ّص زينب O؛ حيث نقراأ في زيارتها: »ال�ضالم على من ر�ضعت ِبُلب�ن الإيم�ن«.

نعم، زينب الكبرى O ُولدت في بيت الوحي والولية، من اأب واأم مع�سومين 

الإلهي  الوحي  نزول  ومركز  والولية  الإمامة  ومهد  النبوة  ح�سن  في  وعا�ست 

 »O ور�سعت من المراأة المع�سومة الفردية في عالم الوجود »ف�طمة الزهراء

فقد  ذلك  جانب  واإلى  والعطوفة  وال�سهامة  والحياء  والعفة  الحنان  تعلمت  ومنها 

واأمير   P اأي ر�سول اهلل  الإن�سانية؛  اأ�ساتذة عالم  اإلى جانب كبار  كبرت وتربت 

.L واأخويها الح�سن والح�سين Q الموؤمنين

)1( م.ن، �ص676، الحكمة 223.

)2( عبد الواحد الأمدي، غرر الحكم، ترجمة علي اأن�ساري، �ص646.
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ينقل »يحيى الم�زني« وهو من العلماء ورواة الحديث اأنه عا�ص مدة طويلة في 

ت�سكنه  الذي كانت  المنزل  اإلى جوار  Q. وكان منزله  المدينة في جوار علي 

زينب. ينقل اأنه لم ير زينب ولم ي�سمع �سوتها ولو لمرة واحدة، وكلما اأرادت زيارة 

الح�سن  واأخواها  اأمامها  اأبوها  يم�سي  كان  حيث  لياًل؛  ذلك  تفعل  كانت  جدها، 

P، كان  اإلى قبر جدها ر�سول اهلل  والح�سين على جانبيها. عندما كانت ت�سل 

علي Q يطفي ال�سموع الم�ساءة في اأطراف القبر. في اأحد الأيام �ساأل الإمام 

الح�سن Q عن �سبب هذا الأمر، فاأجابه الإمام Q: »اأخ�ضى اأن ينظر اأحد 

.
)1(

اإلى �ضخ�س اأختك زينب«

وفي هذا ال�ساأن يقول ال�سيخ جعفر نقدي: »ف�لخم�ضة اأ�ضح�ب العب�د هم الذين 

.
)2(

ق�موا بتربيته� وتثقيفه� وتهذيبه� وكف�ك بهم موؤدبين ومعلمين«

بالمنا�سبة، اأين ذهبت حدود الحياء هذه؟ ولماذا ن�ساهد في المجتمع ال�سيعي 

العلوي، يخرج الرجل مع زوجته وهي بكامل زينتها ومع بناتهم غير المحجبات؟!

2 . الحي�ء منذ بداية ال�ضب�ب

تقول الدكتور »ع�ئ�ضة بنت ال�ض�طئ« وهي �سيدة من اهل ال�سنة وباحثة: كيف 

كانت زينب في بداية ال�سباب؟ امتنعت المراجع التاريخية عن و�سف �سورة زينب 

في هذه الأوقات؛ لأنها كانت تعي�ص في البيت. كان ل يمكن النظر اإليها اإل من وراء 

حجاب، ولكن وبعد ع�سرات ال�سنين من هذا التاريخ، خرجت زينب من البيت حيث 

.
)3(

اأظهرتها لنا م�سيبة كربالء العظيمة

فاطمة  ال�سيدة  اأو�ست  وقد  ذلك  يمنع  كان  حياَءها  لأن  التاريخ  ي�ساهدها  لم  اإذًا 

)1( ال�سيخ جعفر نقدي، كتاب زينب الكبرى، �ص22، ورياحين ال�سريعة، ج3، �ص60.

)2( زينب الكبرى، �ص20.

)3( عائ�سة بنت ال�ساطيء، �سيدة كربال، ترجمة ال�سيد ر�سا ال�سدر، قم، ن�سر مركز العالم الإ�سالمي، ط3، 

1378، �ص58 . 59.



.
)1(

الزهراء O الن�ساء قائلة: »خير للن�ض�ء اأن ل يرين الرج�ل ول يراهنَّ الرج�ل«

الإمام  يكن  لم  �ضب�ي�«  يراهّن  اأن  �ض�ء  اهلل  »اإن  حيث  الإلهي  الأمر  ولول 

الح�سين  Q لي�سمح لنف�سه اأن ترافقه زينب في رحلة كربال.

3 . مظهر الحي�ء عند الحركة من المدينة

تذكر المدينة ليلة خروج قافلة الحياء مجللة بالحياء والعظمة متجهة نحو مكة. 

كانت تلك الليلة، اإحدى ليالي �سهر رجب حيث خرجت من المدينة قافلة مجللة؛ 

كانت �سيدتا »الحي�ء والعفة« تحيطان �سباب بني ها�سم وعلى راأ�سهم �سيد �سباب 

اأهل الجنة. ينقل اأحد الرواة في اأحد المقاطع التاريخية:

الحرير  بمالب�س  المح�مل  زّينت  وقد  محماًل،  اأربعين  من  نحواً  »راأيت 

والديب�ج.

على  محارمهنَّ  ُيركبوا  باأن  ها�سم  بني   Q الح�سين  اأمر  ذلك  فعند  قال: 

المحامل، فبينما اأنا اأنظر واإذا ب�ساّب قد خرج من دار الح�سين Q وهو طويل 

القامة وعلى خده عالمة ووجهه كالقمر الطالع، وهو يقول: تنّحوا يا بني ها�سم! 

الأر�ص حياًء من  اأذيالهما على  الدار وهما تجّران  واإذا بامراأتين قد خرجتا من 

النا�ص، وقد حّفت بهما اإماوؤهما، فتقّدم ذلك ال�ساّب اإلى محمل من المحامل وجثى 

على ركبتيه، واأخذ بع�سديهما واأركبهما المحمل، ف�ساألت بع�ص النا�ص عنهما فقيل: 

ّم كلثوم بنتا اأمير الموؤمنين.
ُ
خرى اأ

ُ
اأّما اإحداهما فزينب، والأ

فقلت: ومن هذا ال�ساّب؟ فقيل لي: هو قمر بني ها�سم العّبا�ص بن اأمير الموؤمنين.

مع  واحدة  فجعل  مثلهما،  يخلق  لم  تعالى  اهلل  كاأّن  �سغيرتين  بنتين  راأيت  ثّم 

وفاطمة  �سكينة  هما  لي:  فقيل  عنهما،  ف�ساألُت  كلثوم،  اأّم  مع  خرى 
ُ
والأ زينب، 

وقد  امراأة،  ومعه  الطالع،  البدر  كاأّنه  اآخر  غالم  خرج  ثّم   ،Q  الح�سين بنتا 

)1( و�سائل ال�سيعة، ج14، �ص43، الحديث 7.
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حّفت بها اإماوؤها، فاأركبها ذلك الغالم المحمل، ف�ساألت عنها وعن الغالم، فقيل 

زوجة  ليلى  ّمه 
ُ
اأ والمراأة   ،Q الح�سين  ابن  الأكبر  علّي  فهو  الغالم  اأّما  لي: 

.
)1(

»Q  الح�سين

4 . الزينة فداًء للحي�ء والعفة

هجم جي�ص الكوفة وال�سام على خيم الإمام الح�سين Q بعد اأن اأخذوا منه 

لبا�سه. كانت تلك اللحظات اأكثرها مرارة واألمًا. يمكن القول اإّن زينب الكبرى كانت 

ت�سعر بذاك الألم اأكثر من غيرها؛ لأنها من جهة كانت تتولى الحفاظ والدفاع عن 

اإمام زمانها.  الحفاظ على روح  اأخرى كان عليها  والعفة، ومن جهة  الحياء  خيم 

كانت ابنة علي تعرف اأخالق اأهل الكوفة وت�سرفاتهم، لذلك فكرت بالحفاظ على 

عفة وحياء الن�ساء، فجمعت كل ما يمتلكن من زينة ونادت عمر بن �سعد مانعة اإياه 

من تحريك ع�سكره نحو الخيم فهي تقدم له كل ما يطلبه من زينة، كانت تفكر 

.P بعدم ال�سماح لالأعداء بالو�سول اإلى اآل ر�سول اهلل

بنت  فاطمة  اأقراط  لهم  قدمت  اإنها  حتى  الزينة  من  وجدت  ما  كل  جمعت 

والأطفال  الن�ساء  اإنها جمعت  ثم  والدها.  كانت ذكرى من  التي   Q  الح�سين

في زاوية، ونادت على الجند باأن الزينة قد جمعت فمن يرغب َفْلياأِت ولياأخذ منها. 

.
)2(

وهذا ما ح�سل بالفعل

5 . �ضوت زينب O يعلو على غير المقيدات ب�لحي�ء:

دخلت قافلة الحياء الكوفة، وكان النا�ص يتفرجون على الأ�سرى وهم يقادون اإلى 

عبيد اهلل بن زياد. في هذه الأثناء عال �سوت زينب O: »ي� اأهل الكوفة، اأم� 

؟!
)3(

»P ت�ضتحيون من اهلل ور�ضوله اأن تنظروا اإلى حرم النبي

 . Q، معهد درا�سات باقر العلوم، قم، موؤ�س�سة الهادي، ط1، �ص297  )1( مو�سوعة كلمات الإمام الح�سين 

.298

)2( اأحمد بن يحيى البالذري، اأن�ساب الأ�سراف، بيروت، موؤ�س�سة الأعلمي، 1349هـ.ق.، ج3، �ص204.

)3( ال�سيد عبد الرزاق المو�سوي المقرم، مقتل الح�سين Q، �ص310.



6 . تجلِّي الحي�ء في دار الإم�رة في الكوفة:

اأم�سكت  الإمارة،  دار  اإلى  الأ�سر  اأثناء   O الكبرى  زينب  و�سلت  عندما 

غ�سبها؛ لأنها تعرف هذا المكان، حيث كان المكان بيتًا لزينب في يوم من الأيام 

عندما كان يذكر ا�سم اأبيها علي Q مع تلك العظمة. اجتمعت الدموع في عينيها 

لكنها امتنعت عن البكاء. هناك األقت نظرها فراأت عبيد اهلل ابن زياد يجل�ص في 

مكان كان يجل�ص فيه والدها ي�ستقبل ال�سيوف. لم تعره اهتمامًا بل اأزاحت بواجهها 

.
)1(

عنه وانزوت في زاوية من المكان يجللها الحياء والنجابة والطهارة

زينب  اأّما  مرات(.  ثالث  ال�سوؤال  )وكرر  المراأة؟  هذه  من  زياد:  ابن  �ساأل 

زياد  ابن  يريده  بما  علمها  اأخرى  جهة  ومن  حياوؤها،  كان  جهة  فمن  تجب،  فلم 

واألقى بع�ص  اأن غ�سب ابن زياد الملعون  اإلى  من احتقارها يمنعها من الجواب. 

؟ 
)2(

بيتك« واأهل  ب�أخيك  اهلل  �ضنع  راأيِت  »كيف  وقال:  ل�سانه  على  التي  ال�سموم 

اأّما زينب فقدمت جوابًا مخت�سرًا جمياًل يعود اإلى حيائها ثم قالت: »م� راأيت اإل 

.
)3(

جمياًل«

7 . مجل�س يزيد؛ قمة المواجهة بين الحي�ء وعدمه

كان  الأ�سرى.  باإدخال  اأمر  ثم  الأجانب،  وال�سفراء  ال�سام  اأهل  كبار  يزيد  دعا 

الحا�سرون في المجل�ص ينظرون اإلى بنات ر�سول اهلل P واأهل بيته الذين كانوا 

مجللين بالعزة والحترام اإلى الأم�ص القريب، هوؤلء الطاهرون الذين لم ي�ساهد 

الأجانب وجوههم من قبل.

اإل  والندم،  الخجل  في  فغرقوا   P الر�سول  اأقارب  عظمة  الحا�سرون  تذّكر 

 Q اأّن هناك رجاًل �ساميًا قويًا اأحمَر الوجه، اأخذ يحدق بفاطمة ابنة الح�سين

)1( نظرة على �سيدة كربالء زينب، �ص138 . 139.

)2( بحار الأنوار، ج45، �ص179.

)3( م.ن، ج45، �ص116.
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وكاأنه اأراد اأن يبتلعها بنظراته. اأّما فاطمة فقد ظهر عليها الخوف فاحتمت بعمتها 

.O زينب

تم�ّسكت فاطمة   .O اإهداءه فاطمة  يزيد  ال�سامي وطلب من  الرجل  نه�ص 

بعمتها زينب O التي ح�سنتها وخاطبته بعبارات اأو�سحت له اأنه بعيد كل البعد 

. ثم جرى حديث بين زينبO ويزيد حتى عال �سوت الحياء ينهال 
)1(

عن مناه

الطلق�ء  ي�بن  العدِل  »اأَِمَن  فقالت:  منه  مرتبة  اأدنى  يملك  ل  من  على  ب�سهامه 

ُهتكت  قد  �ضب�ي�   P اهلل  ر�ضول  بن�ت  و�َضْوُقك  واإم�ئك  حرائرك  تخديُرك 

�ضتورهنَّ واأُبديت وجوُههن تحدو بهّن الأعداء من بلد اإلى بلد ي�ضت�ضرفهن اأهل 

المن�هل والمن�قل ويت�ضفح وجوههنَّ القريب والبعيد والدنيُّ وال�ضريف، لي�س 

معهنَّ من رج�لهنَّ ولّي ول من ُحم�تهن حمي؟! وكيف يرتجى مراقبة من لفظ 

؟!
)2(

فوه اأكب�د الأزكي�ء ونبت لحمه من دم�ء ال�ضهداء«

ثم هداأت زينب O وكان كالمها قد دفع يزيد اإلى ال�سكوت ف�سكت الجميع. 

يقال اإّن هند ابنة عبد اهلل بن عامر وهي امراأة يزيد قد �سمعت ما دار في مجل�ص 

.
)3(

زوجها، حتى اإنها دخلت المجل�ص لتوبخ يزيد على عدم حيائه

الم�ساألة الهامة التي تحدثت واأ�سارت اإليها ال�سيدة زينب O اأّن ن�ساء يزيد 

قد ارتَدْيَن الحجاب وقد حافظن عليه، اإل اأّن ن�ساء اأهل البيت Rي�ساهدهّن كّل 

من هو في المجل�ص من غير المحارم، لذلك لم تتحدث عن اأن ن�ساء يزيد ت�سكن 

الق�سور والأ�سرى ي�سكنون الأكواخ بل تحدثت فقط وفقط حول الحجاب والحفاظ 

على الحرمة والحياء، وهذا الذي ي�سكل اأكبر در�ص للن�سوة في مجتمعنا المعا�سر 

اللواتي يجب عليهن الحفاظ على حدود الحياء تحت اأي ظروف وفي اأي حال.

)1( �سيدة كربال، زينب، �ص144.

)2( بحار الأنوار، ج45، �ص133. وراجع: الطبر�سي، الحتجاج، ج2، �ص122.

)3( �سيدة كربال، �ص147.



8 . العفة والطه�رة نتيجة لحي�ء زينب

اأن  اأبرز واأهم زينة للن�ساء واأغلى الجواهر التي يمكن  اإّن العفة والطهارة هي 

يمتلكنها. لقد تعلمت زينب در�ص العفة من مدر�سة اأبيها؛ هناك عندما كان يقول: 

»م� المج�هد ال�ضهيد في �ضبيل اهلل ب�أعظم اأجراً ممن قدر فَعفَّ يك�د العفيف اأن 

O هو الذي جعل  اإّن الحياء الذاتي لزينب  . ثم 
)1(

يكون ملك�ً من المالئكة«

اأبرز نتائج الحياء، العفة والطهارة وكما يقول  منها في قمة العفة والطهارة، لأن 

الحي�ء  قدر  »على  اآخر:  مكان  في  ويقول   .
)2(

الحي�ء« العفة  »�ضبب   :Q علي 

.
)3(

تكون العفة«

اإن التربية العائلية والحياء الذاتي لزينب O هما اللذان دفعاها للحفاظ 

على عفتها في اأ�سعب الظروف. يقول الموؤرخون: »وهي ت�ضتر وجهه� بكفه� لأن 

.
)4(

قن�عه� اأُخذ منه�«

)1( نهج البالغة، في�ص الإ�سالم، الحكمة 466.

)2( ميزان الحكمة، ج2، �ص717، الرواية 4557.

)3( م.ن، الرواية 4559.

)4( الجزائري، الخ�سال الزينبية، �ص345.
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Q خدمة الناس في سيرة وكالم اإلمام الحسين

عبد الكريم ب�ك ني�

التي ذكرها  التعاليم  اأهّم  النا�ص والمحتاجين في المجتمع هي من  اإّن خدمة 

القراآن الكريم واأهل البيت R. اإّن خدمة اأفراد المجتمع من وجهة نظر مدر�سة 

اأهل البيت R، ل تعرف الحدود، فكّل متدين حقيقي يعمل وباللهام من القادة 

العظماء وفي كافة مجالت الحياة على رفع ما يثقل كاهل الآخرين، وبالتالي تقديم 

خدمة لالآخرين حتى لو كانوا من غير دينه، مع العلم اأّن خدمة اأهل الإيمان ذات 

اأهمية خا�سة.

اأّن  »اعلموا  ويقول:  الوحيانية  الم�ساألة  Q على هذه  الح�سين  الإمام  يوؤكد 

.
)1(

حوائَج الن��س اإليكم من ِنَعم اهلل عليكم فال َتمّلوا النعم فتتحّول اإلى غيركم«

من  قوم�ً  خدم  م�ضلم  »اأّيم�  ويقول:  اأتباعه   P الأكرم  الر�سول  يخاطب 

.
)2(

الم�ضلمين اإل اأعط�ه اهلل مثل عددهم خدام�ً في الجنة«

تعالى،  اهلل  من  طلبها  على  Rيعكفون  الأئمة  كان  التي  الأمور  جملة  من 

كالم  اأو  دعاء  �سكل  على  الطلب  هذا  يظهرون  كانوا  وقد  النا�ص  لخدمة  التوفيق 

Q يناجى ربه قائاًل: »واأجِر للن��س على  ال�سجاد  الإمام  �سمن خطاب. كان 

.
)3(

يديَّ الخير ول تمحقه ب�لمّن«

)1( م�ستدرك الو�سائل، ج12، �ص369.

)2( اأ�سول الكافي، باب خدمة الموؤمن، الحديث 1.

)3( ال�سحيفة ال�سجادية، الدعاء 20.
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اإن رفع حاجة المحتاجين والهتمام بهم من جملة الأمور التي حظيت باهتمام 

اأبواب  لها  واأفردت  الفقهية  والم�سادر  الحديثية  الم�سادر  م�ستوى  على  لفت 

م�ستقلة. من اأبرز العناوين التي يتم طرحها في هذا الطار »ق�ض�ء ح�جة الموؤمن«، 

»خدمة الموؤمن«، »الهتم�م ب�أمور الم�ضلمين«، »اإلط�ف الموؤمن واإكرامه«.

بالإ�سافة  النا�ص،  لخدمة  الأخروي  الثواب  اإلى  العناوين  هذه  ن�سو�ص  ت�سير 

اإلى النتائج المفيدة على م�ستوى الدنيا. يتحدث الإمام الح�سين Q في اإحدى 

موؤمن  كربة  �س  َنفَّ »من  ويقول:  �سادق  ب�سكل  النا�ص  يخدمون  الذين  اإلى  كلماته 

. وعلى هذا الأ�سا�ص فاإن خدمة النا�ص في 
)1(

َفّرج اهلل عنه كرب الدني� والآخرة«

ال�سلطة  واأ�سحاب  والموظفين  الم�سوؤولين  قبل  من  بالأخ�ّص  الإ�سالمي  المجتمع 

والمال اأمر �سروري. ومن المنا�سب اأن ينه�ص كّل م�سلم عارف بوظيفته وفي اأي 

مقام ومن�سب كان، بم�ساألة خدمة النا�ص والعمل على تكري�سها.

�سيرة وكالم  النا�ص في  الإطاللة على م�ساألة خدمة  المقال  �سنحاول في هذا 

اأحد اأبرز نماذج الخدمة اأي �سيد ال�سهداء Q حيث �سنتعر�ص لأجمل �سلوكيات 

في  هو   Q الإمام  لأن  الأعزاء؛  للقراء  نقدمها  العظيم  الإمام  هذا  واأحاديث 

الحقيقة ملجاأ من ل ملجاأ له وكافل الأيتام واأ�سوة خدمة النا�ص. يخاطب الإمام 

المهدي | الإمام الح�سين Q في زيارة الناحية المقد�سة قائاًل: »كنت ربيع 

الأيت�م وع�ضمة الأن�م وعّز الإ�ضالم ومعدن الأحك�م وحليف الأنع�م«.

نعم، كان الإمام الح�سين Q نموذجًا بارزًا في خدمة النا�ص، كان في اأعماله 

و�سلوكه يرفع عن البع�ص �سعوبات وم�سقات الحياة عدا عن اأنه كان يقدم نموذجًا 

لكيفية خدمة الآخرين ويعلم كيف تكون الخدمة.

)1( ك�سف الغمة، ج2، �ص29.



آداب الخدمة

ا�ستملت �سيرة الإمام الح�سين Q على نقاط ظريفة فيما له عالقة بخدمة 

النا�ص تحتاج اإلى الدقة والتاأمل. من اأبرز الأمور التي يمكن مالحظتها الهتمام 

ب�سخ�سية وحيثية الأفراد في اأمر الخدمة، لأنه لو جرى اأثناء خدمة النا�ص عدم 

اللتفات اإلى كرامتهم وماء وجوههم، فلن يكون للخدمة اأي اأثر اإيجابي، بل على 

الحال  هذا  وفي  والبتعاد،  الكراهية  في  �سببًا  الخدمة  �ستكون  ذلك  من  العك�ص 

 Q تتحول ثمار الخدمة العذبة اإلى ذكريات مريرة؛ لذلك نرى الإمام الح�سين

ة حيث كان يراعيها مع المحتاجين. فيما يلي  كثير الهتمام بهذه الم�ساألة الخا�سّ

نطالع نموذجين من �سلوك الإمام في هذا الإطار:

1 . في اأحد الأيام جاء �سخ�ص من الأن�سار اإلى الإمام في طلب َحلِّ م�سكلة، وقبل 

Q ومن خالل وجهه الم�سطرب  اأدرك الإمام  اأن يتلفظ ال�سخ�ص بكلمة، 

ن وجهك عن  مقدار الألم الذي يحمله في داخله فقال له: »ي� اأخ� الأن�ض�ر �ضُ

بذله الم�ض�ألة وارفع ح�جتك في رقعة ف�إني اآت فيه� م� �ض�رَّك اإن �ض�ء اهلل«. 

فكلمه  بي  األح  وقد  دين�ر  خم�ضم�ئة  علّي  لفالن  اإن  اهلل  عبد  اأب�  »ي�  فكتب: 

ينظرني اإلى مي�ضرة، فلم� قراأ الح�ضين Q الرقعة دخل اإلى منزله ف�أخرج 

�ضرة فيه� األف دين�ر وق�ل Q له: اأّم� خم�ضم�ئة ف�ق�س به� دينك، واأّم� 

خم�ضم�ئة ف��ضتعن به� من دهرك«.

اإلى  ثالثة:  اأحد  اإلى  اإل  ح�جتك  ترفع  »ول  قائاًل:   Q الإمام  واأ�ساف 

ذي دين، اأو مروٍة، اأو َح�َضٍب، ف�أّم� ذو الدين في�ضون دينه، واأّم� ذو المروة ف�إّنه 

اأن تبذله له في  اأنك لم تكرم وجهك  ي�ضتحي لمروته، واأّم� ذو الح�ضب فيعلم 

.
)1(

ح�جتك، فهو ي�ضون وجهك اأن َيُردَّك بغير ق�ض�ء ح�جتك«

)1( تحف العقول، �ص247.
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 Q الح�سين  على  فُدّل  بها،  النا�ص  اأكرم  ف�ساأل عن  المدينة  اأعرابي  وفد   .  2

فدخل الم�سجد فوجده م�سليًا فوقف باإزائه واأن�ساأ:

َوَم�����ْن َرَج��������َك  م���ن  الآَن  َي����ِخ����ْب  ال���َح���لَ���ق���هَل�����ْم  ب������ِب�����َك  دوَن  م�����ن  َك  َح����������رَّ

اأب�����������وَك ق�����د ك��������ن ق������ت�����َل ال���َف�������َض���ق���ةاأن���������������ّت ج���������������واٌد واأن���������������ت م����ع����ت����م����ٌد

ك�����ن����ت ع��ل��ي��ن��� ال���ج���ح���ي���ُم ُم���َن���ط���ِب���ق���هل�������ول ال��������ذي ك���������َن م�����ن اأواِئ�����ُل�����ك�����م

قال: ف�سلم الح�سينQ وقال: يا قنبر هل بقي من مال الحجاز �سيء؟ قال: 

نعم اأربعة اآلف دينار، فقال: هاتها قد جاء من هو اأحق بها منا، ثم نزع برديه ولف 

الدنانير فيها واأخرج يده من �سق الباب حياء من الأعرابي واأن�ساأ:

����َض���َف���ق���هُخ���������ْذَه���������� ف��������إن�������ي اإل�������ي�������ك م����ع����ت����ذٌر ذو  ع���ل���ي���ك  ب������أن�����ي  َواع�������لَ�������ْم 

�����َت ���ض��م���ن��� ع��ل��ي��ك ُم���ْن���َدِف���َق���هل���و ك�����ن ف���ي ����َض���ْي���َرن���� ال����غ����داَة ع�ض� َم�����������ضْ
َ
اأ

ِغ������َي������ٍر ذو  ال��������زم���������ن  ري�����������َب  وال��������ك��������فُّ م�����ن�����ي ق����ل����ي����ل����ُة ال���ن���ف���ق���ةل������ك������نَّ 

قال: ل،  اأعطيناك،  ما  ا�ستقللت  لعلك  له:  وبكى فقال  الأعرابي  فاأخذها  قال: 

؟!
)1(

ولكن كيف ياأكل التراب جودك

السلوك الطيب المقبول

اإذا لم يتمكن الإن�سان بع�ص الأحيان من ق�ساء حاجة المحتاج فمن المنا�سب 

ل  قد  الم�سوؤولية  �ساحب  ال�سخ�ص  لأن  مقبول؛  و�سلوك  جميل  بل�سان  ير�سيه  اأن 

اأن  المقبول  الطيب  ب�سلوكه  يتمكن  ولكنه  المالي،  العون  تقديم  من  دائمًا  يتمكن 

ي�سع مرهمًا على جرح المعذبين؛ وقد قال ر�سول اهلل P: »اإنكم لن ت�ضعوا الن��س 

.
)2(

ب�أموالكم ف�ضعوهم ب�أخالقكم«

)1( بحار الأنوار، ج44، �ص190.

)2( الخت�سا�ص، �ص225.



وعليه فالإمام الح�سين Q كان تارة غير قادر على رفع حاجة المحتاج، اإل 

اأنه كان ب�سلوكه ير�سي �ساحب الحاجة، ومن جملة الم�ساديق على ذلك:

عن ابن مهران قال: كنت جال�سًا عند مولي الح�سين بن علي Q فاأتاه رجل 

 :Q اأن يحب�سني، فقال  ويريد  له علّي مال  اإّن فالنًا  ابن ر�سول اهلل  يا  فقال: 

ولكني  اأن�ص  به  لي  فلي�ص  قال:  فكلمه،  قال:  عنك«،  اأق�ضي  م�ل  عندي  م�  »واهلل 

�سمعت اأبي اأمير الموؤمنين Q يقول قال ر�سول اهلل P: »من �ضعى في ح�جة 

.
)1(

اأخيه الموؤمن فك�أنم� عبد اهلل ت�ضعة اآلف �ضنة، �ض�ئم�ً نه�ره، ق�ئم�ً ليله«

اإلمام الحسين Q والمرضى أصحاب الحاجة

من جملة خ�سائ�ص �سيد ال�سهداء الهاّمة، عيادة المر�سى اأ�سحاب الحاجة. 

ويعمل  والج�سدية  الروحية  الآلم  عنهم  يخفف  اإليهم  يجل�ص   Q الإمام  كان 

على َحّل م�سكالتهم القت�سادية والمادية؛ لأن المر�سى الفقراء يعانون من ناحية 

بالديون  عالقة  ذات  مادية  م�سكالت  من  يعانون  فهم  اأمرا�ص،  من  يعانون  ما 

والحتياجات المادية حيث تترك الم�سكالت المادية اآثارًا �سلبية عليهم من الناحية 

الروحية والنف�سية. لذلك يجب على اأفراد المجتمع الإ�سالمي بالأخ�ّص المرفهين 

منهم اللتفات اإلى هذه الم�ساألة.

وهو  زيد وهو مري�س  بن  اأ�ض�مة  على  الح�ضين  »دخل  �سهراآ�سوب:  ابن  كتب 

يقول: وا غم�ه، فق�ل له الح�ضين: وم� غمك ي� اأخي؟ ق�ل: ديني وهو �ضتون األف 

درهم، فق�ل الح�ضين: هو علّي، ق�ل اأخ�ضى اأن اأموت، فق�ل الح�ضين: لن تموت 

خ�ض�ل  �ضر  يقول:   Q وك�ن  موته.  قبل  فق�ض�ه�  ق�ل:  عنك  اأق�ضيه�  حتى 

.
)2(

الملوك الجبن من الأعداء والق�ضوة على ال�ضعف�ء، والبخل عند العط�ء«

)1( بحار الأنوار، ج71، �ص315.

)2( مناقب اآل اأبي طالب، ج3، �ص221.
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خدمة الضعفاء واأليتام

بخدمة  يهتمون   R المع�سومين  �سائر  كما   Q الح�سين  الإمام  كان 

المحرومين والأيتام وكان لهم في ذلك برامج خا�سة، كان الإمام Q ل ينتظر 

اإلى ذلك حيث كان  اإليه ليحدثه بحاجته، بل كان هو الذي يبادر  ياأتي اليتيم  حتى 

يق�سد الأيتام في الليالي المظلمة. كان الإمام الح�سين Q في هذا الأمر كوالدة 

اأمير الموؤمنين Q ذا اهتمام بالغ بهذه الم�ساألة يوؤديها ب�سكل غير مح�سو�ص، لذلك 

كان النا�ص قبل �سهادته غير مطلعين على ما كان يقوم به مع الأيتام والمحرومين. 

يقول: »�ضعيب بن عبد الرحمن الخزاعي« في هذا ال�ساأن: وجد على ظهر الح�سين 

بن علي يوم الطف اأثر ف�ساألوا زين العابدين Q عن ذلك فقال: »هذا مم� ك�ن 

.
)1(

ينقل الجراب على ظهره اإلى من�زل الأرامل واليت�مى والم�ض�كين«

الخدمة على قدر المعرفة

المعرفة؛  قدر  على  هي   Q الح�سين  الإمام  �سيرة  في  النا�ص  خدمة  اإن 

كافة  واإّن  والأدب،  والعلم  المعرفة  جوهر  هو  لل�سخ�ص  مفيد  راأ�سمال  اأكثر  لأن 

المقام حيث يرافق هذا  اإلى هذا  للو�سول  الإن�سان هي  اأمور الحياة وفل�سفة خلق 

الراأ�سمال الإن�سان في الدنيا والآخرة.

جاء اأعرابي اإلى الح�سين بن علي L فقال: يا ابن ر�سول اهلل قد �سمنت دية 

كاملة وعجزت عن اأدائه، فقلت في نف�سي: اأ�ساأل اأكرم النا�ص، وما راأيت اأكرم من 

.P اأهل بيت ر�سول اهلل

اأجبت  ف�إن  م�ض�ئل،  ثالث  عن  اأ�ض�ألك  العرب  اأخ�  »ي�   :Q الح�سين  فقال 

عن واحدة اأعطيتك ثلث الم�ل، واإن اأجبت عن اثنتين اأعطيتك ثلثي الم�ل، واإن 

اأجبت عن الكل اأعطيتك الكل«.

)1( م.ن، ج4، �ص66؛ بحار الأنوار، ج44، �ص190.



العلم  اأهل  واأنت من  ي�ساأل عن مثلي  اأمثلك  ابن ر�سول اهلل  يا  الأعرابي:  فقال 

وال�سرف؟

فقال الح�سين Q: بلى �سمعت جدي ر�سول اهلل P يقول: »المعروف بقدر 

المعرفة، فق�ل الأعرابي: �ضل عم� بدا لك، ف�إن اأجبت واإل تعلمت منك، ول قوة 

اإل ب�هلل«.

فقال الح�سين Q: اأي الأعم�ل اأف�ضل؟ فقال الأعرابي: الإيمان باهلل، فقال 

الح�سين Q: فم� النج�ة من المهلكة؟

فقال  الرجل؟  يزين  فم�   :Q الح�سين  فقال  باهلل،  الثقة  الأعرابي:  قال 

الأعرابي: علم معه حلم، فقال: ف�إن اأخط�أه ذلك؟ فقال: مال معه مروءة، فقال: 

ف�إن اأخط�أه ذلك؟ فقال: فقر معه �سبر، فقال الح�سين Q: ف�إن اأخط�أه ذلك؟ 

فقال الأعرابي: ف�ساعقة تنزل من ال�سماء وتحرقه فاإنه اأهل لذلك.

خاتمه،  واأعطاه  دينار،  األف  فيها  اإليه  ة  ب�سرَّ ورمى   Q الح�سين  ف�سحك 

وفيه ف�ص قيمته مائتا درهم وقال: يا اأعرابي اأعط الذهب اإلى غرمائك، وا�سرف 

.
)1(

الخاتم في نفقتك، فاأخذ الأعرابي وقال: »اهلل اأعلم حيث يجعل ر�ض�لته«

تحذير المسؤولين

ح�سا�سة  خطبة  في  معاوية  موت  من  ق�سيرة  مدة  قبل   Q الإمام  ث  تحدَّ

وتاريخية في منى في جمع من م�سوؤولي المجتمع الإ�سالمي والعلماء اأ�سحاب الدور 

رين على م�ستوى خدمة النا�ص وحذرهم مما هم فيه. الموؤثر في المجتمع والمق�سِّ

يتحدث الإمام Q في مقطع من كالمه م�سيرًا اإلى ت�سييع حقوق الم�ست�سعفين 

والمحرومين في المجتمع ومنتقدًا عدم اهتمام الم�سوؤولين بالمجتمع. قال: »ف�أّم� 

حقُّ ال�ضعف�ء ف�ضيَّعتم واأم� حقكم بزعمكم فطلبتم، فال م�ًل بذلتموه ول نف�ض�ً 

)1( بحار الأنوار، ج44، �ص196.
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اأنتم تتمنون على  خ�طرتم به� للذي خلقه� ول ع�ضيرة ع�ديتموه في ذات اهلل، 

اهلل جنته ومج�ورة ر�ضله واأم�ن�ً من عذابه؟!«.

والمحرومين  الم�ست�سعفين  اأو�ساع  اإلى  اآخر  مقطع  في   Q الإمام  وي�سير 

الموؤ�سفة ويقول: »وقد ترون عهود اهلل منقو�ضة فال تفزعون واأنتم لبع�س ذمم 

اآب�ئكم تقرعون وذمة ر�ضول اهلل مخفورة، والعمي والبكم والزمن في المدائن 

مهملة ل ترحمون ول في منزلتكم تعملون وفي من عمل فيه� تعنون وب�لإده�ن 

.
)1(

والم�ض�نعة عند الظلمة ت�أمنون«

يعتبر الإمام الح�سين Q اأن المتناع عن الهتمام بالمحرومين والمحتاجين 

من اأ�سواأ �سفات الحكام ويقول: »�ضر خ�ض�ل الملوك: الجبن من الأعداء والق�ضوة 

.
)2(

على ال�ضعف�ء والبخل عند الإعط�ء«

كان الإمام Q يدافع عمليًا عن المحرومين في المجتمع ويوؤكد على �سرورة 

خدمتهم وكان له في هذا ال�ساأن اأبيات من ال�سعر، يقول:

بها ــْد  ــُج َف عليك  الــدنــيــا  جـــادت  تتفلتاإذا  اأن  قــبــل  ُطـــــرًا  الـــّنـــا�ـــِص  عــلــى 

ْقــَبــلــت
َ
اأ هــي  اإذا  ُيفنيها  ــجــوُد  ال تــوّلــت2فــال  مــا  اإذا  ُيبقيها  الــُبــْخــُل  ول 

آثار الخدمة

اأراد الإمام Q اإعالم النا�ص باآثار خدمة النا�ص وذلك بهدف ن�سر هذا الأمر. 

تب�رك  اهلل  اأراد  ومن  غداً،  عليه  َقدم  اإذا  وجده  خيراً  لأخيه  تعجل  »فمن  يقول: 

وتع�لى ب�ل�ضنيعة اإلى اأخيه ك�ف�ه به� في وقت ح�جته و�ضرف عنه بالء الدني� م� 

.
)3(

�س ُكربة موؤمن فرج اهلل عنه كرب الدني� والآخرة« هو اأكثر منه ومن َنفَّ

)1( تحف العقول، �ص237 و238.

)2( العوالم، الإمام الح�سين، �ص62.

)3( ك�سف الغمة، ج2، �ص29 و30.



أهم شروط الخدمة

القيمة من  العمل الح�سن  النا�ص يفقد  اأ�سا�سي في م�ساألة خدمة  هناك �سرٌط 

دونه وهو اأن الإح�سان يجب اأن يح�سل عبر الطريق ال�سحيح والطاهر. يجب اأن 

يكون على اأ�سا�ص التقوى والطهارة وهلل فقط واإل كانت الخدمة لأجل اإر�ساء الأهواء 

ال�سحيح،  الطريق  اأن يح�سل عبر  الخير يجب  لأن عمل  وال�سيطانية،  النف�سانية 

الإمام  المجال قدم  . وفي هذا 
)1(

{ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ} تعالى:  يقول  كما 

الح�سين Q تعليمات قيمة.

وعن الح�سين بن علي L، اأنه قيل له: اإّن عبد اهلل بن عامر ت�سدق اليوم 

الذي  كمثل  ع�مر،  بن  اهلل  عبد  مثل  »اأنم�  فقال:  وكذا،  كذا  واأعتق  وكذا،  بكذا 

ي�ضرق الح�جَّ ثم يت�ضدق بم� �ضرق، اإنم� ال�ضدقة الطيبة �ضدقة من عرق فيه� 

جبينه واأغبر فيه� وجهه، قيل لأبي عبد اهلل Q: من عنى بذلك؟ ق�ل: اأمير 

.
)2(

»Q الموؤمنين

)1( �سورة المائدة، الآية: 27.

)2( دعائم الإ�سالم، ج2، �ص329؛ م�ستدرك الو�سائل، ج7، �ص244.
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Q إيجاد عزة النَّفس في سيرة اإلمام الحسين

عبد الكريم ب�ك ني�

تعتبر عزة النف�ص من جملة لوازم الحياة الناجحة والموفقة. وال�سخ�ص الذي 

يرغب في اإزاحة كافة الم�سكالت والموانع عن طريق و�سوله لالأهداف المتعالية، 

عزة  مرحلة  من  ذلك  يبداأ  اأن  له  ينبغي  والتعالي،  التكامل  مراحل  اإلى  والو�سول 

وكرامة النف�ص واأن يعتقد بهذه الموهبة الإلهية في نف�سه. واأما عدم امتالك عزة 

اأ�سكال الحرمان وعدم  للنف�ص ووجود عقدة حقارة الذات، فُهما اأ�سل الكثير من 

النجاح واختيار الطرق المخالفة لل�سرع والعرف عدا عن كونهما �سببًا في تجاوز 

 :Q التقاليد الجتماعية المقد�سة واأنواع الخيانات والجرائم. يقول الإمام علي

.
)1(

»من كرمت عليه نف�ضه لم يهنه� ب�لمع�ضية«

من هنا يمكن القول اإنه ل يمكن العتماد والثقة بالذين يعي�سون عقدة حقارة 

اأمور  من  اأّي  اإيكال  يمكن  ل  وبالتالي  لأنف�سهم  بقيمة  يعتقدون  ل  والذين  الذات 

المجتمع اإليهم، عدا عن اأن الآخرين لن يكونوا بماأمن منهم.

.
)2(

يقول الإمام الهادي Q: »من ه�نت عليه نف�ضه فال ت�أمننَّ �ضره«

اإن الذي ل يهتم ب�سخ�سيته لن يبالي في اذلل الآخرين. لذلك وبهدف الحفاظ 

اأفراد  بين  والثقافية  والعاطفية  الدينية  العالقة  وتقوية  الم�سلمين  اجتماع  على 

)1( عيون الحكم والمواعظ، �ص439.

)2( تحف العقول، �ص483.
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وتطوير  تنمية  يجب  النحرافات،  واأنواع  المعا�سي  �سيوع  دون  والحوؤول  المجتمع 

روحية العزة وكرامة النف�ص في المجتمع.

ال�سرورية  ال�سفات  من  النف�ص  عزة  وجود  اأّن   Q الح�سين  الإمام  َيْعَتبر 

للموؤمنين ويقول: »اإي�ك وم� تعتذر منه ف�إن الموؤمن ل ي�ضيء ول يعتذر والمن�فق 

.
)1(

كل يوم ي�ضيء ويعتذر«

هناك الكثير من المحطات في �سيرة وكالم الإمام الح�سين Q التي ندرك من 

خاللها ما كان ي�سعى اإليه الإمام Q من تنمية وتقوية لعزة النف�ص عند الأفراد. 

�سنحاول في هذا المخت�سر الإطاللة على بع�ص اأ�ساليب الإمام الح�سين  Q في 

ْين. تنمية عزة النف�ص فيكون نموذجًا يو�سل اإلى ال�سعادة والإيمان الحقيقيَّ

احترام األطفال

في  ف�سيكونون  الوالدين،  بالأخ�ص  الكبار  باحترام  الأطفال  يحظى  عندما 

�سخ�سية  احترام  لأن  بالنف�ص؛  وثقة  ونجاح  عزة  اأ�سحاب  اأ�سخا�سًا  الم�ستقبل 

على  العتماد  روحية  من  يقوي  ـ  والح�سا�سة  اللطيفة  الأرواح  اأ�سحاب  ـ  الأطفال 

الح�سنة  ال�سفات  واإيجاد  الأخالقي  للنمو  الأر�سية،  وُيهيِّئ  بها  والثقة  النف�ص 

عندهم، مّما يجعل منهم في الم�ستقبل اأ�سخا�سًا ذوي عزة نف�ص بعيدين عن كل 

اأ�سكال احتقار الذات. فيما يلي ن�سير اإلى عدة نماذج من احترام �سخ�سية الطفل 

:Q في �سلوك الإمام الح�سين

1 . ينقل عبد اهلل بن عتبة وهو من م�ساهير فقهاء اأهل ال�سنة: قال: كنت عند الح�سين 

 Q  الح�سين فدعاه  الأ�سغر،  الح�سين  بن  عليُّ  دخل  اإذ   L علي  ابن 

واأح�ضن  اأطيب ريحك  م�  اأنت  »ب�أبي  قال:  ثم  بين عينيه  ما  وقبل  اإليه  و�سمه 

.
)2(

خلقك«

)1( حياة الإمام الح�سين Q، ج1، �ص181.

)2( كفاية الأثر، �ص234؛ معجم رجال الحديث، ج12، �ص82.



2 . يقول جعيد بن همدان وهو اأحد اأ�سحاب الإمام الح�سين Q: اأتيت الح�سين 

كلب خذي  اأخت  يا  ]لأهله[:  فقال  الح�سين  بنت  �سكينة  وعلى �سدره  بن علي 

.
)1(

ابنتك عني. ثم بداأ يحدثني عن اأنواع النا�ص

احترام أفكار وآراء اآلخرين

من جملة الأ�ساليب الفاعلة في الم�سائل التربوية والتبليغية، احترام اأفكار واآراء 

الآخرين.

المخاطبين  على  ال�سخ�سية  اإ�سفاء  من  النحو  بهذا  والمبلغ  المربي  يتمكن 

فيتمكن من النفوذ اإلى اأعماقهم. يمكن اإحياء روحية الثقة بالنف�ص لدى المخاطب 

من خالل اللتفات اإلى اأفكاره واحتياجاته وبالتالي تقوية عزة النف�ص لديه.

في اأحد الأيام تقدم »الح�ضن المثنى« ابن الإمام المجتبى Q طالبًا الزواج من 

اإحدى بنات عمه الإمام الح�سين Q. خاطبه الإمام Q قائاًل: »اختر ي� بني اأحبه� 

اإليك«. �سكت »الح�ضن المثنى« حياًء ولم يتحدث ب�سيء. فقال له الح�سين Q: »ف�إني 

.
)2(

»P قد اخترت لك ابنتي ف�طمة فهي اأكثرهم� �ضبه�ً ب�أمي ف�طمة بنت ر�ضول اهلل

التحية والسالم

من جملة الأ�ساليب القراآنية ذات العالقة بعزة النف�ص بين الأفراد، اإلقاء التحية 

وال�سالم عليهم. واأراد اهلل تعالى في القراآن الكريم اظهار عظمة الموؤمنين، لذلك 

اأمر الر�سول P بال�سالم على اأهل الإيمان: {ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 

.
)3(

ٹ ٹ ٹڤ }
 .Q وي�ساهد وبو�سوح وجود هذا الأ�سلوب القراآني في �سيرة الإمام الح�سين

)1( ترجمة الإمام الح�سن Q، �ص159.

)2( مقاتل الطالبين، �ص122؛ ك�سف الغمة، 

)3( �سورة الأنعام، الآية: 54.
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يقول الإمام Q في ثواب اإلقاء ال�سالم: »لل�ضالم �ضبعون ح�ضنة؛ ت�ضع و�ضتون 

.
)1(

للمبتدئ وواحدة للراد«

عند  النف�سية  والكرامة  بالعزة  الإح�سا�ص  تقوية  اإلى  ال�سالم  اإلقاء  ويوؤدي 

ال�سخ�ص الذي يلقى ال�سالم عليه ويرفع من مقامه عند الآخرين.

تبرز اأهمية هذا الأ�سلوب وقيمته اإلى م�ستوى نجد الإمام الح�سين Q ينهى 

عن ال�سروع بالكالم من دون ال�سالم حتى اإنه خاطب ال�سخ�ص الذي �سرع ال�سوؤال 

عن اأحواله من دون القاء ال�سالم قائاًل: »ال�ضالم قبل الكالم ع�ف�ك اهلل. ل ت�أذنوا 

.
)2(

لأحد حتى ي�ضلم«

وقد تحدث الإمام الح�سين Q عن ال�سخ�ص الذي ل ي�ستفيد في عالقاته 

.
)3(

الجتماعية والعائلية من هذه ال�سنة القراآنية قائاًل: »البخيل من بخل ب�ل�ضالم«

تاأثيرًا  الع�ساة  الم�سلمين  على  لل�سالم  Rفاإن  البيت  اأهل  �سرة  على  بناًء 

 ،Q  اإّن ابن الكوا �ض�أل علي بن اأبي ط�لب« :Q مطلوبًا. يقول الإمام الح�سين

فق�ل: ي� اأمير الموؤمنين ت�ضلم على مذنب هذه الأمة؟ فق�ل Q: يراه اهلل 

.
)4(

عزَّ وجلَّ للتوحيد اأهاًل، ول تراه لل�ضالم عليه اأهاًل!«

العالقة الكالمية بعبارات لطيفة

اإّن كاّفة اأبناء الب�سر؛ اأعم من ال�سغير والكبير، الن�ساء والرجال، ح�سا�سون جدًا 

في عالقاتهم الجتماعية من ناحية الرتباط الكالمي مع بع�سهم البع�ص، حتى 

انتباههم.  في جلب  كبيرة  اأهمية  َذَوا  العبارات،  واختيار  وال�سوت  اللحن  نوع  اإّن 

اأرواح  تاأثيرًا عميقًا في  يترك  والرقيق،  واللطيف  المحبة  المنطلق من  الكالم  اإن 

)1( تحف العقول، �ص248.

)2( م�ستدرك الو�سائل، ج8، �ص358.

)3( تحف العقول، �ص248.

)4( م�ستدرك الو�سائل، ج8، �ص359.



المخاَطبين ويقّوي الح�سا�ص بعزة النف�ص لديهم. اإن الذين يحافظون في عباراتهم 

على كمال الأدب والعفة، هم في نظر المخاطب اأعزاء مكرمون ينظر اإليهم كافة 

النا�ص نظرة احترام وتعظيم.

اإلى عزة النف�ص عند  يان  توؤدِّ في الحقيقة فاإن رعاية الأدب والعفة في الكالم 

كافة  عالج  يمكن  والرقيقة  اللطيفة  العبارات  خالل  ومن  والمخاّطب.  المتكلم 

يقول  والمذلة.  الحتقار  من  تنطلق  التي  والأمور  والع�سبيات  الم�ساكل  اأ�سكال 

الر�سول الأكرم P: »من اأكرم اأخ�ه الم�ضلم بكلمة يلطفه به� وفرج عنه كربته، 

.
)1(

لم يزل في ظل اهلل الممدود، عليه الرحمة م� ك�ن في ذلك«

الإمام  �سيرة  في  الكالمية  العالقات  نماذج  بع�ص  اإلى  ن�سير  يلي  فيما 

.Q  الح�سين

1 . عندما اأراد الإمام الح�سين Q الخروج من المدينة، وبعد اأن ركب الجميع، 

نادى: »اأين اأخي؟ اأين كب�س كتيبتي؟ اأين قمر بني ه��ضم«؟ عند ذلك اأجاب 

.
)2(

العبا�ص: »لبيك، لبيك، ي� �ضيدي«

2 . عندما �ساأل القا�سم Q عن �سهادته، خاطبه الإمام الح�سين Q على 

.
)3(

النحو الآتي: »اأي واهلل، فداك عمك اإنك لأحد من ُيْقَتل من الرج�ل معي«

ئ من روعها بعد فراقه: »ي� نور  3 . عندما َوّدع ابنته �سكينة، خاطبها بكلمات ُتهدِّ

؟!
)4(

عيني! كيف ل ي�ضت�ضلم للموت من ل ن��ضر له ول معين«

)1( الكافي، ج2، �ص206؛ و�سائل ال�سيعة، ج16، �ص376.

)2( ثقافة عا�سوراء، �ص386؛ معالي ال�سبطين، ج1، �ص220.

)3( مدينة المعاجز، ج4، �ص214.

)4( نا�سخ التواريخ، ج2، �ص360.
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4 . عندما اأر�سل الإمام الح�سين Q اأخاه العبا�ص Q لي�ستطلع �سبب حركة 

جي�ص العدو، بداأ الكالم معه قائاًل: »ي� عب��س! اإركب، بنف�ضي اأنت ي� اأخي، حتى 

.
)1(

تلق�هم، فتقول لهم: م� لكم؟! وم� بدا لكم؟!«

Q في يوم العا�سر من المحرم  Q ابنه ال�سجاد  5 . وّدع الإمام الح�سين 

وقد �سم ابنه اإلى �سدره وخاطبه بكلمات رقيقة لطيفة: »ي� ولدي! اأنت اأطيب 

.
)2(

ذريتي واأف�ضل عترتي واأنت خليفتي على هوؤلء العي�ل والأطف�ل«

االحترام والتشجيع

اإّن احترام الآخرين وت�سجيعهم لما قاموا به من اأعمال مقبولة ومطلوبة، موؤثر 

لديهم.  بالعزة  الإح�سا�ص  تنمية  وبالتالي  بالنف�ص،  الثقة  تقوية روحية  في م�ستوى 

هما  والت�سجيع  الحترام  اإّن  القول  يمكن  م�ستوى  اإلى  العامل  هذا  اأهمية  وتبرز 

يوؤدي  الت�سجيع  اإّن  بالنف�ص.  الثقة  وتقوية  الح�سنة  الخ�سال  ايجاد  في  الأ�سا�ص 

اإلى ظهور ال�ستعدادات الخفية عند الإن�سان وو�سولها اإلى فعلياتها الحقيقية مّما 

يوؤدي اإلى تفتح وظهور الإبداعات الداخلية. وللت�سجيع مظاهر كثيرة، من جملتها: 

بذل  والمعنوية،  المادية  الجوائز  اإعطاء  التجليل،  الحترام،  التقدير،  الثناء، 

الإمام  الت�سجيع عند  اإلى بع�ص نماذج  ن�سير  يلي  العاطفة والمحبة وال�سكر. فيما 

.Q  الح�سين

1 . احترام المعّلم

كان جعفر اأحد اأبناء الإمام الح�سين Q يدر�ص عند معلم في المدينة با�سم 

»عبد الرحم�ن ال�ضلمي«. في اأحد الأيام َعّلم المعلم �سورة الحمد للطفل. عندما 

قراأ الطفل ال�سورة على م�سامع الإمام الح�سين Q، قام الإمام Q بما من 

)1( تاريخ الطبري، ج4، �ص315.

)2( مو�سوعة كلمات الإمام الح�سين Q، �ص486.



واألف  دينار  األف  اأهداه  ثم  الَقّيم  العمل  هذا  مقابل  المعلم  واحترام  تجليل  �ساأنه 

حّلة. وعندما �ساألوا الإمام Q عن �سبب هذا العطاء، اأجاب: »واأين يقع هذا 

من عط�ئه«؟ ثم قراأ الأبيات الآتية:

بها ــد  ــُج َف عليك  الــدنــيــا  جـــاءت  تتفلتاإذا  اأن  قــبــل  ُطـــــرًا  ــص  ــا� ــن ال عــلــى 

ْقــَبــلــت
َ
اأ هــي  اإذا  ُيفنيها  ــجــوُد  ال تــوَلــتفــال  مـــا  اإذا  ُيــبــقــيــهــا  الـــُبـــْخـــُل  ول 

2 . الت�ضجيع على العمل الح�ضن

في اأحد الأ�سفار، اأ�ساع الإمام الح�سن Q الطريق. وفي الليل �سادف في 

طريقه راعيًا. ا�ست�ساف الراعي الإمام Q عنده ثم اأر�سده اإلى الطريق عند 

ال�سباح. فقال له الح�سن Q: »اإني م��ٍس اإلى �ضيعتي ثم اأعود اإلى المدينة 

 Q  الوقت �ضغل الح�ضن ت�أتيني به. فلم� ج�ء  ووقت له وقت�ً. وق�ل له: 

من  لرجل  عبداً  وك�ن  الراعي  فج�ء  المدينة،  قدوم  عن  اأموره  من  ب�ضيء 

فق�ل:   Q الح�ضن  يظنه  وهو   Q الح�ضين  اإلى  ف�ض�ر  المدينة  اأهل 

اأن� العبد الذي بت عندي ليلة كذا، ووعدتني اأن اأ�ضير اإليك في هذا الوقت، 

واأراه عالم�ت عرف الح�ضين Q اأنه الح�ضن، فق�ل الح�ضين Q له: 

لمن اأنت ي� غالم؟!

الرجل  اإلى  فاأر�سل  ثالثمائة،  قال:  غنمك؟  كم   :Q فقال  لفالن،  فقال: 

فرغبه حتى باعه الغنم والعبد، فاعتقه ووهب له الغنم مكافاأة لما �سنع مع اأخيه. 

.
)1(

وقال Q: اإن الذي بات عندك اأخي وقد كافاأتك بفعلك معه«

3 . تحرير الأَمة

يقول اأن�ص بن مالك كنت عند الإمام الح�سين Q عندما قامت اإحدى 

لوجه  حرة  اأنِت  لها:  وقال  الوردة   Q الإمام  اأخذ  وردة.  باإهدائه  اإمائه 

)1( مو�سوعة كلمات الإمام الح�سين Q، �ص921.
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اهلل«. ثم اإّن اأن�ص بن مالك �ساأل الإمام Q عن تحريرها واأّن وردة تدفعه 

Q م�ستح�سرًا ما جاء في القراآن الكريم:   اإلى ذاك العمل! اأجاب الإمام 

اأح�ضن  »وك�ن  قال:  ثم   .
)1(

{ حبخب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  {ی 

.
)2(

منه� عتقه�«

احترام االسم الَحَسن

اإن ال�سَم الَح�َسن يدفع الآخرين لحترام �ساحبه، ل بل قد يتفاءلون با�سمه. 

ويوؤدي هذا العمل اإلى تقوية �سخ�سيته وزيادة الإح�سا�ص بالعزة لديه. من هنا يمكن 

القول اإّن ال�سم الح�سن يوؤدي اإلى ن�ساط و�سرور �ساحبه. وعلى هذا الأ�سا�ص يجدر 

بالأهل اللتفات والدقة في م�ساألة اإطالق ال�سم على الأبناء. عندما �سقط الحر 

�سهيدًا وكان في اآخر لحظات حياته، جاء الإمام الح�سين Q ووقف عند راأ�سه 

ثم كان يم�سك بيديه المباركتين وجه الحر، يم�سح التراب والدم عنه، عند ذلك 

الدني�  في  �ضميت  كم�  ُحّر  اأنت  ي� حر،  لك  بخ  »بخ  قائاًل:   Q الإمام  تحدث 

والآخرة« ثم اإن الإمام Q تحدث عن والدته قائاًل: »واهلل م� اأخط�أت اأمك اإذ 

.
)3(

�ضمتك حراً، ف�أنت واهلل ُحّر في الدني� و�ضعيد في الآخرة«

الكالم الباعث على العزة

والثقة  الطمئنان  لإحياء  عملي  وب�سكل  ي�سعى   Q الح�سين  الإمام  كان 

بالنف�ص في وجود الأ�سخا�ص عدا عن اأنه Q كان يعمل وب�سكل جاد في م�ساعدة 

المحرومين والم�ست�سعفين والحفاظ على حيثياتهم وماء وجوههم وعدم التعر�ص 

اأقواله لإحياء  اأهمية خا�سة في  يولي   Q الأ�سكال. وكان  باأي �سكل من  لذلك 

روحية  عن  تحكي  بعبارات  المقال  وننهي  ال�سخ�سية.  والعزة  الإن�سانية  الكرامة 

)1( �سورة الن�ساء، الآية: 86.

)2( بحار الأنوار، ج44، �ص195.

)3( لواعج الأ�سجان، �ص147؛ اللهوف، �ص192.



عزة النف�ص عند الإمام Q والتي كانت بوجه الظالمين والمعتدين على حقوق 

الم�سلمين.

اأنواع الملذات،  اإلى  هناك الكثير من النا�ص ممن يفرون من الموت ويلتجئون 

وذلك لأجل يومين من الحياة الدنيوية ال�سريعة النق�ساء، مما يجعلهم ي�سحون 

بعزتهم وكرامتهم. يقول الإمام الح�سين Q في هذا ال�ساأن: »األ واإن الدعي 

ابن الدعي قد ركز بين اثنتين بين ال�ضلة والذلة وهيه�ت من� الذلة، ي�أبى اهلل لن� 

ذلك ور�ضوله والموؤمنون وحجور ط�بت وطهرت واأنوف حمية ونفو�س اأبية من 

.
)1(

اأن نوؤثر ط�عة اللئ�م على م�ض�رع الكرام«

)1( اللهوف، �ص180.
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الباب اخلام�س:

g الطالق اأبغ�� الحالل

g العائلة وتربية الأبناء

 مجتمٌع وأسرة





الطالق أبغض الحالل

الإ�سالم ب�سكل  اأر�ساُه  الأ�سرة كما  اأر�سى نظام  اأي نظام  اأنه ل يوجد  بال �سك 

، فالإ�سالم و�سع نظامًا للزواج مهتمًا به لحظة بلحظة حتى يدراأ  محكم وم�ستقرِّ

كافة التهديدات والأخطار التي تهدد الحياة الزوجية.

الأمور عند اهلل  واأبغ�ص  المقد�ص،  الزواج  الإ�سالم هو عقد  العقود في  فاأحبًُّ 

تعالى هو الطالق والإنف�سال.

اإلى اهلل عزَّ وجلَّ من  اأحّب  الإ�ضالم  بن�ء في  ُبني  »م�   :P ر�سول اهلل  فعن 

.
)1(

التزويج«

الإ�ضالم  بيٍت يخرب في  عزَّ وجلَّ من  اهلل  اإلى  اأبغ�س  �ضيء  »م� من  وعنه:   

.
)2(

ب�لفرقة«

اإل اأن هناك بع�ص الأمور التي تطراأ على الحياة الزوجية والتي تحّول هذا البناء 

المحبوب اإلى بناء مبغو�ص، واإن معرفة هذه الأمور وال�ستعداد لها تمنع هذا التغير 

�سن�سير  المقالة  هذه  وفي  و�سعادتها،  �سالمتها  على  وُتبقي  الزوجية  الحياة  في 

باخت�سار اإلى بع�ص هذه العوامل:

)1( بحار الأنوار، ج103، �ص222.

)2( الكافي، ج5، �ص328.
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1 . التوقع�ت غير المحدودة

هو  بدايتها  من  الم�ستركة  الزوجية  الحياة  تهدد  التي  المهمة  العوامل  من 

التوقعات الالمحدودة.

العامل  هذا  تمنع  التي  هي  وحدها  القناعة  روح  تقوية  فاإّن  المجال  هذا  وفي 

من تهديده لالأ�سرة، فعن عليQ: »اأنعم الن��س عي�ض�ً من منحه اهلل القن�عة 

.
)1(

واأ�ضلح له زوجه«

2 . التدخالت غير المن��ضبة وغير الم�ضوؤولة لالآخرين

ومن العوامل التي تهدد كيان الأ�سرة التدخالت غير الم�سوؤولة لالآخرين �سيما عند 

الأفراد الذين هم حديثو العهد بالزواج، وهذا الأمر ل نعني به عدم اإرادة الخير، لأّن 

اإرادة الخير لفلذات اأكبادنا من النعم الإلهية التي ت�ساهم في رفع الختالفات.

3 . الالمب�لة وعدم اهتم�م اأحدهم� ب�لآخر

التي  والحاجات  الرغبات  من  مجموعة  لديهما  والمراأة  الرجل  من  كاًل  فاإّن 

الرغبات  لهذه  الزوجين  اأّي من  توجه  واإّن عدم  الآخر،  الطرف  و�سعها اهلل عند 

والحاجات يجعل م�ساحة الختالفات بينهما تكبر �سيئًا ف�سيئًا.

.
)2(

ففي حديث عن الإمام ال�سادق Q: »ل ينبغي للمراأة اأن تعطل نف�ضه�«

ومن جانب اآخر فاإّن الإ�سالم اأمر الرجل بالجلو�ص جانب زوجته وذلك من اأجل 

اإ�سباع حاجات زوجته العاطفية.

اإلى اهلل تع�لى من  اأحّب  المرء عند عي�له  »جلو�س   :P الأكرم  النبي  فعن 

.
)3(

اعتك�ٍف في م�ضجدي هذا«

)1( ميزان الحكمة، حديث 17173.

)2( مكارم الأخالق، �ص107.

)3( ميزان الحكمة، الحديث 7884.



وكذلك فاإننا نقراأ في القوانين الإ�سالمية اأّن الإ�سالم اأو�سى الرجال اأن يتزينوا 

ويتهيوؤوا لن�سائهم.

فقلت:  اخت�سب،   Q الح�سن  اهلل  عبد  اأبا  راأيت  الجهم:  بن  الح�سن  يقول 

جعلت فداك اخت�سبت، فقال: نعم، اإن التهيئة مما يزيد في عّفة الن�ساء، ولقد ترك 

الن�ساء العّفة بترك اأزواجهّن التهيئة، ثم قال: اأي�سّرك اأن تراها على ما تراك عليه 

.
)1(

اإذا كنت على غير تهيئة؟ قلت: ل، قال: فهي ذاك

4 . �ضوء خلق اأحدهم� مع الآخر

من الآثار المهمة التي تن�ساأ بعد الزواج هو ال�سعور بال�سكينة والإ�ستقرار، واإلى 

هذا اأ�سار اهلل بقوله:

فكل من الزوجين ي�سكل ظل ال�سكينة لالآخر وهذه من البركات والهبات الإلهية 

الكبرى، فمن�ساأ ال�سكينة بينهما اأّن كل واحد منهما يكمل الآخر وي�سكل ظّل النمو 

والتربية والن�ساط لالآخر بحيث ي�سعر كل منهما بالنق�ص مع عدم وجود الآخر.

ي دورًا موؤثرًا في اإيجاد هذه البيئة كما اأّن  وهنا فاإن ح�سن خلق كل منهما يوؤدِّ

�سوء الُخُلق من الآفات الكبرى التي تهدد حياة الأ�سرة. ففي حديث غاية في الأهمية 

.
)2(

عن اأمير الموؤمنينQ يقول: »من �ض�ء خلقه مّله اأهله«

اإلى  الزوجين  تجّر  الكتراث  وعدم  الم�سايقات  من  الكثير  اأن  الطبيعي  فمن 

الطالق ول يمكن جبرانها اإلى ح�سن الخلق، ول يخفى اأن �سوء الخلق ف�ساًل عن 

اآثاره الدنيوية التي يتركها على الحياة الأ�سرية فاإنه من الأمور التي يحا�سب عليها 

اهلل يوم القيامة.

)1( الكافي، ج5، �ص567، الحديث 50.

)2( ميزان الحكمة، الحديث 5103.
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وفي م�سمون الحديث الوارد في اأمالي ال�سدوق: اأنه وبعد دفن ال�سحابي �سعد 

ئ الُخُلق  غط �سغطة القبر، ثم عّلل ذلك بقوله اإنه كان �سيِّ بن معاذ قال النبي اأنه �سُ

قلياًل مع اأهله.

5 . الهو�س والتلبية غير الم�ضروعة للرغب�ت النف�ضية

كّلما ان�ساق الإن�سان وراء �سهواته اأكثر فاأكثر كلما كان عر�سة لل�سياع والغرور، 

اإلى مرحلٍة ل ي�سغي فيها لنداء العقل، واإّن كثيرًا من حالت  و�سيئًا ف�سيئًا ي�سل 

الطالق والإنف�سال �سببها تعطيل دور العقل وعدم الإن�سات له.

ي�سير العاّلمة ال�سهيد المطهري اإلى هذا الجانب بكالم غاية في الأهمية نذكر 

هنا مقطعًا منه: فمن وجهة نظر الإ�سالم حدد العالقات الجن�سية الم�سروعة في 

النف�سية  ال�سالمة  في  ت�ساهم  النف�سية  الناحية  فمن  والأ�سرة،  الزوجين  محيط 

لالأ�سرة كما اأنها ت�ساهم في توطيد العالقة بين اأفراد الأ�سرة وفي العالقة الحميمية 

الخال�سة بين الزوجين.

وظيفة  وحدد  الغريزة  توجيه  اأجل  من  التدابير  من  مجموعة  و�سع  والإ�سالم 

�سواء  حد  على  والمراأة  للرجل  م�ستركة  وظيفة  وهناك  والن�ساء،  للرجال  معينة 

المحرم(  )غير  والمراأة  للرجل  ينبغي  ل  اأنه  النظر، وخال�ستها  بمو�سوع  ترتبط 

اإمالء النظر من الآخر، ول يجوز النظر بتلذذ اأو �سهوة اإلى الطرف الآخر، وهناك 

تكليف خا�ص للمراأة وهو اأنه يجب على المراأة الت�ستر اأمام الرجال الغرباء، وعدم 

�ساأنه  من  عمل  اأي  عن  والمتناع  الم�ستركة  اللقاءات  في  الم�ساركة  في  الرغبة 

تحريك ال�سهوة عند هوؤلء الرجال الغرباء.

بين  المتينة  والعالقة  الأ�سرية  الأوا�سر  تقوية  في  ي�ساهم  عمل  اأي  اأّن  �سك  ل 

الزوجين فاإنه اأمر مفيد جدًا، ويجب ال�سعي بجهد من اأجل ايجاده وعلى العك�ص فاإن 

اأي عمل يوهن هذه العالقة وي�سعفها ويلحق بها ال�سرر فاإنه يجب مواجهته ومقاومته.

الزوجين في محيط  بين  الجن�سية م�سروعة  والتلذذات  ال�ستمتاعات  اإن كافة 



الدائم  والت�سال  ال�ستقرار  على  وتحافظ  الزوجين  بين  العالقة  وتقّوي  الأ�سرة 

بينهما.

فالهو�ص والنظرات الخاطئة لها عواقب �سيئة، وعلى �سبيل المثال يقول الإمام 

.
)1(

ال�سادق Q: »كم من نظرٍة اأورثت ح�ضرًة طويلة«

 ففي حال مراعاة الحجاب وال�سرائط الإ�سالمية الأخرى فاإّن م�ساعر كّل من 

الزوجين تتعلق بالآخر اأكثر فاأكثر حتى ت�سيع العفة وينتفي الطمع من المجتمع.

وهناك نقطة ينبغي اللتفات اإليها وهي اأّن الهو�ص الجن�سي �سواء عند الرجل 

اأو المراأة له عواقب و�سعية وقهرية �سيئة، فعن الإمام ال�سادق Q: »عّفوا عن 

.
)2(

ن�ض�ء الن��ضُيَعّف عن ن�ض�ئكم«

6 . المع�ملة ب�لمثل

ُيروى اأن في عهد حكم النبي داوود Q كان هناك امراأة ياأتيها رجل ويغ�سبها 

على الزنا، فاأوحى اهلل اإلى تلك المراأة اأن تقول له: اإّنك في كل مرة تاأتي اإلي هناك 

رجل ياأتي اإلى زوجتك، فذهب هذا الرجل اإلى زوجته فوجد عندها رجاًل، فاأتى به 

اإلى نبي اهلل داوود Q وقال: يا نبي اهلل لقد اأتاني من البالء ما لم ياأِت به اأحد، 

فقال النبي Q وما هو بالوؤك، فقال وجدت هذا الرجل عند زوجتي، فاأوحى 

.
)3(

اهلل اإلى داوود اأن قل له: »كم� تدين ُتدان«

7 . الم�ل الحرام:

الإمام  فعن  الطالق،  اإلى  الزوجين  اإي�سال  في  كبير  ب�سكل  المال  يوؤثر   

الباقر  Q: »اإّن الرجل اإذا اأ�ض�ب م�ًل من حرام لم ُيقبل منه حج ول عمرة 

.
)4(

ول �ضلة رحم حتى اإنه ُي�ضد فيه الفرج«

)1( الكافي، ج5، �ص559.

)2( اأمالي ال�سدوق، �ص238.

)3( من ل يح�سره الفقيه، ج4، �ص141.

)4( اأمالي الطو�سي، �ص680، الحديث 1448.
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عوامل االصالح:

اإذا ا�ستد النزاع بين الزوج والمراأة لأي �سبب كان، فاإّن اهلل تعالى و�سع جملة 

من الأمور يمكن الرجوع اإليها منعًا لنهيار هذا البناء المحبب اإليه، ن�سير هنا اإلى 

بع�سها:

1 . محكمة الع�ئلة:

اإلى حد الخوف من الت�ستت والتبعثر فاإنه من ال�سروري  عندما ت�سل الأ�سرة 

اختيار �سخ�صٍ عادٍل من طرف  يتم  اأنه  ويعني ذلك  العائلة،  اإلى محكمة  اللجوء 

واأن  بينهما،  لالإ�سالح  وي�سعيا  الم�ساكل  لي�ستطلعا  المراأة  واآخر من طرف  الزوج 

يبذل جهدهما في �سبيل الإ�سالح وو�سع حلول للم�ساكل القائمة وعدم الو�سول باأي 

�سكل من الأ�سكال اإلى خيار النف�سال والطالق.

هذه الآية تطرح ت�سكيل محكمة عائلية باأ�سلوب غاية في الروعة. فيقول تعالى: 

{ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 
.

)1(

ژ ڑ ڑ کک ک ک گ گ گ}
والإ�سالح  الطرفين  لخير  ي�سعيان  والزوجة  الزوج  عادَلْين من طرف  اختيار   .  1

بينهما.

2 . هذه المحكمة لي�ست بحاجة اإلى موازنة مالية.

وعبء  الملفات  تراكم  اإلى  الحاجة  دون  المحكمة  هذه  اإلى  الو�سول  �سرعة   .  3

الم�ساكل الإدارية.

4 . عدم و�سول اأ�سرار الزوجين اإلى الأجانب وبقاوؤها في محيط العائلة.

5 . اعتماد هذين العدلين ب�سكٍل دائم كونهما يمثالن طرفي العائلتين.

)1( �سورة الن�ساء، الآية: 35.



ـ وبالأخ�ص الأقرباء ـ م�سوؤولون عن ت�سكيل  وبناًء على هذه الآية فاإن المجتمع 

هذه المحكمة وال�سعي لرفع الم�سكالت القائمة والإ�سالح بين الزوجين قبل حدوث 

اأي اأمر �سيِّئ ل يكون في م�سلحة الطرفين.

2 . اللتف�ت اإلى م�ضتقبل الأولد

ل �سّك اأّن الأب والأم ي�سكالن ملجاأ الأولد وح�سنهم في اأي اأ�سرة، وهما ي�سعيان 

تحت ظل الألطاف الإلهية لتوفير اأ�سباب الرفاهية وحمايتهم الج�سدية والنف�سية، 

ويعمالن على اإي�سالهم اإلى اأعلى مراتب النمو والكمال والوعي.

فالخالف وال�سقاق والنزاعات بين الزوج والزوجة توؤثر في �سخ�سية الأطفال 

وتترك اأثرًا �سيئًا على �سلوكهم وت�ساهم في تعزيز خيار الطالق، مع اللتفات اإلى اأّن 

هوؤلء الأطفال �سي�سكلون جزءًا من المجتمع في الم�ستقبل واأّن اأي تق�سير اأو ق�سور 

في وعيهم وتربيتهم من الآثام التي ل يغفرها اهلل تعالى.

3 . التو�ضية بعدم الطالق

اأو�سى الإ�سالم موقعي الطالق وال�سهود والآخرين اأن ي�سعوا لعدم الم�ساركة في 

جل�سات الطالق، ومن ذلك اأن الطالق ل ي�سح اإل بح�سور �ساهدين عدلين، ومن 

الزوجين وعدم  بين  التوفيق  اأجل  َبَذَل جهدهما من  العادلين  اأن هذين  الطبيعي 

الو�سول اإلى خيار الطالق.

ومن البديهي اأن هذه الأمور كلها جعلها الإ�سالم مانعًا من الو�سول اإلى الطالق، 

اإلى  توؤدي غالبًا  والتي  الزوجان  التي يعي�سها  والتوتر  الغ�سب  والتخل�ص من حالة 

خيار الطالق وبالتالي العودة اإلى ف�ساء الحياة الزوجية ال�سعيدة.

4 . عدة الطالق:

من المعلوم اأّن الرجل ي�ستطيع الرجوع اإلى زوجته خالل فترة العدة في الموارد 

التي وقع فيها الطالق طالقًا رجعيًا، ومن الأمور الخاطئة التي ل يراعيها الكثيرون 

عند الطالق اأنه عندما يتم الطالق فاإنه �سرعان ما ُيخرج الزوج زوجته من المنزل 
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اأوجب  الذي  الإ�سالم  تعاليم  يخالف  وهذا  للحرية  طلبًا  للخروج  الزوجة  وت�سارع 

احترام الزوجة وعدم اإخراجها، ف�ساًل عن اأن ذلك يوفر الأر�سية لالإ�سالح وعودة 

الحياة الزوجية اإلى مجاريها.

فجاأة  توؤدي  ما  غالبًا  بينهما  التراكمات  عن  النا�سئة  والغيظ  الغ�سب  ثورة  اإّن 

الزوجين  وجلو�ص  المنزل  في  الزوجة  بقاء  اأّن  اإل  والإنف�سال،  الطالق  قرار  اإلى 

ـ  العدة  اأثناء  الِوفاق  وُيعيُد  الغ�سب  اأجواء  يبرد  اأن  �ساأنه  من  بع�سهما  اإلى جانب 

اإلى هذه  يلتفتون  الطالق ل  اإلى  الأمر  بهم  الأ�سف كثيرون ممن ي�سل  اأنه مع  اإل 

الم�ساألة ـ خ�سو�سًا مع وجود الأطفال في المنزل، كما اأّن اإظهار كّل منهما محبته 

لالآخر ي�ساهم في �سناعة اأر�سية الرجوع عن الطالق فما يلبث اأن تنق�سع �سحابه 

العداوة ال�سوداء وتتبدد من �سماء الحياة الزوجية وت�سرق من جديد �سم�ص المحبة 

والعاطفة وما اأجمل قول الإمام الباقر Q: المطلقة تكتحل وتتخ�سب وتطيب.

عواقب الطالق:

وفي النهاية ن�سير اإلى بع�ص العواقب ال�سيئة للطالق وانف�سال الزوجين.

1 . الم�ض�كل الع�طفية

اأم�سيا مدة من الزمن يعي�سان مع بع�سهما  اأّن الرجل والمراأة اللذين  ل �سّك 

البع�ص �سيبتلى كل منهما باأزمة عاطفية مفاجئة بعد الطالق حتى ولو تم التئام 

جرح الطالق من خالل زواج اآخر.

2 . الم�ض�كل الجتم�عية:

من الطبيعي اأّن كثيرًا من الن�ساء ل يتوفر لهّن اإمكانية الزواج الالئق والمكا�سب 

َن لبالء اأكبر وخ�سارة وا�سحة، كما اأّن م�سكلة الرجل  �سْ مجددًا بعد الطالق، ويتعرَّ

لي�ست باأقل من خ�سارة الن�ساء حيث �سيبقى الرجل يعي�ص الح�سرة والمرارة على 

حياته ال�سابقة.



3 . م�ضكلة الأولد

حيث  الأولد  م�سكلة  هي  اإيالمًا  الأكثر  الم�سكلة  فاإن  المطاف  نهاية  وفي 

�سيواجهون �سياًل من الم�ساكل النف�سية والأزمات الروحية.

ومن الموؤكد اأن هذه بع�ص الم�ساكل التي تنتج من الطالق والنف�سال، واإل فاإن 

هناك اآثارًا كثيرة تتعر�ص لها الأ�سرة بعد الطالق.

ل بع�ص من المرارة في الحياة الزوجية التي تنطوي  وال�سوؤال هو: هل اإّن تحمُّ

على كثير من الأن�ص والجمال اأف�سل اأم تحمل الكثير من عواقب واآثار الطالق؟.

ل �سك اأّن طرح هذه الموا�سيع من قبل المبّلغين الأعزاء مفيد جدًا ويمنع من 

انت�سار مو�سوع الطالق في المجتمع بن�سبة كبيرة.
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العائلة وتربية األبناء

غالم ر�ض� كلي زواره

تعتبر العائلة من وجهة نظر الإ�سالم اأهم واأول حا�سنة لتربية الأبناء وتهذيب 

ويتعلمون  الح�سن  والُخُلق  والمودة  الف�سيلة  الأبناء درو�ص  يتلقى  اأخالقهم، ففيها 

الجتناب عن الكذب والخيانة وفعل ال�سوء، وعلى الرغم مما يتركه المجتمع على 

م�سيرة الإن�سان من اأثٍر من خالل الأ�سحاب وزمالء العمل اإل اأن تاأثير الأ�سرة يبقى 

اأكبر واأكثر ح�سا�سية واأهمية.

اإن م�سوؤولية العائلة من الأهمية بحيث اإننا نقراأ في كتاب اهلل كيف يعلمنا اأن 

ندعوه لتحقيق ذلك في الو�سط الخا�ص بالموؤمنين. قال تعالى:{ڻ ۀ 

.
)1(

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے }
ومن البديهي اأن لي�ص المراد من الآية اأن نجل�ص في الزوايا وندعو اهلل بذلك 

واإنما عالقة اأهل الإيمان باهلل وارتباطهم به كا�سٌف عن �سوقهم ورغبتهم الروحية 

في تربية اأبنائهم �سالحًة، واإ�سارة اإلى جهدهم واهتمامهم بذلك.

فعلى النا�ص اأن تبذل ق�سارى جهدها في منح اأبنائهم وزوجاتهم الر�سد الفكري 

والإيماني والأخالقي والمعرفي ويفي�سون عليهم من ينابيع المودة والعطف والرحمة 

ما ا�ستطاعوا ثم ي�ساألون اهلل تعالى اأن ي�سملهم براأفته ورحمته وُيح�ّسن اأحوالهم .

)1( �سورة الفرقان، الآية: 74.
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ۋ  ٴۇ  ۈ  {ۈ  الإيمان:  اأهل  محذرًا  تعالى  اهلل  يقول  اأخرى  اآية  وفي 

.
)1(

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې }
 P جاء في اإحدى الروايات اأنه عند نزول هذه الآية فاإن اأ�سحاب النبي الأكرم

�ساألوه: كيف نقي عائالتنا نار جهنم، فقال P: »ت�أمرهم بم� اأمر اهلل وتنه�هم 

م�  قد ق�ضيت  كنت  واإن ع�ضوك  وقيتهم  قد  كنت  اأط�عوك  اإن  اهلل،  نه�هم  عم� 

.
)2(

عليك«

وفي حديٍث اآخر ين�سح به ر�سول اهلل P الم�سلمين قائاًل: »األ كلكم راع وكلكم 

م�ضوؤول عن رعيته، الرجل راٍع عن اأهل بيته وهو م�ضوؤول عنهم، ف�لمراأة راعية 

.
)3(

على اأهل بيت بعله� وولده وهي م�ضوؤولة عنهم«

ونقراأ في كلمات اأمير الموؤمنين Q اأن اأف�سل ميراث يوّرثه الأهل لأبنائهم 

لأبن�ئهم  الآب�ء  ورث  م�  خير  »اإن  عنه:  ورد  فقد  ال�سالحة،  والتربية  الأدب  هو 

.
)4(

الأدب«

.
)5(

وورد في حديٍث اآخر: » عّلموا اأنف�ضكم واأهليكم الخير واأدبوهم »

ومما ورد عن ل�سان اإمامنا ال�سّجاد Q في خ�سو�ص هذه الم�ساألة الح�سا�سة 

اأنه كان يقف على عتبة المولى تعالى ويطلب ال�ستعانة من القادر المتعالي فيقول: 

.
)6(

»واأعني على تربيتهم وت�أديبهم وبرهم«

تربية  في  منا�سبة  وقدوة  اأعلى  مثاًل  ي�سكالن  الوالدين  اأن  يت�سح  تقدم  مما 

اأبنائهم، وعليهم اأن ير�سموا لأبنائهم �سورة النموذج ال�سالح والمنا�سب والواعي 

)1( �سورة التحريم، الآية: 6.

)2( تف�سير نور الثقلين، ج5، �ص371.

)3( مجموعة ورام، ورام ابن ابي فرا�ص، ج1، �ص6.

)4( رو�سة الكافي ، لل�سيخ الكليني، ج8، �ص 150.

)5( الدر المنثو ، ج6، �ص244.

)6( ال�سحيفة ال�سجادية، الدعاء الخام�ص والع�سرون.



وتقديمها لهم لالقتداء بها، فعن مولنا الباقر Q: »يحفظ الأطف�ل ب�ضالح 

.
)1(

اآب�ئهم«

وفي رواية عن الإمام ال�سادق Q: »اإن اهلل ليفلح بفالح الرجل الموؤمن 

.
)2(

ولده وولد ولده«

وعليه فاإن اللبنة الأولى في التربية هي تزكية الوالدين اأنف�سهم، فالذي ل يتمتع 

بالف�سائل الأخالقية ول يراعى ال�سلوك القويم ل ي�ستطيع اأن يهدي الآخرين اإلى 

اأر�ص الطهارة وال�سفاء.

وت�سكل م�سوؤولية اختيار الزوجة الأر�سية التربوية والفكرية الأولى لالأبناء من 

وجهة نظر الإ�سالم، لأن م�سوؤولية التربية والوعي والعاطفة تقع على عاتقها، ومن 

الوعي  الن�ساء المحرومات من  الزواج من  الم�سلمين عن  الروايات نهت  هنا فاإن 

والتربية ال�سالحة الكافية، و�سددت الروايات على �سرورة اختيار الرجل المكان 

المنا�سب لنطفته؛ لأّن هناك جملة من الخ�سال �ستنتقل حتمًا بالوراثة اإلى الأبناء.

ومن نماذج هذه الآيات والروايات في هذا المو�سوع يقول اهلل تعالى: {ٱ 

.
)3(

ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀٺ }
وفي اأحد الأيام قام ر�سول اهلل P خطيبًا بين النا�ص وقال: »اإي�كم وخ�ضراء 

الدمن، قيل ي� ر�ضول اهلل وم� خ�ضراء الدمن؟ ق�ل: المراأة الح�ضن�ء في منبت 

.
)4(

ال�ضوء«

وروى الإمام ال�سادق Q عن ر�سول اهلل P: »اإي�كم وتزوج الحمق�ء ف�إن 

.
)5(

�ضحبته� بالء وولده� �ضي�ع«

)1( بحار الأنوار، للعالمة المجل�سي، ج 15،�ص 178.

)2( م.ن، �ص178.

)3( �سورة الأعراف، الآية: 58.

)4( الكافي، ج5، �ص332.

)5( و�سائل ال�سيعة، ج4، �ص56.
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ومما ل �سك فيه اأن مراعاة هذا الأ�سل المهم له انعكا�ساته المهمة على كل من 

الرجل والمراأة في الحياة الزوجية في جهات مختلفة، وي�ساهم في تقوية اأوا�سر 

الأ�سرة ويخلق ف�ساًء م�ساعدًا لتربية الإن�سان على الف�سائل والتوفيق والوعي وعزة 

النف�ص و�سواها.

فتربية الأبناء لها اأ�سولها وقواعدها والتي بمراعاتها يمكنك اأن ت�سل �سريعًا اإلى 

الأهداف التي تتوخاها، وبناء عليه فاإن الوالدين ي�ستطيعان التغلب على الم�ساكل 

الأهداف  من  اأي  تحقيق  يمكن  ل  فاإنه  مراعاتها  عدم  مع  واأما  تعتر�سهما،  التي 

المر�سومة، بل على العك�ص، فاإن جملة من الختاللت ال�سلوكية والخ�سارات التي ل 

يمكن تعوي�سها اأو جبرانها �ستحّل بالأطفال.

جهدهم  ي�سعوا  اأن  وعليهم  اأبنائهم  تجاه  الأهل  على  ملقاة  م�سوؤولية  فهناك 

لختيار ال�سبيل المنا�سب والكفيل بتقديم ابٍن �سالٍح و�سليٍم للمجتمع.

الأبناء،  تربية  في  طريق  اأف�سل  اختيار  على  معًا  يتفاهما  اأن  الوالدين  وعلى 

واأن يجتنبا الجدال واللجاجة  البع�ص،  اأن يحترما وجهات نظر بع�سهما  وعليهما 

وال�ستئثار، واأن يجعال تفكيرهما في م�ستقبل اأبنائهما والم�سوؤوليات الملقاة عليهم 

غدًا، وذلك اأّن الجدال واللجاجة بال اأي طائل من �ساأنهما اأن ي�سلبا الأبناء الإح�سا�ص 

بالأمن، كما اأنه اإذا اأح�ص الأبناء اأّن الوالدين مت�سامنان معًا في تربيتهما فاإّن ذلك 

من �ساأنه اأن يو�سل هذه العائلة اإلى �ساحل الأمن وال�سعادة.

مراحل التربية

التي  العمرية  اإلى المراحل  من ال�سروري في مو�سوع تربية الأطفال اللتفات 

P ُيق�ّسم فيها مراحل تربية الطفل اإلى  يمرون بها ، ففي رواية عن ر�سول اهلل 

ثالثة اأق�سام تقع كل واحدة منها في �سبع �سنوات فيقول P: »الولد �ضيٌد �ضبع�ً 

.
)1(

وعبٌد �ضبع�ً ووزيٌر �ضبَع �ضنين«

)1( �سفينة البحار، ج2، �ص684. اأي�سًا: مكارم الأخالق، للطبر�سي، �ص115.



وفي تكملة هذا الحديث يوؤكد النبي الأكرم P اأنه يجب تهيئة الطفل لتحمل 

اأعباء وتكاليف الحياة ال�سعبة.

يقول الإمام علي Q: »ولدك ريح�نتك �ضبع�ً وخ�دمك �ضبع�ً ثم هو عدوك 

.
)1(

اأو �ضديقك«

�ضبع  الكت�ب  ويتعلم  �ضنين  �ضبع  يلعب  »الغالم   :Q ال�سادق  الإمام  وعن 

.
)2(

�ضنين ويتعلم الحالل والحرام �ضبع �ضنين«

اأوًل: مرحلة ال�ضيادة

عندما يب�سر اأي طفل من الأطفال النور فاإّن والديه يحمدان اهلل وي�سكرانه، 

ويعتبران كما يعّلمنا الوحي المنزل على ر�سول اهلل P اأن هذا المولود رحمة اإن 

اأذنه اليمنى وبالإقامة في  اإن كان �سبيًا، ثم يقومان بالأذان في  كان بنتًا، ونعمة 

اأذنه الي�سرى حتى يحفظاه من �سّر ال�سيطان.

اأ - ال�ضم الجميل: من حق الطفل على والديه اأن يختارا له اإ�سمًا جمياًل، لأّن 

ر�سول اهلل P يقول: »من حق الولد على الوالد اأن يح�ضن ا�ضمه ويح�ضن 

.
)3(

اأدبه«

وفي رواية رواها اأبو ب�سير عن الإمام ال�سادق Q عن اأبيه عن جده اأمير 

الموؤمنين Q يقول Q: »�ضموا اأولدكم قبل اأن يولدوا ف�إن لم تدروا ذكر 

اأم اأنثى ف�ضموهم ب�لأ�ضم�ء التي تكون للذكر والأنثى، ف�إنهم اأ�ضق�طكم اإذا لقوكم 

ر�ضول  �ضّمى  وقد  �ضميتني  األ  لأبيه  ال�ضقط  يقول  ت�ضموهم،  ولم  القي�مة  في 

.
)4(

اهلل  P مح�ضن�ً قبل اأن يولد«

)1( �سرح نهج البالغة، ابن ابي الحديد، ج20، الكلمة، 937، �ص 343.

)2( فروع الكافي، ج6، �ص46.

)3( كنز العمال، للمتقي الهندي، ج16، �ص 461.

)4( فروع الكافي، ج6، باب الكنى والألقاب، �ص 18.
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والمحافل  المجال�ص  ُيعّرف في  والإن�سان  لل�سخ�ص،  الثاني  الوجود  فالأ�سم هو 

العامة با�سمه، فمن ال�سروري اأن يراعي الوالدون معايير ال�سرع المقد�ص والب�سيرة 

والحكمة والعرف العام في المجتمع ويختاروا ا�سمًا جمياًل لأبنائهم.

فعن الإمام الباقر Q: » اأ�ضدق الأ�ضم�ء وا�ضمي ب�لعبودية واأف�ضله� اأ�ضم�ء 

.
)1(

الأنبي�ء«

وبناًء عليه فاإن الوظيفة الأولى للوالدين التي يجب عليهما القيام بها بدقة عالية 

هي انتخاب ا�سٍم منا�سب لولدهما.

ب - حليب الأم

ي�ساهم حليب الأم في وعي الطفل ويحفظه من الأمرا�ص ويوؤمن له ال�ستقرار 

ولذلك  للطفل،  وغنى  �سالمة  واأكثر  الأغذية  اأف�سل  الأم  حليب  ويعتبر  النف�سي، 

اعتبره الإ�سالم الغذاء الأول للطفل وحقه الطبيعي، فعن ر�سول اهلل P: »لي�س 

.
)2(

لل�ضبي لبن خير من لبن اأمه«

ج - اللعب

في ال�سنة الرابعة من عمر الطفل يدخل مرحلة جديدة من حياته، ففي هذه 

له،  النف�سي  البعد  فيها  ويتقم�ص  المفاهيم  من  الكثير  له  تت�سح  الزمنية  الفترة 

ولذلك فعلى الوالدين العناية به اأكثر فاأكثر في هذه المرحلة، ويعتبر اللعب اأف�سل 

 P اأّكد ر�سول اهلل  ما ين�سغل به الطفل من �سن الثالثة حتى ال�سابعة وفي ذلك 

.
)3(

بقوله: »دع ابنك يلعب �ضبع �ضنين«

الألعاب،  باأّن   P اهلل  ر�سول  من  الو�سية  هذه  والتربية  التعليم  علماء  ويوؤيد 

ف�ساًل عن اأن الحركات تعطي البدن �سكله عند الأطفال، فاإنها ت�ساهم في توازن 

)1( الكافي، ج2، �ص86.

)2( بحار الأنوار، ج23، �ص76.

)3( الكافي، ج6، �ص 46.



حوا�سه واعتدال تمايالته، كما اأنها تمنع الكثير من ال�سلوك ال�سيِّئ والعنيف.

ي�ساهم اللعب عند الأطفال في تنمية جهات متعددة كالبتكار والقدرات الذهنية 

والعقل الخاّلق ويهيِّئ الطفل لحياة اأكثر �سعادة، كما اأن القيم والمبادئ التي نادى 

الح�سنة وغيرها يمكن  والمعاملة  الآخر والتحاد والجماعة  الإ�سالم كن�سرة  بها 

لالأولد اأن يتعلموها اأثناء فترة اللعب ب�سكل اأف�سل وُيدركوها ب�سكل اأح�سن.

نق�ط ل بّد من اللتف�ت اإليه�:

في فترة ال�سيادة عند الأطفال اأ�سار الأئمة الأطهار اإلى جملة من المحاور التي 

يجب اللتفات اإليها:

اأ - تمتع الأطفال بمزايا التعليم والتربية وتوجيههم نحو القيم ال�سامية والأمور 

التي تن�سجم مع فطرة التوحيد ومعرفة اهلل، فعن علي Q: »اإنم� قلب 

.
)1(

الحدث ك�لأر�س الخ�لية كل م� األقي فيه� من �ضيء قبلته«

الموازين  على  التعرف  الأطفال  على  يجب  الزمنية  المرحلة  هذه  في   - ب 

ال�سرعية والم�سائل العقائدية والفرائ�ص الإلهية.

بين  يميز  و�سار  الخم�ص  ال�سنوات  اأدرك  اإذا  الطفل  اأّن  الموؤمنين  اأمير  ويوؤكد 

يمينه وي�ساره فعّلمه اأن يتجه اإلى القبلة وي�سجد، وفي �سّن ال�ساد�سة علمه الركوع 

وال�سجود، وفي �سّن ال�سابعة علمه كيف يغ�سل يديه وي�سلي وفي �سن التا�سعة علمه 

الو�سوء وال�سالة ب�سكل كامل.

اأدبه ويعلمه  اأن يح�ضن ا�ضمه ويح�ضن  Q: »حق الولد على الوالد  وعنه 

.
)2(

القراآن«

عمره  من  المرحلة  هذه  في  الولد  اأن  وهو  الواقع  بهذا  ي�سلموا  اأن  الأهل  فعلى 

تتكون �سخ�سيته واأن اأي �سلوك يتعلمه يبقى اأثره غالبًا في المراحل العمرية التالية 

)1( نهج البالغة ) تحقيق �سالح( �ص 758.

)2( ميزان الحكمة، الري�سهري، ج3، �ص 2522.
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من عمره ويختار طريقة تحت تاأثير المبادئ والتعاليم التي تلقاها على يدي اأبويه، 

فاإذا ح�سل اأي خلل اأو نق�ص اأو �سوء تعليم في هذه المرحلة فمن الطبيعي اأن تكون 

م�سيرة حياته بعيدة عن الف�سيلة والحق وال�سواب. وعلى الأبوين في هذه المرحلة 

اأن يتعامال مع الولد على اأنه موجود ذو قيمة عالية داخل الأ�سرة واأن يبتعدا عن 

مخالفته واأن ل يجعال ن�سب اأعينهما تغذية بدنه فقط بل ي�ساعداه على �سق طريقه 

في الحياة وير�سدانه اإلى الطريق ال�سحيح.

وب�سيء  زائدة  بجدية  الأطفال  مع  يتعاملون  ال�سّن  كبار  بع�ص  فاإّن  الأ�سف  مع 

من الق�سوة ويحّملونهم بع�ص التكاليف محدودة ال�سعوبة وي�سعون لهم القوانين 

وي�سدرون الأوامر ويكثرون من تنبيههم وتحذيرهم ويهددونهم بالعقوبات علمًا اأن 

هذا النوع من المراقبة والمحا�سبة له اأثره ال�سلبي على اأذهان الأطفال وحالتهم 

النف�سية، وبناًء عليه وحتى ل ُي�ساب الأطفال بم�سكالت اأخالقية و�سلوكية ، فعلى 

اإلى  الدقيقة والرتقاء  الوالدين البتعاد عن الطريق ال�سعبة والعنيفة والمراقبة 

بنف�سها  ثقتها  لها  وعالمة  �سليمة  �سخ�سية  اإيجاد  �ساأنه  من  الذي  ال�سبيل  �سلوك 

وتجنح نحو الخير.

عين المحبة والعطف

حرية  له  وتكون  الجّدي  التعليم  من  الطفل  يعفى  الأولى  ال�سبع  ال�سنين  في 

التعرف ب�سكل اأكبر ول يجب تكليفه بالأعباء الثقيلة، وقالوا في هذا المجال: »اإن 

هو  �سنه  �سغر  على  فالطفل  مكلف�ً«،  لي�س  عمره  من  المرحلة  هذه  في  الطفل 

موجود له قيمته العالية ويجب اأن يكون عزيزًا ومحبوبًا في اأ�سرته، ول يمكن باأي 

�سكل من الأ�سكال اإر�ساء عواطف الطفل ما لم يكن محيط العائلة مفعمًا بالمحبة 

والود والأمن، فالمحبة اإحدى اأهم نقاط النفوذ اإلى الأطفال، ومن خاللها ي�ستطيع 

الأبوان اأن يجعال ابنهما تحت نظرهما ويحافظا على م�ساره وفق الأ�سول والتعاليم 



التي ت�سمن له �سخ�سية حكيمة وواعية، واأن يبقى بعيدًا عن ال�سقوط في مهاوي 

الف�ساد والرذيلة.

ال�سليمة حتى ورد عن ر�سول  التربية  اأثرًا كبيرًا في مو�سوع  اإن لإبراز المحبة 

.
)1(

اهلل  P: »نظر الوالد اإلى ولده حب�ً له عب�دة«

»اأكثروا من قبلة اأولدكم ف�إن لكم   :P وفي حديث اآخر عن ر�سول الرحمة 

.
)2(

بكل قبلة درجة في الجنة م�ضيرة خم�ضم�ئة ع�م«

اإن اإظهار المحبة واللطف لالأطفال بمنزلة الغذاء الروحي لهم، والتي يحتاجها 

بحيث  وعلني  �سريح  ب�سكل  المحبة  هذه  تكون  اأن  ويجب  م�ستمر،  ب�سكل  الأطفال 

ل توجد اأي �سك اأو تردد عند الأطفال، كما ل يجب التميز بين الأبناء في اإظهار 

المحبة لأن ذلك من �ساأنه اأن يوجد بع�ص النحرافات والإح�سا�ص بالحقارة عند 

من  فاإنه  العائلة  وحرارة  ومحبة  لطف  من  يرتوي  ل  �سخ�ص  اأّي  واأن  الآخرين، 

الطبيعي اأن يفت�ص عنها خارج العائلة، وينجذب للكالم المع�سول والكاذب والتملق 

الذي يجده في الخارج، وبالتالي فاإن ا�ستمرار الو�سع على هذا المنوال من �ساأنه 

اأن يو�سل الأطفال اإلى الم�سائب والأزمات والأماكن التي ل تحمد عقباها.

المحبة  فقدوا  الذين  من  غالبًا  هم  الم�ساكل  من  يعانون  الذين  فالأطفال 

ي�سعون  اللطف والحنان، فهوؤلء  والعطف في محيط عائالتهم ول ي�سملهم �سعاع 

اآخر وي�ستبدلوا محيط العائلة بمحيٍط ين�سدون فيه محبة  ليثبتوا وجودهم ب�سكل 

الآخرين، هوؤلء الأطفال المحرومون من اللطف والمحبة هم �سحايا جهل العائلة 

وعدم محبتها ، وهم باأم�ص الحاجة اإلى لفت نظر الآخرين اإليهم وال�سعور بالثقة 

والتي بها ير�سون اأنف�سهم من خالل �سلوك بع�ص الطرق الملتوية التي �سرعان ما 

ت�سبب لهم الكثير من الم�ساكل الجتماعية.

)1( م�ستدرك الو�سائل، باب 64، ج15، �ص170.

)2( و�سائل ال�سيعة، ج21، �ص485.
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من الطبيعي اأن دور الح�سانة والحليب المتوفر للعموم ل يمكن اأن تحلَّ مكان 

الدكتور  يقول  الخا�سة،  الطفل  م�سلحة  تراعي  ول  ال�سادقة  الوالدين  ابت�سامة 

الك�سي�ص كارل: اإن الأمه�ت اللواتي ينقطعن عن اأطف�لهن وهم م� زالوا في مهد 

اإدارية وفنية وغير ذلك هوؤلء الأمه�ت هنَّ ال�ضبب  الطفولة لين�ضغلن ب�أعم�ل 

المب��ضر في اإطف�ء �ضعلة المحبة في الع�ئلة، و�ضرع�ن م� يقترب الأطف�ل من 

ق�ض�ي� كثيرة اأخرى يتلم�ضون به� �ضع�ع المحبة واللطف.

كيفية  على  خا�سة  اأهمية  يملك  الذي  المرتكز  ذلك  هو  العاطفي  الر�سد  اإن 

والر�سد  الج�سمي  الر�سد  في  الكبير  اأثره  وله  العاطفية  الخ�سائ�ص  الحالت 

عائالتهم  في  والعطف  بالمحبة  يتمتعون  الذين  فالأطفال  والجتماعي،  الذهني 

ال�سرور  من  حالٍة  في  دائمًا  تراهم  منا�سب  ب�سكل  الفطرية  حاجاتهم  وُت�سبع 

و�سكينة،  هدوء  بكل  باأعمالهم  ويقومون  الالفتة  النف�سية  والطاقة  والبت�سامة 

فاإن  عاّم  وب�سكل  المختلفة،  الحياة  ميادين  في  بالقوة  التي  ا�ستعداداتهم  وتظهر 

بناء  في  الواقعي  تاأثيرها  لها  ال�سغار  لالأطفال  ال�سامية  العاطفية  الخ�سائ�ص 

حالة الوعي وت�سكل �سخ�سيته وطباعه، فعند تاأمين الحاجات العاطفية لالأطفال 

بال�سكل المطلوب فاإنه يعزز عنده ثقته بنف�سه واإح�سا�سه بقيمته وينظر اإلى الحياة 

بطريقة ايجابية وينه�ص في مواجهة تحديات الحياة ب�سكل قوي وي�سعى في ق�ساء 

حاجاته بال�سكل المنا�سب.

ويقع اللعب مع الطفل في مقدمة الغذاء العاطفي وقد اأّكدت التعاليم الإ�سالمية 

على ذلك ، فقد ورد عن ر�سول اهلل P: »من ك�ن له ولد �ضبي �ضب�« فاإن اللعب 

العاطفة  المزيد من  فاإنه يعطيه  باللذة وال�سرور  الولد ف�ساًل عن كونه يغرقه  مع 

والحميمية ويقّوي لديه الإح�سا�ص بالقيمة والعتماد على النف�ص.



مرحلة اإلطاعة

على  التغييرات  من  جملة  بالظهور  تبداأ  الطفل  عمر  من  ال�سابعة  ال�سنة  في 

م�ستوى من  اإلى  الطفل  ي�سل  الذهني  الم�ستوى  فعلى  والنف�سي،  البدني  الم�ستوى 

الر�سد ي�ستطيع من خالله اأن يميز ال�سح من الخطاأ والجميل من القبيح.

حتى  ال�سابعة  �سّن  من  الأطفال  اأن   - الح�سي  وبالدليل   - النف�ص  علماء  يوؤكد 

الرابعة ع�سرة يعي�سون حالة من العجز الج�سدي والروحي بمعنى اأنهم يرون اأنف�سهم 

بكل  ينقادون  وتراهم  الوالدين،  تعاليم  ويتبعون  منهم  اأكبر  هم  لمن  طاعة  اأكثر 

ت�سليم على الم�ستوى ال�سلوكي لهم، بل وي�سعرون بحالة من اللذة عند اإظهار التبعية 

التي  الأطفال  P في  راآها ر�سول اهلل  التي  الوقائع  اأ�سا�ص هذه  والنقياد، وعلى 

تتراوح اأعمارهم بين ال�سابعة والرابعة ع�سرة اعتبر اأن هذه المرحلة العمرية هي 

مرحلة الطاعة والقتداء، كما يبداأ في هذه المرحلة التعليم والتربية ب�سكل جّدي 

لذلك فاإن الأطفال يدركون هذه الطاعة وهم في ال�سفوف الأولى من المدر�سة.

ولما كانت هذه المرحلة العمرية يظهر فيها الر�سد الذهني وازدياد قدرة الحفظ 

وتفتح ال�ستعدادات والميل نحو الحياة الجتماعية وال�سوق لكت�ساف المجهولت 

َلى لتلقي الف�سائل  وبع�ص الحالت الأخرى، فاإّن هذه المرحلة تعتبر المرحلة الُف�سْ

يميل  العمرية  المرحلة  هذه  وفي  الحميدة،  وال�سفات  الأخالقية  المبادئ  وتعلُّم 

الطفل نحو التربية ب�سكل اأف�سل. وبناًء عليه يجب الهتمام الزائد بالأولد من اأجل 

اإعطائهم اأكبر قدر من ال�ستقامة والثبات وال�سكينة، وفي حال لم تتوفر التربية 

الأخالقية والعاطفية والفكرية في هذه المرحلة ب�سكل دقيق وبال�سورة ال�سحيحة 

اأو  عالجها  يمكن  ل  ال�سباب  مرحلة  في  كثيرة  م�ساكل  ظهور  اإلى  ذلك  ف�سيوؤدي 

التغلب عليها.

في هذا المقطع من عمر الأطفال فاإن كاّلً من المدر�سة والمنزل يجب اأن ي�سع 
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خطة وا�سحة وجيدة للتربية، ففي البيت يتلقى الطفل الروابط الفردية والعاطفية 

فاإن  والمنطقية، وعليه  الأبعاد الجتماعية  المدر�سة  يتلقى في  بينما  اأكبر،  ب�سكل 

كاّلً من المدر�سة والمنزل ي�ساهمان في اإيجاد الأر�سية الالزمة لبناء الر�سد عند 

الأطفال ويكمل كلٌّ منهما عمل الآخر.

بالن�سبة للتكلم والتحدث مع الأطفال ففي هذه المرحلة يجب اأن يكون الطفل 

اأن يكون متحماًل و�سبورًا، ول يجب توبيخ الأطفال  م�ستمعًا جيدًا ومن ال�سروري 

وعقابهم لأن ذلك يك�سرهم من الناحية النف�سية بل يجب تحفيزهم ودعمهم من 

باأي  اأنف�سهم  اعتمادهم على  ُي�ساب  �سماعًا وحتى ل  اأكثر  توفيقهم وجعلهم  اأجل 

اأزمة نف�سية.

ال�سعور  وت�سلبه  الطفل  �سخ�سية  تخد�ص  التي  المهمة  التربوية  الأخطاء  ومن 

بالقيمة والأمن مقارنته بالأطفال الآخرين وتعييره بنجاح بع�ص الأطفال الذين هم 

من عمره وتوقع الأمور غير الواقعية منه وعدم اللتفات اإلى التفاوت الطبيعي بين 

الأ�سخا�ص، وكذلك فاإن كان الولد يتمتع بذهنية عالية وا�ستعدادات كبيرة وقدرات 

ذهنية جيدة فال يجب اإظهار ذلك اأمام الطفل اأو اأمام الآخرين لأن ذلك من �ساأنه 

وينعك�ص  بالغرور  ُي�ساب  ف�سيئًا  و�سيئًا  بالركود  فجاأة  وُت�ساب  فعاليته  ي�سعف  اأن 

ذلك على �سخ�سيته ب�سكل �سلبي.

مرحلة الوزارة:

اإلى  ع�سرة  الرابعة  �سن  من  الممتدة  العمرية  المرحلة  فاإّن  �سابقًا  اأ�سرنا  كما 

الوزارة،  مرحلة  Rبا�سم  الأطهار  الأئمة  اأ�سماها  والع�سرين  الواحدة  �سّن 

والولد في هذه المرحلة ي�سبح م�ستعدًا لتحمل الم�سوؤولية والقيام بالأعباء الثقيلة 

لالأ�سرة، ويجب على الوالدين هنا فتح مجال م�ساركة هوؤلء الأبناء في الم�ساركة 

وجهات  اإظهار  فر�سة  يعطوا  اأن  حّقهم  من  ال�سباب  هوؤلء  لأن  المنزل  �سوؤون  في 



نظرهم والتعبير عن اأفكارهم وعدم ن�سيان م�ساورتهم واإظهار الوالدين الحترام 

لعواطفهم واأحا�سي�سهم ومدح �سلوكياتهم وحالتهم النف�سية اإلى حٍد ما، وعندما 

ي�سعر الأبناء في هذه المرحلة بالرغبات والميول والحقوق المقد�سة لهم فعلى الأهل 

اأن ل ي�ستبدوا معهم في اإدارة الأ�سرة ول يلجاأوا اإلى الجدال واللجاجة والخ�سومة 

معهم، فاإن ذلك ي�ساهم في تاأمين ال�ستقالل الفكري لهم واإح�سا�سهم بال�سعادة 

وال�سكينة اأكثر فاأكثر.

عليه  يوؤكد  مهم  اأ�سل  وهذا  كالمهم  مع  �سلوكهم  ين�سجم  اأن  الوالِدين  وعلى 

دع�ة  تكونوا  ول  ب�أعم�لكم  الن��س  دع�ة  »كونوا  بقوله:   Q ال�سادق  الإمام 

، وبذلك يعلم الوالدون اأبناءهم اأن ي�سلكوا �سبيل الف�سيلة والخ�سال 
)1(

ب�أل�ضنتكم«

الحميدة ، كما اأن التناق�ص بين القول والعمل يوقع الولد في حيرة وا�سطراب وخلل 

على الم�ستوى التربوي.

اأن ي�سعيا ليكونا قدوة ونموذجًا لأبنائهما على الم�ستوى التربوي  فعلى الأبَوْين 

الجيدة حتى  والعادات  الحميدة  للخ�سال  الجميلة ويروجا  بال�سفات  واأن يت�سفا 

ينعك�ص ذلك في �سلوك اأبنائهما، واأل يكتفيا بالوعظ والتذكير، فالوالدان يجب اأن 

يحر�سا على مطابقة قولهما لعملهما واأي اأمر يريدان اأن يعّلماه لإبنهما عليهما اأن 

يت�سفا به اأوًل واأن اأي خلل في ذلك �سيوؤدي اإلى نتائج معكو�سة.

وعلى الوالِدين اأن ل ين�سوا اأنه يجب عليهم ت�سخي�ص نوع الهداية التي �ستكون 

من ن�سيب الولد، واأن ينقلوا اإليه كلَّ ما لديهم من خير، وهذا ما نقراأه في كلمات 

الأئمة الأطهار Rويو�سي به علماء التربية، اأنه اإذا اأراد الأبوان اأن يكون ابنهما 

ولدًا طاهرًا وعفيفًا �سالحًا فال �سبيل لذلك اإل �سلوك الأبوين نف�ص هذا الطريق 

الم�ستقيم.

)1( �سفينة البحار، ج2، �ص278.
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�سلوكهما  كان  لو  فيما  فا�سدًا  مجرمًا  يريدان  اإنما  الوالَدْين  اإن  عام  وب�سكل 

الفا�سدين  الولد عالقة بالأولد  مع بع�سهما البع�ص لي�ص جيدًا و�سوف يقيم هذا 

والعنيفين. ومن اأولى الم�سائل الفا�سدة والمدمرة التي يلجاأ اإليها الولد هو �سربه 

للمواد المخدرة، ويعتقد العلماء والباحثون العلميون اأنه في حال تعاطي الوالدين 

و�سعف  الأ�سرة  داخل  البرودة  من  حالة  ذلك  من  ينتج  فاإنه  المخدرة  للمواد 

الروابط العاطفية وتظهر بع�ص العوار�ص النا�سئة عن التعلم ال�سيِّئ وت�سود الحياة 

غير المرتبة وغير المنظمة وي�سعر الأهل بالخجل والندم كما وينجر الأبناء نحو 

ارتكاب الجريمة والف�ساد، فالأهل هم اأف�سل نموذج وقدوة لالأبناء ففي حال قابل 

الإجابات  له  وقدموا  منا�سب  غير  ب�سكل  للولد  والفطري  الطبيعي  ال�سلوك  الأهل 

الواقع  ففي  �سيِّئ  ب�سكل  وعاملوه  بخ�سونة  معه  تعاطوا  اأو  والخائفة  المالئمة  غير 

�سوف تت�سكل وتظهر عند الأولد الأر�سية المنا�سبة لالنحراف الروحي والعاطفي 

والفكري، ول يجب اأن يغيب عن ذهن الأهل اأنهم م�سوؤولون عن م�ستقبل اأبنائهم واأن 

بالف�سائل  العلمية والمعنوية والت�ساف  الم�سيرة  اأبنائهم �سواء كانت في  م�سيرة 

وال�سفات الحميدة اأم كانت خلف ق�سبان ال�سجون والت�ساف بالجريمة والخيانة 

فاإن كاّلً منهما اإنما هي حا�سل ونتيجة تربية وجهد الأهل داخل الأ�سرة.



الباب ال�ضاد�س:

 مهارات تبليغية

g بع�� �ضرورات التبلي� والخطابة

g  كي�ية اوامة جل�ضات ال�ضوؤال والجواب





بعض ضرورات التبليغ والخطابة

مح��ضرة لحجة الإ�ضالم والم�ضلمين قرائتي

1 . يجب اأن تكون الدعوة اإلى اهلل تعالى. المبلِّغين من وجهة نظر القراآن الكريم 

هم اأف�سل النا�ص على وجه الأر�ص، ب�سرط اأن تكون دعوتهم وتبليغهم هلل تعالى 

{چ چ  تعالى:  وخال�سًا هلل  و�سلوكهم �سالحًا  يكون عملهم  اأن  وب�سرط 

.
)1(

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ }
2 . يجب على المبلغ اأن يمتلك �سوقًا وعط�سًا داخليًا لأجل هداية النا�ص. ثم اإّن هذا 

اإليها اهلل تعالى في خ�سو�ص الر�سول  اأ�سار  الأمر من جملة الخ�سائ�ص التي 

ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  {ھ  الأكرم: 

.
)2(

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ }
ويقول اهلل تعالى حول الر�سول الأكرم P في هذا ال�ساأن: {پ پ ڀ ڀ 

.
)3(

ڀ ڀ }
3 . يجب اأن يبتعد المبلغ عن التكلف، فاإذا كان ل يعلم عليه العتراف بذلك. فاإذا 

�ُسئل وكان يعرف عليه تقديم الجواب واإذا كان ل يعرف فعليه عدم التكلف في 

.
)4(

الجواب: {ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ }

)1( �سورة ف�سلت، الآية: 33.

)2( �سورة ف�سلت ، الآيتان: 36 . 37.

)3( �سورة ال�سعراء، الآية: 3.

)4( �سورة �ص، الآية: 86.
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ل  اأن  المبلغ  على  يجب  التبليغ.  اأمر  في  مقلدًا  يكون  ل  اأن  المبلغ  على  يجب   .  4

ي�سعى ليكون كالخطيب الفالني اأو غيره، بل يجب اأن يكون هو بنف�سه واأن يكون 

{ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ  �سبيهًا لنف�سه. 

.
)1(

ہہ ہ ہ ھ ھ ھ }
عند  للفهم  قاباًل  �سل�سًا  ب�سيطًا  يكون  اأن  الهامة  المبلغ  خ�سائ�ص  جملة  من   .  5

.
)2(

الجميع. {ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ }

6 . يجب اأن يكون الخطاب مفيدًا ومخت�سرًا وجذابًا واأن يقدم في ع�سرين دقيقة.

.
)3(

7 . المبلغ القدير هو الذي ُي�سحك النا�ص ويبكيهم. {مح جخ حخ مخ}

8 . يجب على المبلغ اأن يتعاطى مع كافة الموؤمنين ب�سكل واحد يجب اأن ل يختلف 

كالمه وحديثه بين فرد واآخر، بل يجب اأن يتعاطى مع الجميع على �سكل واحد 

قربة اإلى اهلل تعالى.

لحاجة  مطابقة  المنبر  في  ُتطرح  التي  والم�سائل  المطالب  تكون  اأن  يجب   .  9

المخاطب.

اأن يتحدث  الخطاأ  تنويع خطابه. ومن  يتمكن من  الذي  القادر هو  . الخطيب   10

حول مو�سوع واحد لعدة لياٍل.

11 . يجب على الخطيب اأن يق�سم نظراته بين الحا�سرين.

12 . يجب على الخطيب اأن يتحدث ب�سكل منظم واأن يحدد بداية ونهاية كالمه، 

من الخطاأ الخلط في الكالم.

13 . من المنا�سب ال�ستفادة من العبارات الغنية ومن الأمثلة الجميلة. قد ي�ساأل: 

لماذا ن�سب اهلل الح�سنات اإلى نف�سه وال�سيئات اإلى ال�سخ�ص؟ جاء في القراآن 

)1( �سورة الروم، الآية: 22.

)2( �سورة القمر، الآية: 17.

)3( �سورة النجم، الآية: 43.



{جب حب خب مب ىب يبجت حت خت مت ىت يت جثمث ىث يث  الكريم: 

. في الجواب يمكن الحديث على النحو التالي: الأر�ص 
)1(

حجمج جح مح جخ }
لها  المقابل  وغير  م�سيئًا  لل�سم�ص  المقابل  الجزء  ويكون  ال�سم�ص.  حول  تدور 

مظلمًا. اإذن �سياء الأر�ص من ال�سم�ص وظالمها من نف�سها.

14 . يجب اأن يمتلك المبلغ ثالثة �سروط اأ�سا�سية وهي �سروط موجودة عند الأنبياء:

چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  {ڄ  النا�ص:  من  يكون  اأن   .1

.
)2(

چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ ڌ }
ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  {ۇ  النا�ص:  في  يكون  اأن   .2

.
)3(

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې}
ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  {ہ  النا�ص:  مع   .3

.
)4(

ےۓ ۓ ڭ ڭ }
{ڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ  15. يجب اأن يكون القراآن محور كالم المبلغ في التبليغ 

.
)5(

ۆ ۈ ۈٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ }
16. يجب اأن ل ُي�َسّر المبلغ بالمدح والثناء من الآخرين. لأن عاقبة هوؤلء �سيئة كما 

جاء في القراآن الكريم. {ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ 

.
)6(

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ چ چ}
17. يجب اأن يكون كالم المبلغ مطابقًا للزمان والمكان بحيث ي�سعر المخاطب اأن 

الكالم له.

)1( �سورة الن�ساء، الآية: 79.

)2( �سورة البقرة، الآية: 129.

)3( �سورة البقرة، الآية: 151.

)4( �سورة الأعراف، الآية: 72.

)5( �سورة ق، الآية: 45.

)6( �سورة اآل عمران، الآية: 188.
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كيفية اقامة جلسات السؤال والجواب

محمد ح�ضن نبوي

اإلنسان موجود يحمل األسئلة

اإقامة  قبل  روؤى  من  يحمل  ما  اإلى  يتطلع  اأن  والحري�ص  الواعي  للمبلِّغ  ينبغي 

اأدائي؟ وهل يهتم  اإلى هذه الجل�سات ب�سكل  جل�سات ال�سوؤال والجواب، فهل ينظر 

اأ�سئلة؟ ت�ساهم روؤية المبلغ  بهذه الحركة لعتقاده العميق بما يحمل الإن�سان من 

العميقة في هذا ال�ساأن في اإقامة هذا النوع من الجل�سات ب�سكل متين انطالقًا من 

القناعة القلبية، وعليه يكون دوره اأكثر تاأثيرًا.

اأ�سرار المجهولت،  الإن�سان موجود �ساحب عقل وفكر ولأنه قادر على معرفة 

الباحثة  الروح  الإن�سان  وي�سبع  الإن�سانية  بالهوية  �سعور  بمثابة  الجواب  كان  لذلك 

عن الحقيقة فيه من خالل بذل الجهود لمعرفة العلوم الجديدة حيث ي�سعر في هذا 

الطريق ب�سرور منقطع النظير.

�سبيل  في  كبيرة  م�سكالت  تحملوا  التاريخ ممن  الأ�سخا�ص طوال  بع�ص  هناك 

اإيجاد اإجابات لحتياجاتهم العميقة ف�سحوا باللذائذ المادية. اإن كافة الختراعات 

والكت�سافات والتطور العلمي للب�سر رهن الح�ص الباحث، ثم اإن كل تغيير ح�سل في 

اأعماق  في  والبحث  الف�ساء  احتالل  اإلى  الكهوف  �سكن  من  بدءًا  الب�سرية  الحياة 

البحار والطالع على اأ�سرار الذرات والتحليق على الأمواج وتحويل الكرة الأر�سية 

اإلى قرية عالمية و... كل ذلك نتيجة هذا الح�ص الباحث.
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اإدراكها،  في  رغبة  اأبدى  والتي  لالإن�سان  جذابة  كانت  التي  العلوم  جملة  من 

مجموعة من المو�سوعات الأ�سا�سية في باب الخلق؛ كيف خلق؟ َمْن هو الخالق؟ 

ما هي وظيفة المخلوق اتجاه الخالق؟ واإلى اأين �سيذهب المخلوق نهاية؟ واأخيرًا، 

ماذا �سيحل بالكون؟

على  يطلع  واأن  الخلق  من  الفر�ص  يعرف  واأن  خالقه  لمعرفة  الإن�سان  ي�سعى 

عالم ما بعد الموت، وكل هذه الأمور يتم تناولها في مجال علم الكالم والأبحاث 

كيف  وهو:  والقيامة  باهلل  اعتقاده  بعد  الإن�سان  على  �سوؤال  ُيطرح  ثم  العقائدية. 

ي�سكر الخالق �ساحب النعم الكثيرة حيث يرتبط هذا البحث بمجال العبادة. وبعد 

ذلك يرغب اأن يعرف الوظائف الجتماعية وال�سيا�سية و... التي حددها الخالق له 

ليعمل بها. وت�سكل هذه الم�سائل جزءًا من المعارف الدينية.

الأ�سئلة.  هذه  عن  اإجابات  بتقديم  الإ�سالم  وبالأخ�ص  الإلهية  الأديان  تقوم 

يحاول  كما  عقالني  ب�سكل  الأ�سئلة  هذه  مبادئ  على  الإ�سالمية  الفل�سفة  وتركز 

العلماء ال�ستعانة بالم�سادر الدينية والأدلة الفل�سفية لتقديم اإجابات تتمكن من 

اإقناع الإن�سان.

على  يجب  وهنا  كان،  م�ستوى  اأي  في  اإن�سان  كل  المتقدمة عند  الأ�سئلة  تطرح 

مبلغي الدين ال�ستعانة بالتعاليم الإ�سالمية لتقديم اإجابات تتنا�سب مع الم�ستوى 

اإلى اإجابات مقنعة.  الفكري للمخاطبين، وبالتالي م�ساعدة الآخرين في الو�سول 

Rاهتمامًا  والطهارة  الع�سمة  بيت  اأهل  وروايات  الكريم  القراآن  في  ون�ساهد 

وا�سحًا بالأ�سئلة والجابات اأو توجيه تلك الأ�سئلة في مجراها ال�سحيح.

القرآن والسؤال

يالحظ اأّن القراآن الكريم اهتم بالروح الباحثة وحاملة الأ�سئلة عند الإن�سان حيث 

اأ�سار اإلى هذا الأمر في العديد من الآيات ال�سريفة التي يجدر الإ�سارة اإليها هنا.



عبارة  خالل  من  وذلك  النا�ص  �سوؤال  اإلى  ال�سريفة  الآيات  من  العديد  اأ�سار   .  1

»ي�ضئلونك« اأو »اإذا �ضئلك« حيث نجد اأن القراآن الكريم قدم اإجابات عن تلك 

الأ�سئلة.

يقدم  فلم  له،  مو�سوعية  ل  اأنه  وبما  ولكن  ال�سوؤال  ُيطرح  الأحيان  بع�ص  في   .  2

القراآن الكريم جوابًا وقد يكون ال�سوؤال غير ذي اأهمية، فيقدم القراآن الكريم 

في  اإليه  �سن�سير  ما  وهذا  الحاجة  مورد  الجزء  في  يف�سل  ثم  اجمالية  جوابًا 

اأجزاء المقال الأخرى.

نحو  المخاطب  ليدفع  ال�سوؤال  يوجد  من  هو  القراآن  كان  الحالت  بع�ص  في   .  3

الفعالية والن�ساط بو�ساطة الح�ص الباحث الذي يمتلكه وي�ساهد هذا الأ�سلوب 

في ال�سيرة التبليغية لالأنبياء Rوهنا نبين كال الأمرين:

اأ ـ يقول اهلل تعالى في القراآن الكريم:

.
)1(

ـ {ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ }

.
)2(

ـ {ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ }

.
)3(

ـ {ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ }

.
)4(

ـ {ڑ ک ک ک ک گ گ }

ب ـ اأراد النبي يو�سف Q توجيه واإر�ساد اأ�سحابه في ال�سجن فطرح �سوؤاًل 

دفع المخاطبين اإلى التفكير.

.
)5(

ـ {ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ }

)1( �سورة العنكبوت، الآية: 2.

)2( �سورة الحديد، الآية: 16.

)3( �سورة الفجر، الآية: 6.

)4( �سورة الفيل، الآية: 1.

)5( �سورة يو�سف، الآية: 39.
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الأر�سية  اأت  هيَّ النوع  هذا  من  الأ�سئلة  من  الكثير  وغيرها  الأ�سئلة  هذه  اإّن 

لالإن�سان نحو التفكير.

ـ الم�ساألة الأخرى التي اهتم بها القراآن الكريم وهي اأن ال�سوؤال من القائد الذي 

يملك دلياًل وبرهانًا على احقانية اأعماله وقراراته هو �سوؤال في غير مكانه. هنا 

الخ�سر  اتبع  L حيث نجد مو�سى  ومو�سى  الخ�سر  نتعلم من ق�سة  اأن  يمكن 

فال  اتبعتني  »ف�إن   :Q الخ�سر  يقول  الموثوقة.  للقيادة  عنوانًا  يمثل  الذي 

.
)1(

ت�ض�ألني عن �ضيء حتى اأُحدث لك منه ذكراً«

كان  فاإذا  تعالى،  اهلل  من  باأمر   Q بالخ�سر   Q مو�سى  التحق 

الخ�سر  Q هو ال�سخ�ص الذي يجب الوثوق به فال ينبغي �سوؤاله عن كل عمل.

ونحن اأدركنا بالدليل والبرهان حقانية القراآن وكونه كالم اهلل تعالى، عند ذلك 

ل يجب اأن ن�ساأل عن اأ�سرار كل حكم ودليل، اأو اأن نعتبر حكمًا ما باطاًل لأننا لم 

ندرك فل�سفته.

إيجاد الفرصة للسؤال

بما اأن التبليغ الديني يجري غالبًا على �سكل خطاب وبما اأن تقديم المطالب 

يجري عادة على ل�سان المتكلم، لذلك نرى النا�ص ل ي�ساركون ب�سكل فعال في هذه 

الجل�سات حيث ل تتوفر لهم الفر�سة المنا�سبة لطرح اأ�سئلتهم؛ لذلك من المنا�سب 

اإيجاد زمان خا�ّص لطرح اأ�سئلة النا�ص.

أجواء طرح األسئلة

الأ�سئلة  اإلى  ي�سغي  واأن  النا�ص  اأ�سئلة  لطرح  وقتًا  المبلغ  يخ�س�ص  اأن  يجب 

ب�سبر، ثم يعمد بعد ذلك اإلى الر�ساد والتوجيه. اأما اأوقات واأجواء طرح الأ�سئلة 

فهي طبق الآتي:

)1( �سورة الكهف، الآية: 70.



1 . بعد �سالتي ال�سبح والع�ساء التي يمكن اأن ُتخ�س�ص لالأ�سئلة الخا�سة والأحكام 

الزمانية.

والر�ساد  العقائدية  لالأ�سئلة  ال�سم�ص  غروب  قبل  �ساعة  تخ�سي�ص  يمكن   .  2

والم�ساورة في الأمور العائلية والجتماعية وحل الخالفات واإ�سالح الم�ساجرات 

و...

3 . من المنا�سب تخ�سي�ص ليلة في الأ�سبوع لالأ�سئلة العامة.

4 . يمكن تعيين وقت خا�ص لأ�سئلة الأخوات باعتبار م�سكالتهنَّ واأحكامهنَّ الخا�سة، 

ويمكن ال�ستفادة في اإدارة هذه الجل�سة من زوجة المبلغ اأو الزوجات المبلغات.

5 . يمكن تخ�سي�ص وقت معين في الأ�سبوع لالجابة عن اأ�سئلة المثقفين والطالب 

والمعلمين.

أساليب إقامة الجلسات

اإن اإقامة الجل�سات العامة لطرح الأ�سئلة والجابات هي الأهم من بين الحالت 

التي تقدم ذكرها. وال�سبب في ذلك هو مدى تاأثيرها وح�سا�سيتها الخا�سة ويجب 

اإدارة هذه الجل�سات ب�سكل دقيق لأن عدم ذلك قد يحمل معه الكثير من ال�سكالت؛ 

اإليها في هذه الجل�سات؛ مع  اإلى بع�ص الأمور التي يجب اللتفات  فيما يلي ن�سير 

العلم اأن بع�ص هذه الم�سائل قد تكون مفيدة وعملية في الجل�سات الخ�سو�سية.

مع  تترافق  اأجواء  في  الأحيان  بع�ص  تجري  والجواب  ال�سوؤال  جل�سات  اأن  بما   .  1

ال�سطراب وال�سغط الذي يوؤثر في الم�ستمع وفي المتكلم، لذلك يجب مراقبة 

اإلى  و�سبط العوامل التي تزيد من ال�سغط الع�سبي، ومن هنا يجب اللتفات 

جلو�ص  اأماكن  والبرودة،  الحرارة  م�ستوى  على  الجل�سات  هذه  اقامة  اأماكن 

في  توؤثر  قد  الأمور  هذه  كافة  لأن  و...،  ال�سوت  الكافي،  النور  الم�ستمعين، 

م�ستوى هدوء الجل�سات.
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2 . اأن تبداأ الجل�سات بتالوة اآيات من القراآن المجيد مما ي�ساهم في تهيئة الأجواء 

المعنوية وت�ساعد في قبول الكالم الحّق.

3 . الإعالن عن اأّن الأ�سئلة تجري ب�سكل مكتوب.

4 . تحديد دائرة واإطار الموا�سيع المبحوث عنها، فهل هي من الأبحاث العقائدية، 

الأخالقية، ال�سيا�سية، الأحكام و...؟

باأ�ص  يديرها فال  الذي  هو  المبلغ  وكان  للن�ساء  الجل�سة مخ�س�سة  كانت  اإذا   .  5

بح�سور عدد من الرجال الكبار اأو المتو�سطين في العمر.

6 . اإعطاء فر�سة للحا�سرين بعد طرح الأ�سئلة وقبل الجابات، لتقديم ما يمكنهم 

من الجابات عن الأ�سئلة المطروحة، ثم يقوم المبلغ بعر�ص الجواب النهائي.

7 . اأن ل يطول زمان الجل�سة حتى ل ي�ساب الم�ستمعون بالتعب.

8 . اللتفات اإلى اأ�سحاب الأ�سئلة واإحاطتهم ب�سيء من الهتمام في نهاية الجل�سة 

حتى ل يفقدوا الجراأة على طرح الأ�سئلة ومحاورة المبلغ.

9 . اأن يجل�ص المبلغ ولو لدقائق محدودة بعد نهاية الجل�سة مع الم�ساركين ب�سكل 

حميم وحميمي حيث تحمل هذه الحركة فوائد عديدة من اأبرزها:

اأ ـ ليجد الأ�سخا�ص الفر�سة المنا�سبة للحديث مع المبلغ الذي يوؤدي اإلى المزيد 

من الدراك.

بين  الجل�سة  بعد  يجري  الذي  الحوار  في  الجل�سة  نجاح  م�ستوى  لتحديد  ـ  ب 

الحا�سرين والمبلغ وبالتالي الطالع على نقاط القوة وال�سعف فيها.

األقى ما عنده ثم ان�سحب ب�سرعة من  اأن المبلغ  ـ حتى ل ي�سعر الحا�سرون  ج 

المعركة.

د ـ هناك الكثير من الفوائد التربوية في هذه الجل�سات التي ل تقل اأهمية عن 

الجل�سة.



خصائص جواب المتكلم

ينبغي للمبّلغ الذي يرغب في الو�سول اإلى الأهداف التبليغية في جل�سات ال�سوؤال 

والجواب اللتفات اإلى مجموعة من الخ�سائ�ص التي قد تترك اآثارًا �سلبية في حال 

عدم اللتفات اإليها. �سنحاول فيما يلي الطاللة على هذه الخ�سائ�ص في جزَءْين 

»الخ�ض�ئ�س الظ�هرية« و»الخ�ض�ئ�س النف�ضية«.

الخصائص الظاهرية

تكون الجل�سات ناجحة اإذا جرى فيها رعاية الم�سائل الآتية:

1 . اأن يكون لبا�ص المبلغ كاماًل؛ اأي اأن يرتدي الزي العلمي ب�سكل كامل؛ لأن اأي 

نق�ص في اللبا�ص قد يوؤدي اإلى ال�سرر على م�ستوى �سهامة الفرد في الحديث 

والتركيز الذهني للمخاطب.

2 . اأن يكون لبا�ص المبلغ نظيفًا، لذلك يجب على المبلغ المتناع عن اللبا�ص الممزق 

وغير المنظم والذي تمالأه البقع.

3 . اأن يعتني ب�سعره ولحيته.

4 . اإذا كان المبلغ يحمل كتابًا اأو كرا�سًا اأو ما �سابه ذلك فيجب اأن يكون منظمًا.

5 . بما اأن بع�ص النا�ص ح�سا�سون فيما له عالقة ب�سلوك العلماء واأقاربهم، لذلك 

غير  حركة  اأي  لأن  الحركة،  الكثير  ابنه  معه  ي�سطحب  ل  اأن  للمبلِّغ  ينبغي 

مح�سوبة منه قد ت�سو�ص اأذهان الحا�سرين.

6 . يجب على المبلغ البتعاد عن حمل الأمور التي تدل على الرفاه والحياة المرفهة.

7 . يجب على المبلغ القتداء بر�سول اهلل P في مكان جلو�سه حيث كان يجل�ص 

حيث ينتهي به المجل�ص بحيث ل يعرفه من هو غريب عنه.
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الخصائص الروحية والنفسية

هناك الكثير من الأمور التي يجب الهتمام بها من الناحية الروحية والنف�سية 

ن�سير اإلى البع�ص منها:

المخالف ل  الراأي  القدرة على �سماع  الذي ل يمتلك  ال�سخ�ص  ال�سدر:  . �سعة   1

المبلغ  ي�ستمع  اأن  يجب  ناجح.  ب�سكل  والجواب  ال�سوؤال  جل�سات  اإقامة  يمكنه 

وبهدوء اإلى الأ�سئلة ثم يعمد اإلى الإجابة عنها بوقار ومتانة.

من  حالة  البحث  طوال  المبلغ  على  تظهر  اأن  المنا�سب  من  الوجه:  ب�سا�سة   .  2

الب�سا�سة الهادئة ولذلك يجب ان ل يظهر بوجه الم�سطرب العبو�ص.

3 . يجب اأن يكون المبلغ م�ستعدًا لقبول الحق، فاإذا �سمع كالمًا حقًا يجب اأن يقبله 

.
)1(

بكل توا�سع فقد جاء في الرواية: »توا�ضع للحق تكن اأعقل الن��س«

4 . اأن يمتلك الجراأة الروحية ليعلن عدم معرفته بما ل يعرف واأن يبين للم�ستمعين 

اأنه �سيطالع و�سيخبرهم في الجل�سات الالحقة.

5 . ينبغي للمبلِّغ اأن يتوجه للحظة اإلى اهلل تعالى عندما يواجه بحثه مع�سلة ما واأن 

يعلن في داخله العجز، ومن ثم يتوجه اإلى اهلل تعالى طالبًا العون والم�ساعدة؛ 

لأّن هذا التوجه قد يوؤدي في الكثير من الحالت اإلى نزول البركات.

اأن  المنا�سب  فمن  الغرور  �سيطان  يدخلها  ولم  ب�سكل جيد  الجل�سة  اإذا جرت   .  6

يتوجه المبلغ اإلى اهلل تعالى قائاًل: اإلهي ل تكلني اإلى نف�سي طرفة عين.

الهداية المضمونية

والعموم  والكيف  الكم  حيث  من  تختلف  والجواب  ال�سوؤال  جل�سات  اأّن  بما 

حيث  من  مراعاتها  يجب  خ�سو�سيات  الجل�سات  لهذه  فاإّن  لذلك  والخ�سو�ص... 

ما ينبغي وما ل ينبغي، ولكن بما اأن العديد من الم�سائل قد تكون منا�سبة لجميع 

)1( الكافي، ج1، �ص15؛ بحار الأنوار، ج1، �ص125.



يلي  فيما  وال�سعف.  ال�سدة  حيث  من  تختلف  اأنها  اإل  الأحوال  كل  وفي  الجل�سات 

نبحث حول الأمور الم�ستركة:

1 . يجب على المبلغ اأن يحدد دائرة البحث والأ�سئلة لأن عدم ذلك يدخله في واٍد 

ل حدود له.

واأن يدخل الجل�سة  2 . يجب على المبلغ المطالعة قدر الم�ستطاع حول المو�سوع 

بح�سور ذهن.

3 . اأن يمتنع في الجل�سة عن اأ�سلوب »الكالم يجر الكالم« لأن كثرة الحوا�سي توؤدي 

اإلى ملل الم�ستمع.

الكريم:  القراآن  في  جاء  الأ�سئلة.  بع�ص  عن  الجابة  عن  المتناع  يجب   .  4 

 . المبلغ لي�ص عالمًا 
)1(

{وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئىئ }

بعلوم الأولين والآخرين وعلم الغيب ليتمكن من الجابة عن كافة الأ�سئلة.

5 . بع�ص الأ�سئلة تقنية بالكامل ويجب اللجوء اإلى المتخ�س�سين. جاء في القراآن 

.
)2(

الكريم: {ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ }

في  متخ�س�سًا  المبلغ  يكن  لم  واإذا  عقالئي،  اأ�سل  هو  الخبرة  اأهل  �سوؤال  اإن 

بع�ص ما ُيطرح من اأ�سئلة يجب عليه اأن ل يقدم جوابًا بل عليه الحالة على اأهل 

الخت�سا�ص.

6 . قد ُيطرح �سوؤال لي�ص من ال�سروري الجابة عنه. يمكن للمبلغ في هذه الحالة 

اأن يقدم جوابًا اجماليًا ثم ياأخذ البحث اإلى المكان ال�سروري. جاء في القراآن 

{ۈئ ېئ ېئېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی  الكريم: 

.
)3(

جئ حئ مئ ىئيئ جب حب خب مب ىب يب جت حت }

)1( �سورة الأعراف، الآية: 187.

)2( �سورة النحل، الآية: 43.

)3( �سورة البقرة، الآية: 215.
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هنا �ساأل ال�سخ�ص عن الأمر الذي ينفقه، فاأجاب القراآن باأنه كل ما هو خير؛ 

اإّن ال�سائل لم ي�ساأل عن الأ�سخا�ص الذين ينفق عليهم، اإل اأن القراآن اأخذ البحث 

اإلى هذا الجانب.

7 . بع�ص الأ�سخا�ص ل ي�ساألون لأجل المعرفة بل لما يعتريهم من و�سوا�ص، حيث 

اإّن هذه الأ�سئلة قد تحمل اأ�سياء غير مقبولة لهم. جاء في القراآن الكريم: { ۓ 

.
)1(

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ }
من جملة م�ساديق الأ�سئلة التي ل يجب طرحها، ق�سية بقرة بني اإ�سرائيل حيث 

وكلما  كثيرة،  اأ�سئلة  فطرحوا  بقرة،  ذبح   Q مو�سى  النبي  منهم  طلب 

زادوا من اأ�سئلتهم ازدادت م�سكلتهم، وقد جاء في بع�ص الروايات اأنهم لو 

باردوا في اللحظة الأولى لذبح بقرة اأي بقرة لوجدوا الحل لم�سكلتهم.

8 . يجب على المبلغ اأثناء الجابة عن الأ�سئلة اأن ل ينحاز اإلى حزب اأو مجموعة، 

بل يجب عليه هداية وار�ساد النا�ص على اأ�سا�ص القراآن والروايات فيترك لهم 

تحديد الم�سداق.

غات لأخطاء الم�سوؤولين. 9 . يجب على المبلغ في هذه الجل�سات اأن ل يبحث عن م�سوِّ

10 . قد تطرح بع�ص الأ�سئلة المكتوبة التي تحمل معها �سبهات غير موجودة في 

اأذهان النا�ص، لذلك يجب المتناع عن طرح هكذا اأ�سئلة في الجل�سات العامة 

ومن ثم الطلب من �ساحب ال�سوؤال الح�سور ب�سكل �سخ�سي لالجابة عن �سوؤاله.

11 . قد ُتطرح اأ�سئلة تتعلق بطبقة اأو مجموعة خا�سة من النا�ص حيث ل يجب طرح 

هذه الأ�سئلة على العموم. فلو �ساأل ال�ساب عن عالئم البلوغ في الجل�سة العامة 

فيمكن الطلب اإليه ال�ستماع اإلى الجواب في جل�سة خا�سة.

اأن يخبر  للمبلغ  اأكثر من خطاب، فيمكن  اإلى  ال�سبهات  بع�ص  . قد تحتاج   12

النا�ص باأنه �سيفرد عددًا من الخطابات لالجابة عن تلك ال�سبهات.

)1( �سورة المائدة، الآية: 101.



13 . يمكن تقديم جواب مبا�سر لالأ�سخا�ص الذين يمتلكون معرفة بالمطلب، واأما 

من ل يمتلك هذه المعرفة فيجب تقديم الجواب له بنوع من الهدوء واللطف.

.
)1(

ي�ساأل �سخ�ص الإمام علّيًا Q عن القدر، فيجيبه: »بحر عميق فال تلجه«

وي�ساأل �سخ�ص اآخر الإمام Q فيجيبه: »ل جبر ول تفوي�س بل اأمر بين 

 حيث اإّن هذا ال�سخ�ص يمتلك قدرات علمية مقبولة.
)2(

اأمرين«

)1( بحار الأنوار، ج5، �ص56 و97 و110.

)2( م.ن، ج5، �ص11.
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الباب ال�ضابع:

g الإم��ام و�ضل��وك  كالم  ف��ي  والتبلي���   ال�داي��ة 

Q ال�ضادق 

 سيرة تبليغّية





Qالهداية والتبليغ في كالم وسلوك اإلمام الصادق

محمد ع�بدي

مقدمة

ت�سير التعاليم الإلهية اإلى اأّن ر�سالة اأنبياء اهلل وخالفائهم الوحيدة هي هداية 

 .
)1(

{ {پ پ پ پ ڀ  نبيه:  تعالى  الخالق. يخاطب اهلل  نحو  النا�ص 

ويقول الر�سول الأكرم P: »رحم اهلل خلف�ئي، فقيل ي� ر�ضول اهلل من خلف�وؤك؟ 

.
)2(

ق�ل: »الذين يحيون �ضنتي ويعّلمونه� عب�د اهلل«

اأّن  Q �ساحب مقام الإمامة و�ساأن الهداية فهو يعتبر  اأّما الإمام ال�سادق 

هذا ال�ساأن هو لعلماء الدين. يقول الإمام Q: »الراوية لحديثن� َي�ُضدُّ به قلوب 

اأ�سلوب  على  الإطاللة  المنا�سب  من  هنا  من   .
)3(

ع�بٍد« األف  من  اأف�ضل  �ضيعتن� 

اأ�ساليب  مع  يتنا�سب  الذي  الأ�سلوب  هذا   ،Q ال�سادق  الإمام  عند  الهداية 

القراآن الكريم في الهداية وهذا ما قام الإمام Q بتبليغه للم�سلمين.

وظائف  اإطار  في  تاأتي  والتي  والتبليغ  الهداية  في  الإمام  اأ�ساليب  اأّن  يخفى  ل 

كانت  واإذا  الزمان.  ذاك  مجتمع  على  عميقة  اآثارًا  تركت  قد  الإمامة،  و�ساأن 

التبليغية،  الن�ساطات  اأّن  اإل  انقالب،  لأحداث  متوفرة  غير  الع�سكرية  الإمكانيات 

)1( �سورة الإ�سراء، الآية: 105.

)2( الحياة، ج2، �ص281.

)3( اأ�سول الكافي، ج1، �ص33.
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وبرامج الهداية عند الإمام Q قد زلزلت اأركان الحكم وجعلتهم يعي�سون حالة 

الخوف على حكومتهم.

واجه الخليفة اآنذاك )المن�سور( حركة الإمام حتى اإنه يقول: »وك�ن اأمده واإن 

ك�ن ممن ل يخرج ب�ضيف اأغلظ عندي واأهم َعلَيَّ من اأمر عبد اهلل ابن الح�ضن 

.
)1(

فقد كنت اأعلم هذا منه ومن اآب�ئه على عهد بني اأمية«

أساليب اإلمام الصادق Q في الهداية

�س. 1 . ال�ضتف�دة من التنظيم والن�ضج�م والتربية والتخ�ضّ

 :Q الموؤمنين على التبليغ ب�سكل جماعي. يقول الإمام Q سّجع الإمام�

.
)2(

»رحم اهلل عبداً اجتمع مع اآخر فتذّكرا اأمرن�«

تربية  لمدر�سته،  الفكري  التنظيم  خالل  من  الن�سجام  تعميق  الإمام  حاول 

الطلبة ودفعهم نحو التخ�س�ص في فروع خا�سة، التعريف بالخط ال�سيعي، اإيجاد 

التنظيم ذي الهوية ال�سيعية و... وهناك العديد من النماذج على ذلك حيث نقراأ 

ما جاء على ل�سان ه�سام بن الحكم:

كنا عند اأبي عبد اهلل Q جماعة من اأ�سحابه، فورد رجل من اأهل ال�سام 

Q بالجلو�ص. ثم قال  اأبو عبد اهلل  فا�ستاأذن فاأذن له، فلما دخل �سلم فاأمره 

له: ما حاجتك اأيها الرجل؟ قال بلغني اأنك عالم بكل ما ت�ساأل عنه ف�سرت اإليك 

واإ�سكانه  وقطعه  القراآن  في  قال:  ذا؟  فيَم   Q اهلل  عبد  اأبو  فقال  لأناظرك. 

وخف�سه ون�سبه ورفعه. فقال اأبو عبد اهلل Q: يا حمران دونك الرجل.

اإن غلبت   :Q اأبو عبد اهلل  اأنت ل حمران فقال  اأريدك  اإنما  فقال الرجل: 

حمران فقد غلبتني فاأقبل ال�سامي ي�ساأل حمران حتى �سجر ومّل وعر�ص وحمران 

)1( بحار الأنوار، ج47، �ص199.

)2( م.ن، ج1، �ص200.



يجيبه، فقال اأبو عبد اهلل Q: كيف راأيت يا �سامي؟! قال: راأيته حاذقًا ما �ساألته 

عن �سيء اإل اأجابني فيه، فقال اأبو عبد اهلل Q: يا حمران �سل ال�سامي، فما 

اأبو  اأبا عبد اهلل اأناظرك في العربية فالتفت  اأراأيت يا  تركه يك�سر فقال ال�سامي: 

ال�سامي يك�سر،  اأبان بن تغلب ناظره فناظره فما ترك  يا  Q فقال:  عبد اهلل 

فما  ناظره  زرارة  يا   :Q اهلل  عبد  اأبو  فقال  الفقه  في  اأناظرك  اأن  اأريد  قال: 

ترك ال�سامي يك�سر قال: اأريد اأن اأناظرك في الكالم، فقال: يا موؤمن الطاق ناظره 

فناظره ف�سجل الكالم بينهما، ثم تكلم موؤمن الطاق بكالمه فغلبه به.

فقال: اأريد اأن اأناظرك في ال�ستطاعة فقال للطيار: كلمه فيها قال: فكلمه فما 

ترك يك�سر، فقال اأريد اأن اأناظرك في التوحيد فقال له�سام بن �سالم: كلمه ف�سجل 

الكالم بينهما ثم خ�سمه ه�سام، فقال اأريد اأن اأتكلم في الإمامة فقال: له�سام بن 

الحكم كلمه يا اأبا الحكم فكلمه ما تركه يرتم ول يحلي ول يمر، قال: فبقي ي�سحك 

.
)1(

اأبو عبد اهلل Q حتى بدت نواجذه

به  يهتم  كان  الذي  الجماعي  والعمل  الن�سجام  حالة  اإلى  الحادثة  هذه  ت�سير 

:Q الإمام ال�سادق

2 . ذكر الآث�ر والنت�ئج

من جملة الأ�ساليب الأخرى التي ا�ستفاد منها الإمام ال�سادق Q في م�سيرة 

الهداية، ذكر الآثار والنتائج الإيجابية وال�سلبية لالأعمال والنعم و... وُي�ساهد هذا 

Q من جملة ذلك ما جاء  الأ�سلوب بو�سوح في �سيرة وكالم الإمام ال�سادق 

في و�سيته لبن جندب يقول: »ي� ابن جندب لو اأن �ضيعتن� ا�ضتق�موا ل�ض�فحتهم 

المالئكة ولأظلهم الغم�م ولأ�ضرقوا نه�راً ولأكلوا من فوقهم ومن تحت اأرجلهم 

.
)2(

وم� �ض�ألوا اهلل �ضيئ�ً اإل اأعط�هم«

)1( تهذيب الكمال، ج5، �ص79؛ �سير اعالم النبالء، ج6، �ص258؛ بحار الأنوار، ج47، �ص217.

)2( تحف العقول، �ص302، و�سية اأبي عبد اهلل Q اإلى جندب.
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والآثار  ال�ضالة«  و»اأداء  الموؤمن«  اإلى  »الإح�ض�ن  اآثار   Q الإمام  ويو�سح 

فتح�موا  به�  ي�ضط�د  م�ض�ئد  لل�ضيط�ن  اإن  جندب  ابن  »ي�  ذلك  لترك  ال�سلبية 

�ضب�كه وم�ض�ئده، قلت ي� بن ر�ضول اهلل وم� هي؟ ق�ل اأم� م�ض�ئده ف�ضدٌّ عن بّر 

الإخوان واأم� �ضب�كه فنوم عن ق�ض�ء ال�ضلوات التي فر�ضه� اهلل. اأم� اأنه م� يعبد 

اإلى بّر الإخوان وزي�رتهم. ويل لل�ض�هين عن ال�ضلوات،  اهلل بمثل نقل القدام 

الن�ئمين في الخلوات، الم�ضتهزئين ب�هلل واآي�ته في الفترات {ۈئ ېئ ېئ 

ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب 
.

)2(

 
)1(

حب خب }
ويذكر الإمام Q باأثر ترك الدنيا ويقول: »اإن اأحببت اأن تج�ور الجليل في 

داره وت�ضكن الفردو�س في جواره فلتهن مليك الدني� واجعل الموت ن�ضب عينك 

.
)3(

ول تدخر �ضيئ�ً لغٍد واعلم اأّن لك م� قّدمت وعليك م� اأّخرت«

3 . تحريك العواطف الإن�ض�نية

Q والتي ا�ستفاد فيها  تروى بع�ص الق�س�ص الجميلة عن الإمام ال�سادق 

خرج   :P اهلل  ر�ضول  مولى  ال�ضقراني  »عن  العواطف:  تحريك  اأ�سلوب  من 

العط�ء اأي�م اأبي جعفر وم� لي �ضفيع، فبقيت على الب�ب متحيراً، واإذا اأن� بجعفر 

ال�ضقراني  اأن� مولك  له: جعلني اهلل فداك  اإليه فقلت  ال�ض�دق  Q فقمت 

فرحب بي وذكرت له ح�جتي فنزل ودخل وخرج واأعط�ني من كمه ف�ضبه في 

كمي ثم ق�ل: ي� �ضقراني اإن الح�ضن من كل اأحد ح�ضن واإنه منك اأح�ضن لمك�نك 

من�، واإن القبيح من كل اأحد قبيح واإنه منك اأقبح. وعظه على جهة التعري�س 

.
)4(

لأنه ك�ن ي�ضرب«

)1( �سورة اآل عمران، الآية: 77.

)2( تحف العقول، م.ن.

)3( تحف العقول، �ص304.

)4( بحار الأنوار، ج47، �ص349.



حاول الإمام Q في مكان اآخر اإظهار عمق الكراهية للتعاون مع بني العبا�ص، 

وقد منع اأحد الأ�سخا�ص ال�سيعة من التعاون معهم؛ لذلك قال: »م� اأُحب اأني عقدت 

لهم عقدة اأو وكيت لهم وك�ًء واإن لي م� بين ل تبيه�، ل ول مدة بقلم اإن اأعوان 

.
)1(

الظلمة يوم القي�مة في �ضرادق من ن�ر حتى يحكم اهلل بين العب�د«

4 . اإيق�ظ الوجدان

ت�سير التعاليم الإلهية اإلى اأّن الإن�سان قد ين�سى الحقائق في الظاهر اإل اأنه ل 

ين�ساها في باطنه على الإطالق لذلك يمكن اإي�ساله اإلى النجاة من خالل مخاطبة 

فطرته وباطنه.

ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  {ھ  تعالى:  اهلل  يقول 

ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  {ەئ  اأي�سًا:  ويقول   .
)2(

{ ۇۆ  ۇ  ڭ 
ُي�ساهد  الأ�سلوب  اإن هذا   .

)3(

{ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئی 
ب�سكل كامل في �سيرة الإمام ال�سادق Q، حيث يريد الإمام من المخاطب 

اأن يجعل نف�سه في موقع الفر�ص المطلوب ليرى ماذا تحدثه فطرته وماذا تريد 

منه.

غلبه  اأن  بعد  اهلل  يعرفه  اأن  منه  وطلب   Q ال�سادق  الإمام  اإلى  رجل  جاء 

نعم.  ق�ل  قط؟  �ضفينة  ركبت  هل  اهلل  عبد  »ي�   :Q الإمام  قال  المجادلون. 

ق�ل: فهل ك�ضر بك حيث ل �ضفينة تنجيك ول �ضب�حة تغنيك؟ ق�ل: نعم، ق�ل: 

هل تعلق قلبك هن�لك اأن �ضيئ�ً من الأ�ضي�ء ق�در على اأن يخل�ضك من ورطتك؟ 

ق�ل: نعم. ق�ل: فذلك ال�ضيء هو اهلل الق�در على الإنج�ء حيث ل منجي وعلى 

.
)4(

الإغ�ثة حيث ل مغيث«

)1( و�سائل ال�سيعة، ج12، �ص129.

)2( �سورة العنكبوت، الآية: 61.

)3( �سورة العنكبوت، الآية: 63.

)4( بحار الأنوار، ج3، �ص41.
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5 . تقديم النموذج والقدوة

واأ�سار  Q بعنوان كونه قدوة،  اإبراهيم  تين حول  القراآن الكريم مرَّ تحدث 

ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  {وئ  اأي�سًا:  قدوة  كونه  في   P اهلل  ر�سول  اإلى 

ھ  {ھ  قدوة:  باعتبارها  اأي�سًا  فرعون  امراأة  عن  وتحدث   .
)1(

{ ېئ 
. واإلى ما هناك وذلك ليتمكن مخاطبو 

)2(

ے ے ۓ ۓ ڭ }
الكالم الإلهي من التعرف اإلى النموذج والقدوة المطلوبة وليفهموا كيف يجب اأن 

 Q يكون ما يريده اهلل تعالى في عالم الواقع والخارج. يتحدث الإمام ال�سادق

عن مجموعة من العناوين باعتبارها قدوة من جملة ذلك القراآن الكريم، ر�سول 

اهلل P، الإمام علي Q، وال�سيعة الحقيقيون. يقول الإمام Q على �سبيل 

المثال: »عليكم ب�لقراآن، فم� وجدتم اآية نج� به� من ك�ن قبلكم ف�عملوا به وم� 

مع  به  الع�مل  للقراآن  »الح�فظ   ،
)3(

ف�جتنبوه« قبلكم  ك�ن  وجدتموه هلك من 

.
)4(

ال�ضفرة الكرام البررة«

القراآن  وميثاقية  وخلود  بقاء  �سّر  حول  اآخر  كالم  في   Q الإمام  يتحدث 

دون  لزم�ن  يجعله  لم  وتع�لى  تب�رك  اهلل  »لأن  ويقول:  القيامة  يوم  اإلى  الكريم 

زم�ن ول لن��س دون ن��ٍس فهو في كل زم�ن جديد وعند كل قوم غ�ّس اإلى يوم 

.
)5(

القي�مة«

يقول:   P اهلل  ر�سول  يمثلها  التي  القدوة  اإلى   Q ال�سادق  الإمام  واأ�سار 

عن اأبي هارون مولي اآل جعدة قال: »كنت جلي�ض�ً لأبي عبد اهلل Q ب�لمدينة 

ففقدني اأي�م�ً، ثم اإني جئت اإليه فق�ل: فق�ل لي: لم اأرك منذ اأي�م ي� اأب� ه�رون، 

)1( �سورة الأحزاب، الآية: 21.

)2( �سورة التحريم، الآية: 11؛ وحول النماذج ال�سيئة راجع: �سورة التحريم، الآية: 10؛ �سورة القلم، الآية: 48.

)3( الحياة، ج2ن �ص116.

)4( م.ن، �ص152.

)5( بحار الأنوار، ج89، �ص15.



فقلت: ولد لي غالم، فق�ل: ب�رك اهلل لك فيه فم� �ضميته؟ قلت: �ضميته محمداً، 

ف�أقبل بخده نحو الأر�س وهو يقول: محمد محمد محمد، حتى ك�د يل�ضق خده 

جميع�ً  كلهم  الأر�س  وب�أهل  وب�أبوي  وب�أمي  وبولدي  بنف�ضي  ق�ل:  ثم  ب�لأر�س، 

الفداء لر�ضول اهلل P، ل ت�ضبه ول ت�ضربه ول ُت�ِضْئ اإليه، واعلم اأنه لي�س في 

.
)1(

الأر�س دار فيه� ا�ضم محمد اإل وهي تقد�س كل يوم«

6 . الت�ضبيه والتمثيل وجعل المعقول مح�ضو�ض�ً

لأّن  والتمثيل؛  الت�سبيه  من  ال�ستفادة  الهداية،  في  المفيدة  الأ�ساليب  جملة  من 

النا�ص يدركون الأمور المح�سو�سة ب�سهولة بو�ساطة حوا�ّسهم الظاهرة، وذلك خالفًا 

للم�سائل العقلية التي تحتاج اإلى جهد فكري واإدراك عقلي. من هنا نرى اأّن اهلل تعالى 

ڀ  ڀ  پ  {پ  يقول:  حيث  متعددة  اآيات  في  الَمَثل  من  ا�ستفاد  قد 

.
)3(

، {ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائائ }
)2(

ڀ ڀ }
و»بطالن   ،

)4(

{ {ھ  بـ  اهلل«  »وجود  ت�سبيه  يمكن  القراآنية  الأمثلة  على  بناًء 

»العط�ء  وكذلك   
)5(

ال�ضخر« على  المزروع  »البذر  بـ  ب�لمّنة«  المترافق  العط�ء 

. وقد ا�ستعان الإمام 
)6(

والنف�ق« بـ »�ضبعم�ئة حبة قمح تخرج من حبة واحدة«

ال�سادق Q مرارًا بهذا الأ�سلوب، ن�سير اإلى نماذج من ذلك:

اأ ـ الت�ضبيه لإثبات ال�ضانع للب�ضر

غير  اأو  اأنت  »اأم�ضنوع  له:  فقال  العوجاء:  اأبي  وابن   Q الإمام  بين  حوار  جرى 

 :Q  م�ضنوع؟ فق�ل عبد الكريم بن اأبي العوج�ء: بل اأن� غير م�ضنوع فق�ل له الإم�م

)1( بحار الأنوار، ج17، �ص30.

)2( �سورة اإبراهيم، الآية: 25.

)3( �سورة الروم، الآية: 58.

)4( �سورة النور، الآية: 35.

)5( �سورة البقرة، الآية: 264.

)6( م.ن/261.
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ف�ضف لي لو كنت م�ضنوع�ً كيف كنت تكون؟ فبقي عبد الكريم ملي�ً ل يحير جواب�ً 

وولع بخ�ضبة ك�نت بين يديه وهو يقول طويل عري�س عميق ق�ضير متحرك �ض�كن 

كل ذلك �ضفة خلقه، فق�ل له الع�لم: ف�إن كنت لم تعلم �ضفة ال�ضنعة غيره� ف�جعل 

نف�ضك م�ضنوع�ً لم� تجد في نف�ضك مم� يحدث من هذه الأمور، فق�ل له عبد الكريم: 

�ض�ألتني عن م�ض�ألة لم ي�ض�ألني عنه� اأحد قبلك ول ي�ض�ألني اأحد بعدك عن مثله�، فق�ل 

اأنك ل ت�ض�أل  اأنك لم ت�ض�أل فيم� م�ضى فم� علمك  Q: هبك علمت  اأبو عبد اهلل 

فيم� بعد، على اأنك ي� عبد الكريم نق�ضت قولك لأنك تزعم اأن الأ�ضي�ء من الأول �ضواء 

فكيف قدمت واأخرت، ثم ق�ل: ي� عبد الكريم اأزيدك و�ضوح�ً اأراأيت لو ك�ن معك كي�س 

فيه جواهر فق�ل لك ق�ئل: هل في الكي�س دين�ر فنفيت كون الدين�ر في الكي�س، فق�ل 

اأن تنفي كون الدين�ر عن  لك �ضف لي الدين�ر وكنت غير ع�لم ب�ضفته هل ك�ن لك 

الكي�س واأنت ل تعلم؟ ق�ل: ل، فق�ل: اأبو عبد اهلل Q ف�لع�لم اأكبر واأطول واأعر�س 

من الكي�س فلعل في الع�لم �ضنعة من حيث ل تعلم �ضفة ال�ضنعة من غير ال�ضنعة، 

.
)1(

ف�نقطع عبد الكريم واأج�ب اإلى الإ�ضالم بع�س اأ�ضح�به وبقي معه بع�س«

ب ـ التمثيل لجواز ا�ضمين هلل تعالى

اآية هي  اإّن في القراآن  اأبو �ض�كر الدي�ض�ني،  عن ه�سام بن الحكم قال: »ق�ل 

قوة لن�. قلت: وم� هي؟ فق�ل: »وهو الذي في ال�ضم�ء اإله وفي الأر�س اإله« فلم 

زنديق  كالم  هذا  فقال:   Q اهلل  عبد  اأبا  فخبرت  فحججت  اأجيبه،  بما  اأدر 

ما  فقل:  فالن،  يقول:  فاإنه  بالكوفة؟  ا�سمك  ما  له،  فقل  اإليه  رجعت  اإذا  خبيث، 

ا�سمك بالب�سرة؟ فاإنه يقول: فالن، فقل كذلك اهلل ربنا في ال�سماء اإله وفي الأر�ص 

فاأخبرته  �ساكر  اأبا  فاأتيت  قال: فقدمت  اإله.  كل مكان  وفي  اإله،  البحار  وفي  اإله، 

.
)2(

فقال: هذه نقلت من الحجاز«

)1( اأ�سول الكافي، ج1، كتاب التوحيد، الباب 1، �ص76، ذيل الحديث 2.

)2( الميزان، ج18، �ص128؛ �سفينة البحار، ج1، �ص474.



ج ـ التمثيل لتجديد عذاب الإن�ضان

 Q عن حف�ص بن غياث قال: »كنت عند �ضيد الجع�فرة جعفر بن محمد

لم� اأقدمه المن�ضور ف�أت�ه ابن اأبي العوج�ء وك�ن ملحداً فق�ل له، م� تقول في 

هذه الآية: »كلم� ن�ضجت جلودهم بدلن�هم جلوداً غيره�« هب هذه الجلود ع�ست 

فعذبت فما ذنب الغير؟ قال اأبو عبد اهلل Q: ويحك هي هي وهي غيرها، قال: 

لبنة فك�سرها ثم �سب  اإلى  اأن رجاًل عمد  لو  اأراأيت  له:  القول، فقال  اأعقلني هذا 

عليها الماء وجبلها ثم ردها اإلى هيئتها الأولى األم تكن هي هي وهي غيرها؟ فقال: 

.
)1(

بلى اأمتع اهلل بك«

7 . البره�ن، الجدل، المن�ظرة

ېئ  {ۈئ  تعالى:  اهلل  يقول  وال�ستدلل،  بالبرهان  مليء  الكريم  القراآن 

 ،
)3(

{ ھھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ، {ہ 
)2(

{ ېئ 
.

)4(

{ ے ے ۓ ۓڭ }

اإلى  ي�سير  فاإنه  و...  المناظرة  ا�ستخدم  قد   Q ال�سادق  الإمام  كان  واإذا 

الجدال بالح�سنى ويبين اأن المجادلة بالأح�سن هي كالم�ساألة التي وردت في نهاية 

لي�سعوها  النخرة  البالية  بالعظام  جاءوا  عندما  المعاد،  منكري  حول  ي�ص  �سورة 

اأمام ر�سول اهلل P وعندما �ساألوا عن القادر على اإحيائها، قال: {ڻ ڻ 

.
)5(

ۀ ۀ ہہ }

)1( بحار الأنوار، ج7، �ص39، ح7.

)2( �سورة البقرة، الآية: 111.

34؛ �سورة المائدة،  258؛ �سورة الن�ساء، الآية:  اأي�سًا: �سورة البقرة، الآية:  125؛ راجع  )3( �سورة النحل، الآية: 

الآية: 91؛ �سورة التوبة، الآية: 103؛ �سورة طه، الآية: 14.

)4( �سورة النحل، الآية: 125.

)5( التف�سير الأمثل، ج16، �ص300.
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عن  يبتعد  وكان  العلمية  المناظرات  من  الكثير   Q ال�سادق  لالإمام  كان 

المناظرات غير الأ�سولية لذلك عندما جاء اإليه الطيار وهو اأحد اأ�سحابه ي�ساأله 

عن المناظرة مع المخالفين والمعاندين فاأو�سح له اأّن المناظرة ل باأ�ص فيها اإذا 

ه المناظرة مع �سخ�ص يتمكن من  كان فيها �سخ�ص مثلك. فالإمام Q كان ت�سرُّ

.
)1(

الهبوط ب�سالم عند طيرانه ويمكنه الطيران ب�سكل �سحيح عند هبوطه

)1( م.ن، ج12، �ص16 . 20.



الباب الثامن: 

g | عالمات ظ�ور الإمام الم�دي

g ع�ضر الظ�ور

مع إمام الزمان|





عالمات ظهور اإلمام المهدي |

ح�ضين الهي نج�د

مقدمة

اإن م�ساألة ظهور منجي الب�سر في اآخر الزمان هي عقيدة قطعية وعامة. وقد 

المذاهب  بع�ص  وكذلك  التوحيدية،  وغير  التوحيدية  وال�سرائع  الأديان  َب�ّسرت 

الب�سرية، بهذا اليوم. في هذا الإطار و�سح الإ�سالم مو�سوع الظهور معتمدًا على 

في  الم�سلح  وانتظار  النتظار  م�سطلح  اإلى  واأ�سار  قوية  وعملية  نظرية  مبادئ 

المجتمعات الإ�سالمية. اإن م�سطلح المهدوية والمهدي | هو تبلور ثقافة النتظار 

الإ�سالم  ظهور  منذ  وال�سنة.  ال�سيعة  من  اأعّم  الم�سلمين  جميع  عليها  اتفق  التي 

Rوال�سحابة، م�سوؤولية تبيين الثقافة  P واأهل البيت  تولى الر�سول الأكرم 

المهدوية، وقد ا�ستمرت هذه الر�سالة بالح�سور في كل ع�سر وقد تولها في ع�سر 

الغيبة الكبرى، العلماء والمبلغون الذين يب�سرون النا�ص بو�سول يوم الظهور.

ضرورة تبيين عالمات الظهور

عندما ت�سبح كل م�ساألة ذات اأهمية ومقبولية عامة، تزداد الأخطار والتهديدات 

ومن  الفر�ص؛  يتحينون  والذين  الم�ستفيدين  ناحية  من  تاأتي  التي  تلك  بالأخ�ص 

الذي  المنجي  ظهور  م�ساألة  والعام،  العالمي  ال�سخو�ص  ذات  الم�سائل  هذه  جملة 

الذين  الأفراد  اأّن  فيه  �سّك  ل  مما  الأديان.  كافة  في  عامة  عقيدة  باعتباره  ُطرح 

بغية  المخادع  بظاهرهم  النا�ص  خداع  يحاولون  الفردية  الم�سلحة  عن  يبحثون 
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الظهور �سروريًا. وهنا  ال�سيئة. لذلك كان تو�سيح عالمات  نواياهم  اإلى  الو�سول 

يجب على القادة والعظماء التعريف بالمنجي والم�سلح الذي �سياأتي اآخر الزمان 

النا�ص  اعتقادات  ولحفظ  النحرافات  دون  للحوؤول  وخ�ساله  �سواخ�سه  بكامل 

الأ�سيلة، وبذلك يتمكنون من اإ�ساءة الطريق اأمام النا�ص فيخرجون من الحيرة.

)الإمام  الزمان  اآخر  في  المنجي  والأحاديث حول  الروايات  تحدثت  من هنا، 

المهدي |( وكيفية ظهوره.

ب�سكل عام يمكن تق�سيم عالمات ظهور الإمام | اإلى اأنواع مختلفة، �سنحاول 

الإطاللة على كل واحد منها:

اأ ـ العالمات العامة والخا�ضة.

1 . العالمات العامة: هي تلك المجموعة من العالمات التي تعتبر �سواخ�ص كلية 

وعامة ولم تاأِت في قالب ظاهرة خا�سة في برهة خا�سة وفي اأفراد محددين؛ 

مثال ذلك الأحاديث والروايات التي اأ�سارت اإلى اأحوال النا�ص اآخر الزمان وما 

يجري عند ذلك من انحرافات فهي ب�سكل ما تو�سح عالمات ظهور الإمام | 

في قالب ومعيار كلي وعاّم.

»عن ابن عب��س عن ر�ضول اهلل P: في حديٍث اأن اهلل اأو�ضى اإليه ليلة اأ�ضرى 

واآِخُر رجل منهم  اأن ق�ل  اإلى  اإلى عليِّ واأخبره ب�لأئمة من ولده  ُيو�ضي  اأن  به 

ي�ضلي عي�ضى ابن مريم خلفه يمالأ الأر�س عدًل كم� ملئت جوراً وظلم�ً... فقلت 

: يكون ذلك اإذا ُرفع العلم  اإلهي و�ضيدي متى يكون ذاك؟ ف�أوحى اهلل عزَّ وجلَّ اإليَّ

وظهر الجهل وكثر القراءة وقل العمل وكثر القتل وَقلَّ الفقه�ء واله�دون وكثر 

فقه�ء ال�ضاللة والخونة... وكثر الجور والف�ض�د وظهر المنكر واأََمَر اأمتك به 

.
)1(

ونهى عن المعروف...«

)1( اثبات الهداة، ج7، �ص390.



يقول الإمام علي Q في الجواب عن �سوؤال �سع�سعة بن �سوحان وهو من 

اأ�سحابه حول الدجال وخروجه وعالمات ظهور الإمام المهدي |: »ف�إن عالمة 

الرب�  واأكلوا  الكذب  وا�ضتحلوا  الأم�نة  واأ�ض�عوا  ال�ضالة  الن��س  اأم�ت  اإذا  ذلك 

واأخذوا الُر�ض� و�ضيدوا البني�ن وب�عوا الدين ب�لدني� وا�ضتعملوا ال�ضفه�ء و�ض�وروا 

.
)1(

الن�ض�ء وقطعوا الأرح�م واتبعوا الأهواء وا�ضتخفوا ب�لدم�ء...«

2 . العالمات الخا�سة: هناك بع�ص العالمات التي تتبلور ب�سورة خا�سة وب�سواخ�ص 

محددة في اأفراد ُمعيَّنين؛ مثال ذلك ما ذكرته العديد من الروايات اأن الظهور 

الخا�سة  العالمات  المفرد. ومن جملة  اليوم  المفردة وفي  ال�سنوات  يكون في 

وقيام  خالل  مظهرا  وهما  وال�سفياني  الدجال  خروج  حول  تحدثت  التي  تلك 

اأفراد اأمثال اليماني وال�سيد الخرا�ساني اللذين هما مظهرا هداية، وقد ذكرت 

الروايات ذلك بال�سم وال�سفات المحددة. يقول الإمام الباقر Q: »تنزل 

الراي�ت ال�ضود التي تخرج من خرا�ض�ن اإلى الكوفة، ف�إذا ظهر المهدي بعث 

.
)2(

اإليه ب�لبيعة«

وعليه فقد تحدثت الروايات المتقدمة حول عالمات الظهور الخا�سة.

 ب ـ العالمات الحتمية وغير الحتمية

1 . العالم�ت الحتمية

هي العالمات التي تح�سل على نحو القطع قبل ظهور الإمام | وهي التي لم 

يلحظ في اإيجادها اأي قيد اأو �سرط وقد يمكن القول اإّن ادعاء الظهور قبل تحققها 

كذب.

)1( بحار الأنوار، ج52، �ص193.

)2( الم�سدر ال�سابق، �ص217.
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يقول الإمام ال�سجاد Q: »اإّن اأمر الق�ئم حتم من اهلل واأمر ال�ضفي�ني حتم 

.
)1(

من اهلل ول يكون ق�ئم اإل ب�ضفي�ني«

يقول الإمام ال�سادق Q: »واليم�ني من المحتوم«.

خروج  جعفر  لأبي  »قلت  الثمالي:  حمزة  اأبي  عن  �ساذان  بن  الف�سل  ينقل 

من  ال�ضم�س  وطلوع  المحتوم  من  والنداء  نعم  ق�ل  المحتوم؟  من  ال�ضفي�ني 

وقتل  المحتوم  من  الدولة  في  العب��س  بني  واختالف  المحتوم  من  مغربه� 

.
)2(

النف�س الزكية محتوم وخروج الق�ئم من اآل محمد محتوم...«

2 . العالم�ت غير الحتمية

اأن وجود  اأي  التي تح�سل قبل الظهور ب�سكل م�سروط،  هناك بع�ص العالمات 

هذه العالمات يكون حتميًا اإذا وجد المقت�سي وفقد المانع. اإلى جانب الحتميات 

هناك العديد من العالئم غير الحتمية.

ج ـ العالمات القريبة من الظهور والبعيدة عنه

1 . العالم�ت القريبة اإلى زم�ن الظهور

تحدثت بع�ص الروايات حول العالمات التي تح�سل في عام ظهور الإمام |؛ 

Q: »خروج الثالثة، الخرا�ض�ني وال�ضفي�ني واليم�ني  يقول الإمام ال�سادق 

في �ضنة واحدة في �ضهر واحد، في يوم واحد ولي�س فيه� راأيه ب�إحدى من راية 

.
)3(

اليم�ني يهدي اإلى الحق«

عن الإمام الباقر Q: »لي�س بين قي�م الق�ئم وقتل النف�س الزكية اأكثر من 

.
)4(

خم�س ع�ضرة ليلة«

)1( م.ن، �ص82.

)2( الر�ساد للمفيد، ج3، �ص347.

)3( كتاب الغيبة للنعماني، �ص252.

)4( الر�ساد للمفيد، ج2، �ص374؛ اعالم الورى، �ص427.



2 . العالم�ت البعيدة عن زم�ن الظهور

تتحقق بع�ص العالمات في المرحلة الفا�سلة بين الغيبة والظهور وهي لي�ست 

اإلى مرحلة ما قبل  يعود  العالمات مما  بع�ص هذه  الظهور، وهناك  اإلى  قريبة 

هذه  جملة  ومن  الولدة  بعد  ما  مرحلة  اإلى  الآخر  والبع�ص   | الإمام  ولدة 

العالمات زوال بني اأمية وبني العبا�ص، خروج اأبي م�سلم الخرا�ساني، اختالف 

الم�سلمين و...

د ـ العالمات ال�ضماوية والأر�ضية

1 . العالم�ت الطبيعية والأر�ضية

تقوم  والطبيعي حيث  الأر�سي  الطابع  يغلب عليها  التي  العالمات  هناك بع�ص 

بَدْوٍر في حقانية ظهور الإمام المهدي |.

فيبلغ  الحرم  في  بيتي  اأهل  من  رجل  »ويخرج   :Q علي  الإمام  يقول 

بمن  ال�ضفي�ني  اإليه  في�ضير  فيهزمهم  جنده  من  جنداً  اإليه  فيبعث  ال�ضفي�ني، 

معه، حتى اإذا ج�وزوا ببيداء من الأر�س، خ�ضف بهم، فال ينجو منهم اإل المخبر 

عنهم«.

خروج  البيداء،  في  بال�سفياني  الخ�سف  الأر�سية  العالمات  جملة  ومن 

الحروب  الزكية،  النف�ص  قتل  والدجال،  وال�سفياني  والخرا�ساني  اليماني 

الدامية...

2 . العالم�ت ال�ضم�وية

بالإ�سافة اإلى العالمات الأر�سية، هناك بع�ص العالمات ال�سماوية التي ت�سير 

اإلى زمان الظهور وذلك لأهمية ظهور الإمام | والهدف منها اأن يتعرف النا�ص 

على الم�سلح ال�سماوي بال�سكل الأف�سل ولي�ساركوا في تحقق ر�سالته واأهدافه، ومن 

جملة ذلك:
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ـ الصيحة في السماء

اآل  في  الحق  اأن  ال�ضم�ء  من  من�ٍد  ن�دى  »اإذا   :Q ال�سادق  الإمام  يقول 

ول  حبه،  وي�ضربون  الن��س  اأفواه  على  المهدي  يظهر  ذلك  فعند   P  محمد

يكون لهم ذكر غيره«.

ـ الكسوف

يقول الإمام ال�سادقQ: »عالمة خروج المهدي ك�ضوف ال�ضم�س في �ضهر 

.
)1(

رم�ض�ن في ثالث ع�ضرة واأربع ع�ضرة منه«

)1( الغيبة للنعماني، �ص270.



عصر الظهور

خدامراد �ضليمي�ن

والتي  الغنية  الإ�سالم  ثقافة  في  المتجذرة  الأفكار  واحدة من  المهدوية  تعتبر 

مظلومو  يترقبه  الذي  الأمل  اأ�سبحت  ثم   P الأكرم  الر�سول  بداية  طرحها 

يظهر  متى  الم�سلمون:  يت�ساءل  هنا،  من  الم�ست�سعفين.  حاكمية  حيث  العالم 

الموعود؟ حتى اإّن هذا ال�سوؤال كان ُيطرح قبل ولدة الإمام | حيث كانوا ي�ساألون 

المع�سومين  R حول ع�سر ذاك التحول العالمي الكبير.

طبعًا اأ�سار المع�سومون R اإلى اأّن الم�سائل المتعلقة بالإمام المهدي | 

هي واحدة من الأ�سرار الإلهية حيث كّذبوا الموّقتين.

عند مطالعة الكالم الإلهي وكلمات الأئمة الأطهار Rت�سادفنا عدة م�سائل 

من اأبرزها:

1 . اإّن العلم الدقيق بزمان ظهور الإمام هو من الأمور التي َخ�ّص اهلل تعالى بها 

نف�سه.

2 . كان المع�سومون Rيحّذرون النا�ص من تعيين زمان خا�ّص للظهور.

3 . تحدثت بع�ص الروايات عن اأّن الظهور اأمر مفاجئ واأ�سار العديد من الروايات 

اأمر الفرج عبارة عن �سبه قيام ال�ساعة المفاجئ، وطبعًا هذا  اأّن ا�سالح  اإلى 

يتعار�ص مع تعيين وقت للظهور.

4 . على الرغم من اأن غمو�ص زمان الظهور هو من الأ�سرار الإلهية واأن الحكمة 
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الإلهية اقت�ست اأن تكون المعرفة بزمان الظهور من الأمور المجهولة والمكتومة 

عند النا�ص؛ اإل اأن بع�ص الروايات اأ�سارت اإلى الحكمة من ذلك حيث يظهر من 

ذلك تعيين الحدود الزمانية للظهور.

معرفة  كيفية  على  الطالع  Rيمكن  المع�سومين  كالم  اإلى  الرجوع  بعد   .  5

الإمام المهدي | بزمان الظهور وهذا ما �سن�سير اإليه.

�سنحاول في هذا المقال الإ�سارة اإلى النقاط المتقدمة بالخت�سار.

العلم عند الله فقط

�ست العلم بزمان الظهور باهلل تعالى فقط يمكن  من جملة الروايات التي خ�سّ

الإ�سارة اإلى ما يلي:

الخزاعي  علي  بن  دعبل  �ضمعت  ق�ل  الهروي  �ض�لح  بن  ال�ضالم  عبد  »عن  ـ 

يقول لم� اأن�ضدت مولي الر�ض� Q ق�ضيدتي التي اأوله�:

ـــــــات خـــلـــت مــــن تــــالوة ــــص اآي ــــدار� ومــــنــــزل وحـــــي مــقــفــر الـــعـــر�ـــســـاتم

فلما انتهيت اإلى قولي:

خـــــارج ــــة  اإمـــــــــام ل حمــــال والــــركــــاتخــــــــروج  اهلل  ا�ـــســـم  عـــلـــى  يـــقـــوم 

ــــاطــــل ــــــل حــــــق وب ــــز فــــيــــنــــا ك ــعــمــاء والــنــقــمــاتميــــي ــن ــى ال ويـــجـــزي عــل

بكى الر�سا Q بكاء �سديدًا ثم رفع راأ�سه اإلّي فقال لي: يا خزاعي نطق روح 

القد�ص على ل�سانك بهذين البيتين فهل تدري من هذا الإمام؟ ومتى يقوم؟... واأما 

اأن   Q اآبائه عن علي  اأبيه عن  اأبي عن  ولقد حدثني  الوقت  فاأخبار عن  متى؟ 

النبي P قيل له: يا ر�سول اهلل P متى يخرج القائم من ذريتك؟ فقال: مثله مثل 

.
)1(

ال�ساعة )ل يجليها لوقتها اإل هو ثقلت في ال�سماوات والأر�ص ول ياأتيكم اإل بغتة«

)1( عيون اأخبار الر�سا Q، ال�سيخ ال�سدوق، انت�سارات جهان، 1378هـ.�ص، ج2، �ص266 وكمال الدين، ال�سيخ 

ال�سدوق، دار الكتب الإ�سالمية، ج2، �ص372.



القيامة يمكن  Q اعتبر خفاء زمان الظهور �سبيهًا بزمان  اأن الإمام  وبما 

ال�ستنتاج:

جهة  ومن  الجميع  عند  العمل  في  الحرية  من  حالة  تظهر  القيامة  خفاء  مع  ـ 

اأخرى بما اأن وقت ذلك غير معلوم ب�سكل دقيق فهو محتمل في كل زمان، النتيجة 

هي وجود حالة ا�ستعداد دائمة وهكذا هو الحال فيما يتعلق بالإمام المهدي |؛ 

لأنه لو تم تحديد التاريخ وكان زمان الظهور بعيدًا، لغرق الجميع في الغفلة والغرور 

وعدم الطالع واإذا كان ذاك الزمان قريبًا، فمن الممكن اأن يفقد النا�ص الحرية 

في العمل وت�سبح اأعمالهم ا�سطرارية.

ـ بما اأن العلم ـ بزمان القيامة مح�سور باهلل تعالى فقط، فالعلم بزمان ظهور 

الإمام المهدي | خا�ص باهلل تعالى اأي�سًا. وقد اأ�سارت بع�ص الروايات اإلى ظهور 

المهدي | اإلى جانب ح�سول القيامة.

 P ـ ت�سير اأجزاء الآية ال�سريفة المتقدمة اإلى نفي العلم بالقيامة عن الر�سول

حيث تقول الآية: {جت حت خت متىت يت جث مث ىث يث }.

من هنا يمكن ال�ستنتاج اأّن الر�سول P ل يعلم الزمان الدقيق لظهور الإمام 

المهدي | اأي�سًا واأّما الذين يتجراأون على تحديد الوقت ب�سكل دقيق ففيه تاأمل.

العلم  باأن  واأجاب  الأول  المع�سوم  يدي  بين  المتقدم طرح  ال�سوؤال  اأّن  �سحيح 

بزمان الظهور هو عند اهلل تعالى، فبالإ�سافة اإلى ذلك عندما �ُسئل الإمام الأخير 

هكذا �سوؤال اأجاب �سمن توقيع قائاًل: »... واأم� ظهور الفرج ف�إنه اإلى اهلل تع�لى 

.
)1(

ذكره وكذب الوق�تون«

واأ�سار الإمام | في اآخر توقيع له اإلى �سفيره الأخير اإلى الظهور: »ول ظهور 

.
)2(

اإل بعد اإذن اهلل تع�لى«

)1( كتاب الغيبة، ال�سيخ الطو�سي، موؤ�س�سة المعارف الإ�سالمية، قم، �ص291.

)2( الخرايج والجرايح، قطب الدين الراوندي، موؤ�س�سة الإمام المهدي |، قم، 1409هـ.ق، ج3، �ص1128 وكتاب 

الغيبة، �ص395.
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يت�سح مما تقدم اأن زمان بداية الظهور هو واحد من الأ�سرار الإلهية التي يعجز 

الفكر الب�سري من الحاطة بها.

هل يعلم المختارون ذلك؟

ات�سح اأن العلم بزمان الظهور م�ساألة عالقة باهلل تعالى فقط، ولكن هل و�سع 

اهلل تعالى هذا العلم عند المختارين والم�سطفين لديه اأم ل؟

اأ�سرنا اإلى اأن العلم بالظهور �سبيه بالعلم بالقيامة وهما مخت�ستان باهلل تعالى، 

اإل اأن بع�ص الروايات و�سحت اأّن جزءًا من هذه المعرفة قد و�سعها اهلل تعالى عند 

النبي الأكرم P الذي نقلها اإلى ورثة علمه الذين اأمروا اأن ل ي�سعوها تحت اإرادة 

ِمر ال�سيعة بتكذيب الموقتين.
ُ
اأّي اإن�سان على الطالق، ل بل اأ

ـ عن عبد الرحمن بن كثير، قال: كنت عبد اأبي عبد اهلل Q اإذ دخل عليه 

مهزم، فقال له: جعلت فداك، اأخبرني عن هذا الأمر الذي ننتظره متى هو؟ فقال: 

.
)1(

»ي� مهزم كذب الوق�تون«

وتحدث الإمام Q اأي�سًا في جواب اأبي ب�سير فقال: »اإّن� اأهل بيت ل نوقت«.

ال�سديد.  التاأكيد  Q مع  الباقر  الإمام  الم�ساألة عينها في عبارات  وذكرت 

كذب  الوق�تون،  »كذب  فاأجاب:  الظهور  زمان  عن  الإمام  ي�سار  بن  ف�سيل  �ساأل 

.
)2(

الوق�تون، كذب الوق�تون«

مّما ل �سّك فيه اأّن المق�سود من تعيين الوقت هو تحديد ال�سنة واليوم ب�سكل 

دقيق واإل فقد اأ�سرنا اإلى اأن بع�ص الروايات تحدثت عن ذلك ب�سكل مجمل فحددت 

بع�ص الحدود ذات العالقة بزمان الظهور.

ج1،  1365هـ.�ص،  طهران،  الإ�سالمية،  الكتب  دار  الكليني،  الإ�سالم  ثقة  والكافي،  �ص426  الغيبة،  كتاب   )1(

�ص368.

)2( الكافي، ج1، �ص368.



اأ�سرنا فيما تقدم اإلى اأّن بع�ص الروايات تحدثت عن ظهور الإمام | واأنه اأمر 

ب�سكل م�سّبق، لأنه  للظهور  تتنافى مع تحديد وقت  الفجائية  اأّن  والوا�سح  مفاجئ 

عندما يتم تحديد وقت خا�ص، فال معنى ليكون فجائيًا. طبعًا الذين يحددون وقتًا 

ًا ، فكالمهم مناٍف لهذه المجموعة من الروايات. خا�سّ

يمكن ت�سنيف بع�ص الروايات على النحو الآتي:

اأ . ا�ضالح اأمر الظهور في ليلة.

يقول الإمام علي Q: »ق�ل ر�ضول اهلل P: المهدي من� اأهل البيت ُي�ضلح 

.
)1(

اهلل له اأمره في ليلة«

.
)2(

واإلى هذا الأمر اأ�سار الإمام الباقر Q: »ُي�ضلح اهلل له اأمره في ليلة«

ب . المجيء كال�ضهاب الثاقب

يقول الإمام الباقر Q بعد بيان غيبة الإمام المهدي |: »ثم يبدو ك�ل�ضه�ب 

.
)4(

. ويقول الر�سول الأكرم P: »فعند ذلك َيْقَبُل ك�ل�ضه�ب الث�قب«
)3(

الوق�د«

طبعًا ل يمكن اعتبار ت�سبيهات المع�سومين Rعبثية. ثم اإّن مجيئه كال�سهاب 

ع. هو اأمر مفاجئ ل ي�سبقه اأيُّ توقُّ

زمان الظهور في الروايات

ذكرت بع�ص الروايات بع�ص الأحداث والحالت التي تحدد زمان الظهور.

هنا نق�سم الروايات اإلى عدة مجموعات:

1 . الرواي�ت التي تحدثت عن اأن يوم الجمعة هو يوم الظهور:

.
)5(

ـ يقول الإمام ال�سادق Q: »يخرج ق�ئمن� اأهل البيت يوم الجمعة«

)1( كمال الدين، ج1، �ص152.

)2( الغيبة للنعماني، محمد بن اإبراهيم النعماني، مكتبة ال�سدوق، طهران، 1397هـ.ق، �ص163.

)3( كتاب الغيبة، �ص159 وكمال الدين، ج1، �ص324.

)4( كمال الدين، ج1، �ص287.

)5( الخ�سال، ال�سيخ ال�سدوق، انت�سارات جامعة المدر�سين، قم، 1403هـ.ق، ج2، �ص394؛ بحار الأنوار، العالمة 

المجل�سي، موؤ�س�سة الوفاء، بيروت، ج56، �ص26.
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2 . الرواي�ت التي اأ�ض�رت اإلى اأن يوم الظهور مرادف ليوم ع��ضوراء: 

.
)1(

يقول الإمام الباقر Q: »... وهذا اليوم الذي يقوم فيه الق�ئم«

وذلك �سمن حديثه عن يوم عا�سوراء.

3 . الرواي�ت التي تحدثت عن اأن الظهور هو في ال�ضنة الفرد:

.
)2(

يقول الإمام ال�سادق Q: »ل يخرج الق�ئم اإل في وتر من ال�ضنين«

4 . تحدثت بع�س الرواي�ت عن اأن ال�ضبت هو يوم الظهور:

.
)3(

يقول الإمام الباقر Q: »يخرج الق�ئم يوم ال�ضبت يوم ع��ضوراء«

�سحيح اأن القرائن ت�سير اإلى اأن يوم الجمعة هو يوم الظهور اإل اأنه يمكن فهم 

ذلك باعتبار اأن يوم الجمعة هو اليوم الأول للظهور الذي يترافق مع اأحداث كثيرة 

لذلك تقع بع�ص تلك الأحداث يوم ال�سبت.

طريق معرفة إمام الزمان |

| غير عالم بزمان الظهور ب�سكل دقيق،  اإذا كان الإمام المهدي  قد ي�ساأل: 

فكيف �سيطلع على ذلك؟

هنا ذكرت العديد من الروايات التي بينت طرق علم الإمام | بزمان الظهور، 

ن�سير اإلى بع�سها:

1 . المعرفة عن طريق الإله�م

مّما ل �سّك فيه اأّن المع�سومين يمتلكون الهامًا اإلهيًا، واإذا كان الوحي قد اختتم 

.R اإل اأن اللهام يح�سل لأهل البيت ،P برحيل ر�سول اهلل

هنا يمكن الإ�سارة اإلى بع�ص الروايات التي و�سحت معرفة الإمام المهدي | 

بزمان الظهور عن طريق اللهام. يقول الإمام ال�سادق Q ذيل الآية ال�سريفة 

)1( تهذيب الأحكام، ال�سيخ الطو�سي، دار الكتب الإ�سالمية، طهران، 1365هـ.�ص، ج4، �ص300.

)2( كتاب الغيبة، �ص453 ورو�سة الواعظين، محمد بن ح�سن الفتال الني�سابوري، انت�سارات ر�سى، قم، �ص263.

)3( التهذيب، ج4، �ص333 وكمال الدين، ج2، �ص653.



{ۉ ې ې ې }: »اإّن من� اإم�م�ً م�ضتتراً ف�إذا اأراد اهلل اإظه�ر اأمره نكت في قلبه 

.
)1(

نكتة فظهر � فق�م ب�أمر اهلل تع�لى«

2 . المعرفة عن طريق ارتف�ع علم الظهور

اأ�سارت بع�ص الروايات اإلى اأنه اإذا اقترب ع�سر الظهور وحان وقته يرتفع العلم 

اأن عليه الظهور. يقول  اأثناء الظهور باإذن اهلل، فيعلم الإمام  الذي يحمله الإمام 

الر�سول الأكرم P: »... له َعلٌَم اإذا ح�ن وقت خروجه انت�ضر ذلك العلم بنف�ضه 

فن�داه العلم اخرج ي� ولي اهلل واقتل اأعداء اهلل فال يحل لك اأن َتْعُقَد عن اأعداء 

.
)2(

اهلل«

3 . المعرفة عن طريق خروج ال�ضيف من غمده

ال�ضيف من  ذلك  اقتلع  ف�إذا ح�ن وقت خروجه  �ضيف مغمد  »له   :P يقول 

غمده واأنطقه اهلل عز وجل فن�داه ال�ضيف اخرج ي� وليَّ اهلل فال يحل لك اأن تقعد 

.
)3(

عن اأعداء اهلل فيخرج«

الحكمة في خفاء زمان الظهور

ظهور  زمان  خفاء  اأن  وهي  م�ساألة  اإلى  ال�سارة  المنا�سب  من  النهاية  في 

الإمام  | ل يخلو من حكم من جملتها:

1 . البقاء على روح الأمل والنتظار حية في المجتمع طوال غياب الإمام |، فلو 

ُعِلم وقت الظهور لأ�سبح النتظار غير ذي معنًى.

2 . ي�سبح هناك معنى لختبار ال�سيعة في ع�سر الغيبة.

3 . مفاجاأة المعار�سين والأعداء.

)1( الكافي، ج1، �ص343؛ كتاب الغيبة، �ص164 ورجال الك�سي، محمد بن عمر الك�سي، انت�سارات جامعة م�سهد، 

1348هـِ.�ص، �ص192.

)2( كمال الدين، ج1، �ص155؛ الخرايج والجرايح، قطب الدين الراوندي، ج2، �ص550.

)3( كمال الدين، ج1، �ص155.
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بما اأن ال�سعي للق�ساء على الإمام | هو اأحد اأ�سباب الغيبة، لذلك فاإن ات�ساح 

الأعداء  مفاجاأة  اأّما  ومحاربته،  لقتاله  التهيُّوؤ  في  الأعداء  ي�ساعد  الظهور  زمان 

فتتطلب اأن يبقى زمان الظهور غير معلوم.



الباب التا�ضع:

 بيوت الرحمن

g اآثار الح�ضور في الم�ضجد





آثار الحضور في المسجد

المعنوي  الفي�ص  ومنبع   
)2(

الوحي ومركز   
)1(

الأر�ص على  اهلل  بيت  الم�سجد 

والعديد من البركات التي تعود للم�سلين والمجتمع الإ�سالمي. مّما ل �سّك فيه اأّن 

اآثار كثيرة  للح�سور فيه  تعالى �سيكون  الذي يمتلك هكذا مكانة عند اهلل  المكان 

ت�سمل المكلفين والحا�سرين في الم�سجد اأعم من المراأة والرجل.

للح�سور في الم�سجد اآثار كثيرة قد ي�سعب الإحاطة بها جميعها؛ وقد جاء في 

اإحدى الروايات عن الإمام علي Q اأّن للح�سور في الم�سجد ثمانية اآثار: »من 

اختلف اإلى الم�ضجد اأ�ض�ب الثم�نية؛ اأخ�ً م�ضتف�داً في اهلل، اأو ِعلم�ً م�ضتطرف�ً اأو 

اآية محكمة اأو ي�ضمع كلمة تدل على هدى، اأو رحمة منتظرة اأو كلمة ترده عن 

.
)3(

ردى اأو يترك ذنب�ً خ�ضية اأو حي�ًء«

يمكن الحديث حول اآثار الح�سور في الم�سجد على النحو التالي:

1 . الآث�ر العب�دية

وبيوت   
)4(

الأر�ص على  اهلل  بيوت  باعتبارها  الم�ساجد  عن  الحديث  يجري 

)1( م�ستدرك الو�سائل، ج3، �ص213 و359.

)2( كنز العمال، ج7، �ص448.

)3( و�سائل ال�سيعة، ج3، �ص480.

)4( م�ستدرك الو�سائل، ج3، �ص313.
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العبادية  الماهية  اإلى  بو�سوح  العناوين  هذه  وت�سير   .
)2(

والموؤمنين  
)1(

المتقين

العبد  بين  العالقة  من  نوع  لإيجاد  بنيت  قد  الم�ساجد  فاإّن  الأ�سل  وفي  للم�سجد، 

والمعبود والإعالن عن العبودية للخالق. ومن هنا يتبين الأثر الأ�سا�ص للح�سور في 

الم�سجد، بالأخ�ص في البعد العبادي: »واأقيموا وجوهكم عند كل م�ضجد وادعوه 

.
)3(

مخل�ضين له الدين كم� بداأكم تعودون«

2 . الآث�ر العلمية

و�سايا  ل�سان  على  جاء  وما   P الر�سول  ع�سر  في  الم�سجد  ا�ستخدام  ي�سير 

المع�سومين Rاإلى اأحد اآثار الح�سور في الم�سجد. يقول الر�سول P: »كل 

.
)4(

جلو�س في الم�ضجد لغو اإل ثالثة: قراءة ُم�َضّل اأو ذكر اهلل اأو �ض�ئل عن علم«

3 . الآث�ر الجتم�عية

اإّن الم�سجد، باعتباره مركزًا دينيًا للعموم، يوؤّدي دورًا اأ�سا�سيًا في اإيجاد اجتماع 

للم�سلمين. من هنا يمكن الحديث عن دور اجتماعي للم�سجد.

ح�سور  الم�سجد،  في  عنها  الحديث  يمكن  التي  الجتماعية  الآثار  جملة  ومن 

اأو�ساع واأحوال بع�سهم  الن�ساء والرجال وتبادل الأخبار الجتماعية وال�سوؤال عن 

البع�ص واأحوال الم�سلمين. يجد الم�سلمون في الم�سجد الفر�سة المنا�سبة للتعرف 

والعبودية مّما  الدين  لون واحد من  الذين يجمُعه معهم  الآخرين  الم�سلمين  على 

التعرف  من  الم�سلون  يتمكن  لذلك  متنا�سق.  اجتماعي  تنظيم  اإيجاد  في  ي�سّهل 

اآثاره  الأمر  لهذا  يكون  حيث  منا�سبة  دينية  �سفات  اأ�سحاب  واأخوات  اإخوة  على 

الجتماعية.

)1( م.ن، �ص359.

)2( كنز العمال، ج7، �ص650.

)3( �سورة الأعراف، الآية: 29.

)4( بحار الأنوار، ج77، �ص86؛ و�سائل ال�سيعة، ج3، �ص86.



اإحدى  من  ب�أقل  الم�ضجد  �ض�حب  يرجع  »ل   :Q ال�سادق  الإمام  يقول 

.
)1(

ثالث خ�ض�ٍل... واإّم� اأخ ي�ضتفيده في اهلل«

ويتمكن الرجال والن�ساء ومن خالل ح�سورهم في الم�سجد من اإيجاد مجتمع 

ديني �سالم.

ت�سير الروايات المنقولة عن اأمير الموؤمنين Q اإلى الآثار ال�سلوكية للح�سور 

في الم�سجد على م�ستوى اإبعاد المجتمع المتدين عن الف�ساد والمع�سية والتجاه 

به نحو ال�سالمة وال�سالح: »اأو كلمة ترده عن ردى اأو يترك ذنب�ً خ�ضية اأو حي�ًء«.

ومن هنا يمكن القول اإّن الح�سور في الم�سجد يوؤّدي دورًا على م�ستوى الحوؤول 

دون ارتكاب المعا�سي والجرائم.

4 . الآث�ر ال�ضي��ضية

كان الم�سجد وعلى امتداد التاريخ مركزًا �سيا�سيًا للمجتمع الديني اإلى جانب 

كونه مركزًا اجتماعيًا وعباديًا ومعنويًا. ويمكن مالحظة ح�سور هذا الدور للم�سجد 

في زمان الر�سول P والخلفاء والإمام علي Q حيث يمكن الحديث عن نماذج 

كثيرة لهذا الدور طوال التاريخ.

الرجال  لح�سور  ال�سيا�سية  الآثار  اإلى  اأي�سًا  الإ�سارة  يمكن  المرحلة  هذه  وفي 

في الم�سجد واإلى ح�سور الن�ساء فيه. ومن اأبرز مظاهر ح�سور الن�ساء واآثار هذا 

 Q  اإلى الم�سجد للدفاع عن حق علي O الح�سور، قدوم ال�سيدة الزهراء

من  وهو  الم�سجد  في  زينب  ال�سيدة  ح�سور  اإلى  الإ�سارة  يمكن  كما  بالولية. 

. كما يمكن م�ساهدة هذا الأثر وبو�سوح في مجريات الثورة 
)2(

الم�سلمات التاريخية

الإ�سالمية.

جيل  ايجاد  اإلى  توؤدي  اأن  يمكن  الم�سجد  في  ُتَقّدم  التي  ال�سيا�سية  التربية  اإّن 

)1( و�سائل ال�سيعة، ج3، �ص477.

)2( لمزيد من المعلومات حول الح�سور ال�سيا�سي للن�ساء في الم�ساجد، راجع بالغات الن�ساء...

د
ج
�ض
م
ال
ي 
ف
ر 
و
�ض
ح
ال
ر 
ثا
اآ

269



رو���������ض��������ة ال����م����ب����ّل����غ����ي����ن

ن
م
ح
ر
ال
ت 
و
بي
 

270

مقابل  في  الكافي  الوعي  يمتلك  والذي  الديني  للمجتمع  اأ�سا�سيًا  داعمًا  ي�سكل 

والن�ساء  الرجال  ال�سيا�سية. من هنا يمكن الحديث عن �سرورة ح�سور  الأحداث 

اإلى  الأمر  ف�سيوؤدي  مكان،  في هكذا  الح�سور  من  الن�ساء  ُحِرم  فلو  الم�سجد،  في 

َطلع  نق�ص في هذه التربية. والواقع اأّن الن�ساء ت�ساهم في التربية ال�سيا�سية لما ت�سْ

به من دور على م�ستوى تربية الأبناء.

ـ اآلثار الروحية واألخالقية

اإّن اأجواء الم�سجد هي اأجواء نورانية واإلهية. وقد اأ�سار الر�سول P اإلى ذلك 

في حديث يقول: »م� جل�س قوم في م�ضجد من م�ض�جد اهلل تع�لى يتلون كت�ب 

اهلل ]و[ يتدار�ضونه بينهم اإل تنزلت عليهم ال�ضكينة وغ�ضيتهم الرحمة وذكرهم 

.
)1(

اهلل فيمن عبده«

ونقراأ في حديث اآخر عن ر�سول اهلل P: »من ك�نت الم�ض�جد بيته �ضمن اهلل 

. وعلى هذا الأ�سا�ص فالموؤمن في 
)2(

له ب�لروح والراحة والجواز على ال�ضراط«

الم�سجد �سبيه بال�سمك في البحر.

ي�سفي  الم�سجد،  الح�سور في  الذي يح�سل من خالل  والهدوء  اإّن الطمئنان 

القدرة على القيام بالوظائف والتكاليف ال�سرعية ب�سكل �سحيح. وتجدر الإ�سارة 

اإلى نقطة هامة وهي اأّن الن�ساء يتمتعن بروح وعاطفة �سفافة، لذلك كان لح�سورهنَّ 

اأثر كبير على م�ستوى الإح�سا�ص وال�سعور بالهدوء الإلهي والقلبي.

واأّما على الم�ستوى الأخالقي فالمو�سوع على هذا النحو اأي�سًا؛ وال�سبب في ذلك 

اأّن الن�ساء يق�سين اأكثر اأوقاتهن في المنزل وتربية الأبناء مما يجعلهنَّ َيِع�ْسَن بع�ص 

الم�ساكل اأحيانًا، لذلك فالن�ساء يحتجن اإلى الهدوء واإلى مكان ي�سعرن فيه بالراحة 

توجد  الذي  الوحيد  المكان  هو  والم�سجد  الرجال.  اإليه  يحتاج  اأكثر مما  النف�سية 

)1( م�ستدرك الو�سائل، ج3، �ص363.

)2( م.ن، ج3، �ص554.



فيه النورانية والعبودية والرتباط بين الخالق والمخلوق. اإّن في الجماعة �سفات 

وخ�سائ�ص غير موجودة في غيرها.

يقول الإمام ال�سادق Q: »ك�ن اأبي اإذا َحَزَنه اأمر جمع الن�ض�ء وال�ضبي�ن 

ثم دع� واآمنوا«.

6 . الآث�ر المعنوية والآخروية

تحدثت الروايات حول الثواب والأجر الكبير للحا�سرين في الم�سجد من جملة 

هذه الروايات ما يلي:

1 . »اإّن في التوراة مكتوب�ً: اإّن بيوتي في الأر�س الم�ض�جد فطوبى لمن تطهر 

.
)1(

في بيته ثم زارني في بيتي وحق على المزور اأن يكرم الزائر«

المغفرة  ِقراه�  الآخرة  اأ�ضواق  من  �ضوق  »الم�ض�جد   :P اهلل  ر�سول  قال   .  2

.
)2(

وتحفته� الجنة«

3 . قال ر�سول اهلل P: »�ضبعة يظلهم اهلل في ظّله يوم ل ظلَّ اإل ظلُّه... رجل 

.
)3(

قلبه متعلق ب�لم�ضجد اإذا خرج منه حتى يعود اإليه«

4 . قال الإمام ال�سادق Q: »ل يرجع �ض�حب الم�ضجد ب�أقّل من اإحدى ثالث 

خ�ض�ل: اإّم� دع�ء يدعو به يدخله اهلل به الجنة، واإّم� دع�ء يدعو به في�ضرف 

اهلل عنه به بالء الدني�...«.

المعنوية  والكمالت  والأخروية  الدنيوية  الآثار  اإلى  وبو�سوح  ي�سير  تقدم  ما  اإّن 

للح�سور في الم�سجد. يقال اإّن ال�سيخ الرئي�ص اأبا علي ابن �سينا كتب اإلى اأبي �سعيد 

اأبي الخير و�ساأله عن ال�سبب في ح�سور النا�ص اإلى الم�ساجد مع العلم اأّن اهلل اأقرب 

النتيجة  الإن�سان يح�سل على  اأّن  �سينا  ابن  واعتبر  الوريد.  الإن�سان من حبل  اإلى 

)1( و�سائل ال�سيعة، ج3، �ص482.

)2( م�ستدرك الو�سائل، ج3، �ص361؛ بحار الأنوار، ج81، �ص4؛ اآمالي الطو�سي، �ص139.

)3( و�سائل ال�سيعة، ج3، �ص481.

د
ج
�ض
م
ال
ي 
ف
ر 
و
�ض
ح
ال
ر 
ثا
اآ

271



رو���������ض��������ة ال����م����ب����ّل����غ����ي����ن

ن
م
ح
ر
ال
ت 
و
بي
 

272

التي يريدها من اأي مكان وجد فيه. اأّما اأبو �سعيد فكتب اإليه مو�سحًا اأن الم�سباح 

ي�سيء في مكان معين، واإذا خفت اأحد الم�سابيح فالأخرى تبقى على اإ�ساءتها. 

ولكن لو فر�سنا اأن كل م�سباح موجود في غرفة م�ستقلة، فاإذا خفت اأحدها، تظلم 

ل  الذين  الع�ساة،  من  البع�ص  يكون  الب�سر؛ حيث  وكذلك  فيها.  الموجود  الغرفة 

فقد  الجمع،  في  الأفراد  كان  اإذا  ولكن  الإلهية،  الفيو�ص  على  للح�سول  يوفقون 

.
)1(

ت�سملهم البركات الإلهية ب�سبب وجود البع�ص

مسألة:

ول  والرجال  الن�ساء  فيها  ي�سترك  الم�سجد  الح�سور في  ثمار  كافة  اأّن  �سحيح 

يمكن الحديث هنا عن نوع من التمييز، اإل اأّن هناك م�ساألة تبين مطلوبية ح�سور 

الن�ساء. الحقيقة اأّن الن�ساء يمتلكن المزيد من الوقت خالفًا للرجال حيث يق�سي 

اأغلبهم اأوقاته في العمل وتاأمين المعا�ص. من جهة اأخرى تمتلك الن�ساء قدرة اأكبر 

اأكثر نجاحًا في تبادل المعلومات الدينية  على الت�سال والتوا�سل، وبالتالي فهّن 

وال�سيا�سية والأخالقية والجتماعية. وبما اأّن الن�ساء يتمتعن بلطافة روحية و�سفاء 

في  الن�ساء  ح�سور  فاإّن  لذلك  العائلة.  في  تاأثيرًا  اأكثر  فهّن  اأمومة  وعاطفة  قلب 

الم�سجد يمكن اأن يبدل كافة الأجواء في العائلة ويتبع ذلك المجتمع.

)1( ق�س�ص وحكم، ج9، �ص58.




