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 الجدال بالتي هي أحسن 
 
 

 املرجع الديين الراحل

 آية اهلل العظمى السيد حممد احلسيين الشريازي

 )قدس سره الشريف(

 
 

 كلمة الناشر

 

 

واملشكالت الكبرية اليت تعيشها  ..إن الظروف العصيبة اليت متر بالعامل

 ..قاسيها مبضضتواملعاناة السياسية واالجتماعية اليت  ..األمة اإلسالمية

من وطأتها العامل  األزمات الروحية واألخالقية اليت يئّن ،وفوق ذلك كله

واحلاجة املاسة إىل نشر وبيان مفاهيم اإلسالم ومبادئه اإلنسانية  ..أمجع

يف  العميقة اليت تالزم اإلنسان يف كل شؤونه وجزئيات حياته وتتدخل مباشرًة

الم ويف كل جوانب يف احلرية واألمن والس اكلهمجيع أزماته ومش حّل

والتعطش الشديد إىل إعادة الروح اإلسالمية األصيلة، وبلورة الثقافة  ..احلياة

الوعي الفكري والسياسي يف أبناء اإلسالم كي يتمكنوا  الدينية احلّية، وبّث

نشر كل ذلك دفع املؤسسة ألن تقوم ب ..من رسم خريطة املستقبل املشرق

اإلمام القيمة اليت ألقاها املرجع الديين جمموعة من احملاضرات التوجيهية 

يف ظروف وأزمنة خمتلفة، ( أعلى اهلل مقامه)السيد حممد احلسيين الشريازي الراحل 
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 وقد قام مساحته حول خمتلف شؤون احلياة الفردية واالجتماعية، 

منا يف نشر الوعي  قمنا بطباعتها مساهمًةف بتهذيبها واإلضافة عليها،

لبعض الفراغ العقائدي واألخالقي ألبناء املسلمني من  اإلسالمي، وسّدًا

  وذلك انطالقًا من الوحي اإلهلي القائل: ..أجل غٍد أفضل ومستقبل جميد

 َيِن َوِليُنِذُروا قَْوَمُهْم إِذَا َرَجعُوا إِلَْيِهْم لَعَلَُّهْم يَْحَذُرون  . (1)ِليَتَفَقَُّهوا فِي الد ِ
نذار األمة، إدنا إىل وجوب التفقه يف الدين والذي هو أصل عقالئي عام يرش

كما  ..ووجوب رجوع اجلاهل إىل العامل يف معرفة أحكامه يف مواقفه وشؤونه

  هو تطبيق عملي وسلوكي لآلية الكرمية:

 ْر ِعبَاِد َّبِعُوَن أَْحَسنَهُ أُولَئَِك الَِّذيَن َهَداهُ  فَبَش ِ مُ الَِّذيَن يَْستَِمعُوَن اْلقَْوَل فَيَت

 .(2)األَْلبَابِ  اهللاُ َوأُولَئَِك هُْم أُولُو

 تتسم بـ:( أعلى اهلل مقامه)اإلمام الشريازي ن مؤلفات إ

نعكاسًا الكونها  ،التنّوع والشمولية ألهم أبعاد اإلنسان واحلياةأوالً: 

فقد أفاض قلمه املبارك الكتب واملوسوعات الضخمة يف  ..لشمولية اإلسالم

ت املائة بلغاليت  (الفقه)املختلفة، بدًء من موسوعة  شتى علوم اإلسالم

يف العامل  أكرب موسوعة علمية استداللية فقهية عّدني جملدًا، حيث ُتتوالس

مرورًا بعلم احلديث والتفسري والكالم واألصول والسياسة  ،اإلسالمي

وانتهاًء  ..واالقتصاد واالجتماع واحلقوق وسائر العلوم احلديثة األخرى

ب املتوسطة والصغرية اليت تتناول خمتلف املواضيع واليت تتجاوز بالكت

  .كتاب وكراس( 1300) مبجموعها الـ

                   

 .122سورة التوبة:  (1)

 .18ــ  17سورة الزمر:  (2)
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املطهرة والسنة الكريم األصالة حيث إنها تتمحور حول القرآن ثانياً: 

  .وتستلهم منهما الرؤى واألفكار

شاكل األمة اإلسالمية املستبصرة مباملعاجلة اجلذرية والعملية ثالثاً: 

التحدث بلغة علمية رصينة يف كتاباته لذوي رابعاً:  .ومشاكل العامل املعاصر

يفهمها سهلة االختصاص كـ)األصول( و)البيع( وغريها، وبلغة واضحة 

 .بشواهد من واقع احلياةمدعومة  ،اجلميع يف كتاباته اجلماهريية

 .إنه مسيع جميبينفع بذلك، نرجو من املوىل العلي القدير أن 
 مؤسسة اجملتىب للتحقيق والنشر                                                    
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والصالة والسالم على نبينا حممد وآله الطيبني  ،احلمد هلل رّب العاملني

 .واللعنة الدائمة على أعدائهم أمجعني إىل قيام يوم الدين ،الطاهرين

 
 الموعظة الحسنة

َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسنَِة  ِلى َسبِيِل َرب َِك ِباْلِحْكَمةِ اْدعُ إِ قال اهلل تعاىل: 

هَُو أَْعلَُم بَِمن َضلَّ َعن َسبِيِلِه  َوَجاِدْلُهم بِالَِّتي ِهَي أَْحَسُن إِنَّ َربَّكَ 

 . (1)َوهَُو أَْعلَُم بِاْلُمْهتَِدينَ 

والصراط  إىل احلقالناس  وةبدع نبيه أمر سبحانه إن  اهلل 

أي: ادع إىل دينه ألنه الطريق  اْدُع ِإِلى َسِبيِل َربَِّكفقال:  املستقيم

، أو مطلق ما يكون مطابقًا : أي بالقرآنِباْلِحْكَمِةإىل مرضاته 

ن والنهي عن َس، ألنه يتضمن األمر باحَلي القرآن حكمًةّموُس للحكمة،

مة، القبيح. وأصل احلكمة املنع، ومنه حكمة اللجام. وإمنا قيل هلا حك

                   

 .125سورة النحل:  (1)
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الفساد، وما ال ينبغي أن خيتار. وقيل: إن احلكمة  ألنها مبنزلة املانع من

سن والقبح، والصالح والفساد، ألن هي املعرفة مبراتب األفعال يف احُل

للصدق والصواب يف  واالستعمالمبعرفة ذلك يقع املنع من الفساد، 

وعظ احلسن، وهو ال :معناه َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنِةاألفعال واألقوال. 

الصرف عن القبيح على وجه الرتغيب يف تركه، والتزهيد يف فعله، ويف 

ذلك تليني القلوب مبا يوجب اخلشوع. وقيل: إن احلكمة هي النبوة، 

َوَجاِدْلُهم عن ابن عباس. روي ذلك واملوعظة احلسنة مواعظ القرآن، 

ما عندك من أي: ناظرهم بالقرآن، وبأحسن  ِبالَِّتي ِهَي َأْحَسُن

 ة اليت هي أحسن. ماحلجج، وتقديره بالكل

املشركني عما هم عليه من الشرك، بالرفق اصرف واملعنى: 

فإن  ،والسكينة، ولني اجلانب يف النصيحة، ليكونوا أقرب إىل اإلجابة

هو فتل اخلصم عن مذهبه بطريق احلجاج، وقيل: هو أن  (1)اجلدل

أمرنا معاشر اء يف احلديث: جيادهلم على قدر ما حيتملونه، كما ج

                   

. ورجل اجَلَدل: اللََّدُد يف اخُلصومة والقدرُة عليها، وقد جادله جمادلة وِجدااًل (1)

قال: جاَدْلت الرجل فَجَدلته َجدال َجِدل وِمْجَدل و ِمْجدال: شديد اجَلَدل. وي

َأي غلبته. ورجل َجِدل ِإذا كان َأقوى يف اخِلصام. وجاَدله َأي خاصمه ُمجادلة 

و ِجداال، واالسم اجَلَدل، وهو شدَّة اخلصومة. واجَلَدل: مقابلة احلجة 

باحلجة؛ واجملادلة: املناظرة واملخاصمة، ويقال: ِإنه َلَجِدل ِإذا كان شديد 

 .جدلمادة  105ص 11لسان العرب: جم، وِإنه جملدول وقد جادل. اخِلصا
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م الناس على قدر عقوهلماألنبياء أن نكّل
(1)...(2). 

دع أ :أي اْدعُ إِِلى َسِبيِل َرب ِكَ  :(3)وقد ذكرنا يف )التقريب( 

الشيء موضعه، بأن  وضعوهي  بِاْلِحْكَمةِ الناس إىل طريقه سبحانه 

ْلَمْوِعَظِة َواوالزمان واملكان  األسلوبتكون الدعوة حكيمة يف 

، ال يسبب تشريد الناس، بل حسنًا بأن تكون الدعوة وعظًا اْلَحَسنَةِ 

نه إـ ف ويبصق يف وجهه ،يا فاسق :للفاسق اإلنسانقباهلم، فقد يقول إ

 نك شاب مجيل، فلماذاإ األخ،يها أ :له ـ وقد يقول يزيده عنادًا

 ،وهكذا؟ نهاك عن العمل الكذائي الذيتسلك سبيل ربك ال

 ََجاِدْلُهمو  أي حاجج وناظر من كفر وعصىبِالَِّتي  أي بالطريقة

هم ءالطرق، حيث ال تثري عنادهم وال جترح كربيا ِهَي أَْحَسنُ اليت 

 َإِنَّ َربَّك  يا رسول اهلل ِهَُو أَْعلَُم بَِمن َضلَّ َعن َسبِيِله  واعرف

علم مبا أنه أل اّلإهكذا، ليس  بالدعوةياك إبطباعهم ونفسياتهم، فأمره 

عليه،  همؤفجزاالذين اهتدوا  َوهَُو أَْعلَُم بِاْلُمْهتَِدينَ صلحهم ُي

 .(4) الدعوة بهذه الكيفية إاّلوليس عليك 

                   

 .284ح 4املسلك  1ب 103ص 2غوالي الآللي: ج (1)

 سورة النحل. 210ص 6راجع جممع البيان يف تفسري القرآن: ج (2)

، يقع يف ثالثني جزًء، طبع تفسري )تقريب القرآن إىل األذهان( لإلمام الشريازي  (3)

 ان، منها طبعة دار العلوم، مجعتها يف مخسة جملدات.عدة مرات يف لبن

 سورة النحل. 168ص 14تقريب القرآن إىل األذهان: ج (4)
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أو ما  بناًء على ما ذكر من أن احلكمة هي القرآن أو رسالة النيب 

ن وسائر الشرائط، ينبغي حلملة الرسالة واملبلغني أ الزمان واملكانيناسب 

 يتحلوا باحلكمة، ليؤثر كالمهم يف الناس، وكذلك املوعظة احلسنة.

 وال فرق يف ذلك بني الكالم اللفظي والكتيب والعملي.

فينبغي أن يكون اخلطيب حكيمًا ويتصف حبسن املوعظة، وكذلك 

الكاتب، وهكذا املبّلغ الديين يف سريته العملية، فإن الناس كثريًا ما 

 ن قبل قوله.ينظرون إىل فعل اإلنسا

ومن جانب آخر، قد يكون من مصاديق احلكمة واملوعظة احلسنة: 

لكاتب أو الباحث قبل أن خيوض يف حبٍث، أو للخطيب أو االبد أنه 

ا، أن يدعم موضوعه أو يكتب كتابًا، أو يبّين فكرة ّم ،يناقش مسألة

وفكرته بالنور الساطع، املتمثل بالقرآن الكريم، وسنة النيب العظيم 

  ليكتمل )صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني( وأهل بيته األطهار

مل يرتكوا شيئًا من أمور الدنيا   ؛ ألنهمويتصف باحلكمة موضوعه

بنحو العمومات وما واآلخرة إاّل وقد وّضحوه لنا، إّما باملباشرة أو 

أبى اهلل أن جيري األشياء إاّل  :فقد قال اإلمام الصادق أشبه، 

جعل لكل شيء سببًا، وجعل لكل سبب شرحًا، وجعل بأسباب، ف

لكل شرح علمًا، وجعل لكل علم بابًا ناطقًا، عرفه من عرفه، وجهله 

 .  (1)وحنن من جهله، ذاك رسول اهلل

                   

 .7والرد إليه ح باب معرفة اإلمام  183ص 1الكايف: ج (1)
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تدل اليت  ،اآليات الكرمية واألحاديث الشريفةهناك العديد من و

ومن  ،من التاريخ اإلسالميكما أن قصصًا كثرية هذا املوضوع، على 

 على ذلك.تشهد واقعنا احلالي، 
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 التقسيمات األولية للمناقشة

 ا وتعليمها،ينبغي لكل مسلم أن حياول تعّلمه ،املناقشة: فن مجيل

الوصول إىل مراده بأقل عناء بها اإلنسان من منافع مجة يستطيع  افإّن هل

وتعب. فالشخص الذي جييد أسلوب املناقشة يصبح من السهولة عليه 

إىل فكرته وهدفه، على العكس من الشخص هم وجيراآلخرين نع أن يق

وكانت فكرته اليت يريد  ،الذي ال جييده، فإّنه حتى لو كان على حق

إيصاهلا نافعة وصحيحة، فإّنه يالقي صعوبة كبرية يف إيصال مراده إىل 

 ف املقابل، إن مل نقل بأّنه سيفشل يف ذلك. رالط

قشة ـ الناس من حيث النقاش ـ إىل وقد قّسم املختصون يف فن املنا

 ثالثة أقسام:

وهم أصحاب النفوس املشرقة، القوية  املميزون، اخلواصاألول: 

 ،يدعون باحلكمةعادة االستعداد إلدراك احلقائق العقلية، فهؤالء 

 تكون املناقشة معهم بالرباهني واألدلة العقلية.و

 يس بالفائق،عموم الناس ممن هلم فهم عادي واستعداد لالثاني: 

وقوة تعلقهم بالرسوم والعادات  ،لفتهم باحملسوساتأوتكون شدة 

، من غري أن العلمية قاصرين عن تلقي الرباهنيورمبا كانوا كبرية، 

وهؤالء تكون نوع املناقشة معهم عن طريق  ،يكونوا معاندين للحق

 املوعظة احلسنة.

لذين هم أصحاب العناد واللجاج، القلة من الناس والثالث: 

جيادلون بالباطل ليدحضوا به احلق، ويكابرون ليطفئوا نور اهلل 
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 ،بأفواههم، وهؤالء ال ينفع معهم النقاش عن طريق الرباهني واألدلة

جمادلتهم بأحسن اجلدال حيث يلزم أو عن طريق املوعظة احلسنة، وإمنا 

َظِة اْلَحَسنَِة َواْلَمْوعِ  اْدعُ إِِلى َسبِيِل َرب َِك بِاْلِحْكَمةِ قال تعاىل: 

 . (1)َوَجاِدْلُهم بِالَّتِي ِهَي أَْحَسنُ 

 

 هجومالالدفاع إلى حالة تبديل 

ضرورة اختاذ سياسة اهلجوم بدل ب املناقشة اليذكر املختصون يف أس

 .ف املقابل معاندًاريف حال كون الطالدفاع، خاصة 

اليت وال نقصد باهلجوم ما ينايف احلكمة واملوعظة احلسنة واجلدال ب

هي أحسن، بل هجومًا منطقيًا خاضعًا إلحدى املراتب الثالثة املذكورة 

يف اآلية الكرمية، أي هجومًا حبكمة، أو هجومًا مبوعظة حسنة، أو 

 هجومًا جدليًا باليت هي أحسن.

هذه القضية مطابقة فإن الغالب ـ عادة ـ هو املهاجم وليس املدافع، و

زي ما ُغ:  أمري املؤمنني عليحيث يقول  أيضًا،للجانب التكويين 

  .(2)ذلوا قوم يف عقر دارهم إاّل

، فقط أنت يف حالة الدفاع أصبحتإذا اختذ العدو حالة اهلجوم، وف

 ،لذا عليك أن تتخذ اهلجوم مقابل اهلجوم ـ غالبًا ـ ؛غلب فإنك سُت

                   

 .125سورة النحل:  (1)

 وقد قاهلا يستنهض بها الناس.. من خطبة له  27 :طباخل ،نهج البالغة (2)
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يذكر وهذا ما  ،حتى يضطر العدو إىل الركون واللجوء إىل حالة الدفاع

 لوم العسكرية واحلربية أيضًا.يف الع

املناقشة واجملادلة واحملادثة، فأحيانًا اليكون الطرف  والبحث هنا حول

وحيرتم  ،بل هو يقتنع بالدليل مقابل الدليل ،املقابل إنسانًا معاندًا

أو باملوعظة فنناقشه حبسب األدلة والرباهني  واملوعظة احلسنة، الربهان

فهنا  ،الطرف املقابل معاندًا ويتبع اهلجومقد يكون وكما ذكرنا. احلسنة 

بل البّد أن نسلك معه الطريق  ،ال يصح أن نتبع معه البحث العادي

 اجلدال باليت هي أحسن. :األخري وهو

ويف كل ذلك اختاذ سبيل اهلجوم احلواري أفضل من االقتصار على 

 سبيل الدفاع يف ذلك، كما هو واضح.

 الحسن والمذموم لجدالا

 كر يف الكتاب والسنة على قسمني: كما ُذاجلدال 

 .جدال حسن: 1

 .جدال مذموم: 2

نقطة  البد من توضيحقبل الدخول يف تفصيل هذين القسمني و

فاجلدال لغرض اجلدال أمٌر  ،مهمة، هي أّن اجلدال مبا هو جدال مذموم

جمرد قصد الغلبة، وألمور نفسانية كأي إذا كان اجلدال  ،غري حمّبب

والتشّوق إلظهار  على اآلخرين، املقابل، واملباهاة إفحام الطرف

إنه فهنا يصبح اجلدال مذمومًا، بل  ،الفضل، ال لقصد إظهار احلق

 .اهلل تعاىلذمها اليت السلبية يكشف عن الصفات 
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أواًل وبالذات مذموم؛ ألّنه يستلزم العناد على ما ذكر، واجلدال ف

 واملكابرة واالبتعاد عن احلق. 

ثانيًا وبالعرض هو هلدف معنوي سام، وباعتباره  لكن اجلدال

يكون واجبًا، فلو صادفك شخص وهذا الشخص من رمبا حسن، بل 

النوع املعاند الذي ال يذعن للرباهني واألدلة واحلجج الدامغة، بل يكابر 

باليت هي فهنا تزول مذمومية اجلدال ويصبح اجلدال  ،ويصّر على رأيه

فيما إذا  ؛يتوجب عليك جمادلتهقد بل مع هذا الشخص حسنًا، أحسن 

جئته باملنطق كان ترك جداله سببًا لتصور الناس أنه على احلق، فإذا 

الباطل، وخيدع  يقتنع بل يصر على رأيهلكنه ال الرباهني واألدلة و

أن جتادله باليت هي يلزم . ففي هذه احلالة اآلخرين بآرائه الباطلة

َوَجاِدْلُهم يف اآلية الكرمية:  أي بالطريقة احلسنى كما جاء ،أحسن

 بِالَّتِي ِهَي أَْحَسنُ 
(1). 

وبعد أن ذكرنا أن اجلدال على قسمني: قبيح وحسن، يأتي الدور 

 إىل مراتب الُقبح واحُلسن، فاجلدال احلسن ينقسم أيضًا إىل قسمني:

 .جدال حسن. 1

 .جدال أحسن. 2

فعلى املؤمنني أن  .اىلهو املأمور به من قبل اهلل تعمنه والقسم الثاني 

  اجلدال األحسن.يتصفوا ب

                   

 .125حل: سورة الن (1)
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 الجدال في الكتاب والسنة

يف القرآن الكريم مصاديق عديدة ألنواع اجلدال، احلسن واألحسن، 

 والقبيح واألقبح.

 َوال تَُجاِدلُوا أَْهَل اْلِكتَاِب إِال ِبالَّتِي ِهَي أَْحَسنُ  تعاىل:قال 


(1). 

 بِالَّتِي ِهَي أَْحَسنُ  َوَجاِدْلُهموقال سبحانه: 
(2). 

ِمَن اهلل تعاىل يف الكتاب الكريم: بقسيمه: قول  الثانيومن النوع 

ِريدٍ  النَّاِس َمن يَُجاِدُل فِي هللاِ بَِغْيِر ِعْلٍم َوَيتَّبُِع ُكلَّ  َشْيَطاٍن مَّ
(3). 

َوَجاَدلُوا ِباْلبَاِطِل ِليُْدِحُضوا بِِه اْلَحقَّ : سبحانه وقوله
(4). 

هللاِ بِغَْيِر سُْلَطاٍن أَتَاهُْم ِإن فِي  يَُجاِدلُوَن فِي آيَاتِ وقوله تعاىل: 

ا هُم بِبَاِلِغيهِ  ُصُدوِرِهْم إِال ِكْبر    مَّ
(5). 

ذلك  كما ورد يف الروايات الشريفة املروية عن أهل البيت 

 .، واألحسن واألكثر ذمًاشّقيه احلسن واملذمومب

 :أبو حممد احلسن بن علي العسكري  قال، ففي اجلدال احلسن

 ذكر عند الصادق وأن رسول اهلل  ،اجلدال يف الدين 

                   

 .46سورة العنكبوت:  (1)

 .125سورة النحل:  (2)

 .3سورة احلج:  (3)

 .5: غافرسورة  (4)

 .56: غافرسورة  (5)
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 ،نه عنه مطلقًامل ُي :فقال الصادق  ؟قد نهوا عنه واألئمة 

 :أما تسمعون اهلل يقول ؛هي عن اجلدال بغري اليت هي أحسنولكنه ُن

 َأَْحَسنُ  وال تُجاِدلُوا أَْهَل اْلِكتاِب إِال بِالَّتِي ِهي (1) وقوله:  ُاْدع

إِلى َسبِيِل َرب َِك ِباْلِحْكَمِة واْلَمْوِعَظِة اْلَحَسنَِة وجاِدْلُهْم ِبالَّتِي ِهَي 

واجلدال  ،فاجلدال باليت هي أحسن قد قرنه العلماء بالدين  (2)أَْحَسنُ 

وكيف حيرم اهلل  ،بغري اليت هي أحسن حمرم حرمه اهلل على شيعتنا

َمْن كاَن هُوداً  وقالُوا لَْن يَْدُخَل اْلَجنَّةَ إِال   :وهو يقول لًةاجلدال مج

تِْلَك أَمانِيُُّهْم قُْل هاتُوا بُْرهانَكُْم  :وقال اهلل تعاىل  (3)أَْو نَصارى

وهل  ،فجعل اهلل علم الصدق واإلميان بالربهان  (4)إِْن كُْنتُْم صاِدقِينَ 

  .ي أحسنباجلدال باليت ه يؤتى بربهان إاّل

وباليت ليست  ؟يا ابن رسول اهلل فما اجلدال باليت هي أحسن :قيل

 ؟ بأحسن

 فأن جتادل به مبطاًل ،أما اجلدال بغري اليت هي أحسن:  قال

 ،ولكن جتحد قوله ،فال ترده حبجة قد نصبها اهلل ،فيورد عليك باطاًل

ك احلق فتجحد ذل ،يريد بذلك املبطل أن يعني به باطله أو جتحد حقًا

 ،ألنك ال تدري كيف املخلص منه ؛خمافة أن يكون له عليك فيه حجة

                   

 .46سورة العنكبوت:  (1)

 .125سورة النحل:  (2)

 .111سورة البقرة:  (3)

 .111سورة البقرة:  (4)
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على ضعفاء إخوانهم وعلى  فذلك حرام على شيعتنا أن يصريوا فتنًة

أما املبطلون فيجعلون ضعف الضعيف منكم إذا تعاطى  ،املبطلني

وأما الضعفاء منكم فتغم  ،له على باطله وضعف يف يده حجًة ،جمادلته

وأما اجلدال باليت هي  ،ا يرون من ضعف احملق يف يد املبطلقلوبهم مل

أحسن فهو ما أمر اهلل تعاىل به نبيه أن جيادل به من جحد البعث بعد 

ونَِسَي  وَضَرَب لَنا َمثَلً  :عنه فقال اهلل له حاكيًا ،املوت وإحياءه له

تعاىل يف الرد  فقال اهلل  (1)َخْلقَهُ قاَل َمْن يُْحيِ اْلِعظاَم وِهَي َرِميم  

ةٍ وهَُو بِكُل ِ َخْلٍق يا حممد  قُلْ  :عليه َل َمرَّ يُْحيِيَها الَِّذي أَْنَشأَها أَوَّ

الَِّذي َجعََل لَكُْم ِمَن الشََّجِر األَْخَضِر ناراً فَإِذا أَْنتُْم ِمْنهُ   َعِليم

طل أن جيادل املب فأراد اهلل من نبيه ،إىل آخر السورة،  (2)تُوقُِدونَ 

فقال اهلل  ؟كيف جيوز أن يبعث هذه العظام وهي رميم :الذي قال

ةٍ : تعاىل َل َمرَّ أفيعجز من ابتدأ به ال من  قل يُْحيِيَها الَِّذي أَْنَشأَها أَوَّ

ثم  ،بل ابتداؤه أصعب عندكم من إعادته ؟!بلىشيء أن يعيده بعد أن ُي

إذا أكمن  :أي َضِر ناراً الَِّذي َجَعَل لَكُْم ِمَن الشََّجِر األَخْ  :قال

فعرفكم أنه  ،ثم يستخرجها ،يف الشجر األخضر الرطب ةالنار احلار

أَولَْيَس الَِّذي َخلََق السَّماواِت  :على إعادة ما بلي أقدر ثم قال

                   

 .78سورة يس:  (1)

 .80ـ  79سورة يس:  (2)
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واألَْرَض بِقاِدٍر َعلى أَْن يَْخلَُق ِمثْلَُهْم َبلى وُهَو اْلَخلُق اْلعَِليمُ 
(1) 

سماوات واألرض أعظم وأبعد يف أوهامكم وقدركم أي إذا كان خلق ال

فكيف جوزمت من اهلل خلق هذا  ،أن تقدروا عليه من إعادة البالي

ومل جتوزوا منه ما هو أسهل  ،واألصعب لديكم ،األعجب عندكم

  ؟!عندكم من إعادة البالي

ألن فيها قطع  ؛فهو اجلدال باليت هي أحسن :قال الصادق 

فأن  ،وأما اجلدال بغري اليت هي أحسن .شبههموإزالة  ،عذر الكافرين

وإمنا تدفعه عن  ،ال ميكنك أن تفرق بينه وبني باطل من جتادله جتحد حقًا

 جحد هو حقًا ،ألنك مثله ؛فهذا هو احملرم ،باطله بأن جتحد احلق

 . (2)وجحدت أنت حقا آخر

من أعاننا  قال:  عن أبيه جعفر بن حممد  عن اإلمام و

ى عدونا، أنطقه اهلل حبجته يوم موقفه بني يديه عز وجلبلسانه عل
(3). 

أما ما ورد من األحاديث يف التحذير من اخلوض يف اجلدال فإن املراد 

 فقد روي عن أمري املؤمننيوالقبيح مبراتبه املختلفة.  به اجلدال املذموم

                   

 .81سورة يس:  (1)

من اجلدال  فصل يف ذكر طرف مما جاء عن النيب  21ص 1االحتجاج: ج (2)

 واملناظرة واحملاربة..

 .7ح 4اجمللس 33: صاألمالي، للشيخ املفيد  (3)
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: إّياكم واجلدال فإنه يورث الشّك يف دين اهلل
(1). 

إياك واخلصومة فإنها تورث الشك وحتبط  :رضا وقال اإلمام ال

 . (2)وعسى أن يتكلم بشيء فال يغفر له ،العمل وتردي بصاحبها

جلس حتى نتناظر يف أ :لإلمام احلسني  قال روي أن رجاًلو

 .الدين

فإن كنت  ،هداي أنا بصري بديين مكشوف علّي ،يا هذا :فقال

وإن الشيطان  ،اراةما لي وللمم ،بدينك فاذهب واطلبه جاهاًل

ناظر الناس يف الدين كيال يظنوا بك  :ويقول ،ليوسوس للرجل ويناجيه

إما أن تتمارى أنت  :ثم املراء ال خيلو من أربعة أوجه ،العجز واجلهل

فقد تركتما بذلك النصيحة وطلبتما الفضيحة  ،وصاحبك فيما تعلمان

أو  ،تما جهاًلوخاصم أو جتهالنه فأظهرمتا جهاًل ،وأضعتما ذلك العلم

أو يعلمه صاحبك فرتكت  ،تعلمه أنت فظلمت صاحبك بطلبك عثرته

فمن أنصف وقبل احلق وترك  ،وهذا كله حمال ،حرمته ومل تنزله منزلته

 . (3)وأحسن صحبة دينه وصان عقله ،املماراة فقد أوثق إميانه

 

 من معاني الجدال

                   

 .49ح 17ب 138ص 2حبار األنوار: ج (1)

 .107ب 384: صفقه الرضا  (2)

 .32ح 17ب 135ص 2حبار األنوار: ج (3)
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صم عما اجلدال بأّنه احلجة اليت تستعمل لصرف اخلبعض  عّرفو

 .يصّر عليه وينازع فيه، من غري أن يريد به ظهور احلق
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 من مصاديق الجدال

هناك مصاديق عديدة للجدال احلسن واألحسن ينبغي مراعاتها، 

 ويف املقابل مصاديق للجدال القبيح واألقبح ينبغي تركها.

حتى إذا كان على احلق، أن حيرتز على الشخص اجملادل فإنه يلزم 

املعتقدات، وأن بري واإلزراء باخلصم ومبا يقّدسه من عن سوء التع

فإنه  ،وأي جهالة أخرى ،الشتموعن السّب ويبتعد ، الجيرح مشاعره

إحياء للحق من ذلك من اجلدال القبيح، وإن كان إلثبات احلق، ألن 

ألّن احلق  ؛لحقلبالتالي إماتة ألنه ، وهذا مرفوض بإحياء الباطل

، حييى بإحيائه وباتباع األساليب احلقةالحيييه الباطل، بل احلق 

وباحلكمة واملوعظة احلسنة، واجلدال باليت هي أحسن، وليس احلسن 

 فحسب.

ثم إن اجلدال حيتاج إىل حسن أكثر مما هو شرط يف املوعظة، ألن 

 .اآلية الكرمية دعت إىل املوعظة احلسنة، ويف اجلدال دعت إىل األحسن
 

 جدال المعاند

 ضرورة اختاذ سبيل اهلجوم يف اجلدال، ال الدفاع، سبق أن أشرنا إىل

على إاّل باهلجوم لبعض الناس  احلق ال ميكن إثباتفإنه كثريًا ما 

التوحيد ا على ومن الواضح أن امللحد إذا أورد إشكااًل ّمالباطل، 

بإشكال جديد، وإثبات الباري عزوجل، فإذا أردت أن جتيب رمبا جاء 

اإلشكال اجلديد فسيأتيك بإشكال ثالث ما تبدأ بإجابة ذلك نوحي

إقناعه أو حصره، فعليك هنا إذا ويف كثري من األحيان ال ميكن وهكذا، 
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 ياهلجوماجلدال صادفك مثل هذا النموذج من الناس أن تبدأ أنت ب

له: ما هو دليلك على عدم وجود اهلل؟  وتبادره بالسؤال، وتقول

كل  ،ة إشكال له، وهكذاتبدأ أنت بصياغ ،ومبجرد أن يأتي لك بدليل

ألّنه على باطل،  ؛ذلك لكي توصله إىل طريق مسدود فيذعن لك

والباطل مهما كان قويًا فنتيجته اخلذالن، واملعاند الذي ال يعرتف 

بوجود اهلل مهما امتلك من القدرة والكفاءة، فإنه يعجز يف النتيجة عن 

 ،فإنه الثابتبعكس احلق  ،ألن الباطل هو الزائل الزاهق ؛إثبات ذلك

ووجود اهلل تعاىل حقيقة ثابتة، بل أظهر احلقائق وأقواها، وإذا كان 

جدالك مع املعاند إلظهار احلق فإنك الفائز كما ذكر اهلل تعاىل يف كتابه 

بَِكِلَماتِِه إِنَّهُ َعِليم  بِذَاِت  َويَْمُح هللاُ اْلبَاِطَل َويُِحقُّ اْلَحقَّ اجمليد: 

ُدورِ  الصُّ
َعلَى اْلَباِطِل فَيَْدَمغُهُ  بَْل َنْقِذُف ِباْلَحق ِ له تعاىل: وقو (1)

 فَإِذَا هَُو َزاِهق  
(2). 

 ليس من باطل يقوم بإزاء احلق إاّل : روي عن أبي عبد اهلل

 .(3).. غلب احلق الباطل

                   

 .24سورة الشورى:  (1)

 .18األنبياء: سورة  (2)

 .334حديث القباب ح 242ص 8الكايف: ج (3)
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 :(1)قال احلاج السبزواري يف منظومتهو

  (2) حبذا سالسال الغرض التحرز واالبتال                لرغم لدٍّ

 حوار مع ملحد

عند ما كنا يف العراق جاءني أحد املؤمنني مبلحد ملناقشته وحواره 

                   

هـ( يف مدينة سبزوار. 1212وهو الشيخ هادي بن حممد مهدي السبزواري، ولد سنة ) (1)

كان حكيما فيلسوفًا ورعًا عارفًا شاعرًا، رغب يف طلب العلم عند بلوغه العشرين 

اسي يف اصفهان والشيخ من عمره، وكان متميزًا يف العلوم، حضر حبث الشيخ الكلب

حممد تقي صاحب احلاشية فاستهوته حلقات الدروس ثم حضر درس اآلخوند 

إمساعيل السبزواري والشيخ علي النوري، وظل على هذا املنهج ثالث سنني، ويف 

هـ( حضر درس الشيخ أمحد األحسائي، وبعده سافر إىل مشهد املقدسة 1240سنة )

حث يف العلوم العقلية والنقلية، له تالمذة فدرس يف مدرسة حاجي حسن وجعل يبا

جمتهدون أشهرهم اآلخوند حممد كاظم اخلراساني، والشيخ إمساعيل البجنوردي، 

واملال إمساعيل السبزواري، وغريهم. له ترمجة يف تتمة أمل اآلمل، جاء فيها: متأله 

ال يرتك  إشراقي، انتهت إليه حكمة اإلشراق يف عصرنا، كان معروفًا بالزهد والورع

القيام بالثلث األخري من الليل للتهجد والتنفل، وله املواظبة على السنن وإقامة العزاء 

 .اإلمام احلسني 

له مؤلفات عديدة أهمها: حاشية على كتاب املثنوي يعرف بشرح املثنوي، ومنظومة 

احلكمة املشهورة، وشرح املنظومة وهي على قسمني: املنطق، والفلسفة، وتعليقات 

لى األسفار األربعة، وحاشية على رسالة املبدأ واملعاد لصدر املتأهلني، وغريها. ع

 هـ( ودفن خارجها وبين على قربه قبة. 1289تويف بسبزوار سنة )

 هادي السبزواري.  234ص 10انظر أعيان الشيعة: ج

 .319شرح املنظومة، للسبزواري: ص (2)
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  ؟: هل أنت تقول بوجود اهللامللحد، فقال وجداله باليت هي أحسن

  ؟بأن اهلل ليس موجودًا :قلت له على الفور: وهل أنت تقولف

 قال: نعم.

إىل كل السماوات  فهل ذهبَتفما هو دليلك عليه.. فقلت له: 

حتى تقول فيها ومل جتده  عنه شَتفّتو ،والبحار والكواكب والغابات

 ؟!بأن اهلل ليس موجودًا

 هاوعند ،فلم يتمكن من اجلواب وحتّير يف الرد على هذا السؤال

 صار كالمه فاقدًا ألية قيمة.

إّن املختصني بعلم املناظرات، وهو العلم الذي وضع ألجل لذا ف

ذكروا أّن على اإلنسان أن خيرج نفسه من موقع  ،املواطن هذهل اأمث

الدفاع إىل حالة اهلجوم، مما جيعل اخلصم املعاند يصاب باحلصر يف 

 النقاش، هذا إذا مل يصل إىل درجة االقتناع بالفكرة.

 

 المسلمون األوائل واألسوة الحسنة
 

ا هم إن املسلمني يف القرن األخري اختذوا موضع الدفاع بعدما كانو

يف احملاججات واحملاورات  الذين ميتلكون زمام املبادرة واهلجوم

 وافراحوكذلك يف سائر ميادين احلياة، ، واملناظرات العلمية والعقائدية

، جديدينيف خسارة وانكسار  وامن هزمية وانكسار ليدخل ونخيرج

 .عن ركب األمم وظلوا يف عداد املتأخرين
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، التأخرية هذه احلالةمن صوا لذا جيب على املسلمني أن يتخّل

احلواري ـ باحلكمة واملوعظة احلسنة وباليت هي ويتخذوا موضع اهلجوم 

اإلسالم واملسلمني ـ  حتى يلجأ أعداءأحسن ـ يف خمتلف جماالت احلياة 

اهلجوم  ،إىل موضع الدفاع، وال نعين باهلجوممن غربيني وشرقيني ـ 

السلم والالعنف دائمًا، نعم حنن نرى ضرورة اختاذ سياسة املسلح، بل 

آخر وسيلة قد يكون التحرك املسلح عند أقصى حاالت الضرورة 

تستخدم ضد العدو حني تقصر الوسائل األخرى، من قبيل التحرك 

السياسي والدبلوماسي واإلعالمي والثقايف واالقتصادي واالجتماعي 

يلزم مر ، ففي بادئ األوغريها العلمي والفكري والكالمي يف املناقشةو

على املسلمني أن يستخدموا أسلوب احملاورة واجملادلة العلمية والفكرية 

يف القول والعمل؛ ألن اإلسالم دين املنطق والربهان ال السيف 

 قُْل َهاتُواْ بُْرَهانَكُْم إِن ُكنتُمْ ، فقد قال تبارك وتعاىل: واحلرب

َصاِدقِينَ 
ضاء على فإذا عجزوا عن ذلك وداهمهم العدو للق ..(1)

ومل تنفع سائر السبل املذكورة، فحينذاك ميكن  ،اإلسالم واملسلمني

األساليب األخرى ضمن املقررات الشرعية وبقرار من شورى م ااستخد

حيث   برسول اهللالفقهاء املراجع ودراسة من األخصائيني، تأسيًا 

القائمة على العلمية أسلوب احملاورة واملناقشة أواًل كان يستخدم 

تعّنت  :أي ،رباهني واألدلة أمام خصومه، فإذا مل تنفع هذه الوسائلال

                   

 .64سورة النمل:  (1)
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  املسلمني فاجأه الرسولواإلسالم أخذ مبحاربة و ،الطرف املقابل

 يالحظ فيها التفوق واملبادرة. حمكمةدفاعية خبطة 
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 قدوة الرسول األعظم 

هو مدرسة متكاملة يف مجيع االجتاهات،   إن الرسول األعظم

يف كذلك ب املناقشة واحملاورة واجملادلة جنده يف القمة، وففي أسلو

  .والعسكري، وهكذا يف امليدان احلربي املدنيواألسلوب اإلداري 

يف بهذه القدرات كبار العلماء  األعظموقد اعرتف للرسول 

 :الفكر واألدب واحلرب، وكثري منهم غري مسلمني

الرسول  يف فضل (1)فقد قال الفيلسوف الروسي )تولستوي(

ال ريب يف أّن حممدًا خدم االجتماع خدمات جليلة، ) :األعظم

ويكفيه فخرًا أنه هدى مئات املاليني إىل نور احلق والسكينة والسالم، 

إنسان  ومنح اإلنسانية طريقًا للحياة، وهو عمل عظيم ال يقوم به إاّل

 .(أوتي قوة وإهلامًا وعونًا من السماء

  يف النيب األعظم (2)(ني الكبري )جوتهوكذلك قال الشاعر األملا

                   

م( كاتب قصصي روسي حاول إصالح اجملتمع عن 1910م ـ 1828ليون تولستوي )  (1)

طريق العدل واحملبة وعدم العنف، صور العادات الروسية وانتقد املساوئ، أشهر 

 رواياته ) احلرب والسلم( و)آنا كارنينا(.

م( أديب وسياسي وعامل من كبار أدباء أملانيا، 1832م ــ 1749يوهان فون غوته ) (2)

من زعماء حركة العاصفة واالندفاع األدبية أطلقها بروايته )آالم ولد يف فرانكفورت، 

م( تطور فنه وزادت خربته بعد رحلة إىل إيطالية وتأثر بالثورة الفرنسية، 1774فارتر ـ 

بنشاطه السياسي أصبح وزيرًا وببحوثه العلمية ارتقى إىل مراتب عالية يف عامل 
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إذا كان اإلسالم هو التسليم هلل ال لألهواء واألغراض، )ويف اإلسالم: 

 .(ففي اإلسالم حنيا وعليه منوت

فت أّل عندما قرأت تاريخ رسول اإلسالم)وكما قال أيضًا: 

 .( النشيد احملمدي وكتب مسرحية حممد

ّسك املسلمون اليوم بسريته ، فلو متهذا هو نبينا األعظمنعم، 

 وسرية أهل بيته  كما واًل وفعاًل ألصبحوا أسياد العامل ق

  .(1) بدون منازعكانوا من قبل 

                                                                                                             
 

نباتات، ومأساة فاوست، والديوان األدب، أهم مؤلفاته: توركاتو تاسو، حتول ال

 الغربي والشرقي. 

ماذا قال فالسفة الغرب ومفكروه عن نيب يف مقال نشر على اإلنرتنت حتت عنوان:  (1)

 نذكر ما جاء فيه باختصار:  ؟ اإلسالم

إن العامل أحوج ما يكون إىل رجل يف تفكري ) شو: الفيلسوف اإلجنليزي برناردقال 

فإنه أقوى  ،ذي وضع دينه دائما موضع االحرتام واإلجاللهذا النيب ال  حممد

األديان على هضم مجيع املدنيات، خالدا خلود األبد، وإني أرى كثريا من بين قومي 

يعين ـ قد دخلوا هذا الدين على بينة، وسيجد هذا الدين جماله الفسيح يف هذه القارة 

 أوروبا(. 

ونتيجة للجهل أو التعصب، قد  إن رجال الدين يف القرون الوسطى،)ويضيف: 

للمسيحية، لكنين  صورة قامتة، لقد كانوا يعتربونه عدوًا  رمسوا لدين حممد

اطلعت على أمر هذا الرجل، فوجدته أعجوبة خارقة، وتوصلت إىل أنه مل يكن 

للمسيحية، بل جيب أن يسمى منقذ البشرية، ويف رأيي أنه لو توىل أمر العامل  عدوًا

 . (يف حل مشكالتنا مبا يؤمن السالم والسعادة اليت يرنو البشر إليهااليوم، لوفق 
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موضع تقدير سام ملا ينطوي عليه من حيوية  لقد كان دين حممد ) :ويقول

دائم النشاط، ويقول: وإنه الدين الوحيد الذي له ملكة  يوية تعيناحلمدهشة، و

ياة يستطيع هذا الدين الذي كلما جد جديد يف احل اهلضم ألطوار احلياة املختلفة، يعين

وأن  جعله اهلل لكل زمان ومكان أن يهضم هذه التطورات، وأن جيعل هلا أحكامًا

  إن أوروبا اآلن بدأت حتس حبكمة حممد) :. ويضيف(ينظمها يف جمريات احلياة

وبدأت تعيش دينه، كما أنها ستربئ العقيدة اإلسالمية مما اتهمها به من أراجيف 

ولذلك ميكنين أن أؤكد نبوءتي )، ويضيف: (يف العصور الوسطىرجال أوروبا 

فأقول: إن بوادر العصر اإلسالمي األوروبي قريبة ال حمالة، وإني أعتقد أن رجال 

لو تسلم زمام احلكم املطلق يف العامل بأمجعه اليوم، لتم له النجاح يف   كمحمد

 . (قق للعامل كله السالمحكمه، ولقاد العامل إىل اخلري، وحل مشاكله على وجه حي

 )تاريخ تركيا(:  يف كتابه (لومارتان) ويقول

إذ كانت الضوابط اليت نقيس بها عبقرية اإلنسان هي مسو الغاية والنتائج املذهلة )

من عظماء التاريخ احلديث  لذلك رغم قلة الوسيلة، فمن ذا الذي جيرؤ أن يقارن أيًا

شاهري قد صنعوا األسلحة وسنوا القوانني يف عبقريته؟ فهؤالء امل بالنيب حممد 

وأقاموا اإلمرباطوريات، فلم جينوا إال أجمادا بالية مل تلبث أن حتطمت بني ظهرانيهم، 

 مل يقد اجليوش ويسن التشريعات ويؤسس ولكن هذا الرجل حممد 

اإلمرباطوريات وحيكم الشعوب ويروض احلكام فقط، وإمنا قاد املاليني من الناس 

ن يعد ثلث العامل حينئذ، ليس هذا فقط، بل إنه قضى على األنصاب فيما كا

 . (واألزالم واألديان واألفكار واملعتقدات الباطلة

 وجتلد حتى نال النصر من اهلل، كان طموحه موجهًا  لقد صرب النيب)ويقول: 

بالكلية إىل هدف واحد، فلم يطمح إىل تكوين إمرباطورية أو ما إىل ذلك، حتى 

وانتصاره حتى بعد موته، كل   الدائمة ومناجاته لربه ووفاته  لنيبصالة ا
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ذلك ال يدل على الغش واخلداع، بل يدل على اليقني الصادق الذي أعطى النيب 

الطاقة والقوة إلرساء عقيدة ذات شقني: اإلميان بوحدانية اهلل، واإلميان مبخالفته 

الوحدانية، بينما اآلخر يوضح ما  تعاىل للحوادث، فالشق األول يبني صفة اهلل وهي

، لتحقيق األول كان البد من ـ وهو املادية واملماثلة للحوادثـ  ال يتصف به اهلل تعاىل 

القضاء على اآلهلة املدعاة من دون اهلل بالسيف، أما الثاني فقد تطلب ترسيخ العقيدة 

 باحلكمة واملوعظة احلسنة(. ـ بالكلمة 

فيلسوف اخلطيب النيب املشرع احملارب قاهر ال  هذا هو حممد)ويضيف: 

األهواء، مؤسس املذاهب الفكرية اليت تدعو إىل عبادة حقة، بال أنصاب وال أزالم، 

وهو املؤسس لعشرين إمرباطورية يف األرض، وإمرباطورية روحانية واحدة، هذا هو 

هو  ، بالنظر لكل مقاييس العظمة البشرية، أود أن أتساءل: هل هناك من حممد

  (.؟ أعظم من النيب

 يقول: ف (مايكل هارت) أما العامل األمريكي

هو اإلنسان الوحيد يف التاريخ الذي جنح مطلقا يف اجملالني الديين   إن حممدًا)

والدنيوي، وأصبح قائدا سياسيا وعسكريا(. ويضيف يف كتابه )مائة رجل من 

م وأعظم رجال التاريخ، قد ليكون األول يف أه  إن اختياري حممدًا)التاريخ(: 

ولكنه الرجل الوحيد يف التاريخ كله الذي جنح أعلى جناح على  ؛يدهش القراء

املستويني: الديين والدنيوي، فهناك رسل وأنبياء وحكماء بدأوا رساالت عظيمة، 

يف املسيحية، أو شاركهم فيها غريهم، أو   ولكنهم ماتوا دون إمتامها، كاملسيح

هو الوحيد   يف اليهودية، ولكن حممدًا  اهم، كموسىسبقهم إليهم سو

الذي أمت رسالته الدينية، وحتددت أحكامها، وآمنت بها شعوب بأسرها يف حياته، 

ين دولة جديدة، فإنه يف هذا اجملال الدنيوي أيضا، وحد القبائل دوألنه أقام جبانب ال

أمور دنياها، يف شعب، والشعوب يف أمه، ووضع هلا كل أسس حياتها، ورسم 
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 عبرة لمن يعتبر

، املتأخر دائمًا موقف الدفاعذكرنا أن من أسباب تأخر املسلمني 

يف خمتلف جماالت احلياة اإلعالمية علينا أن نبّدل مواضعنا الدفاعية ف

سواء سابقًا ّن اليهود إ، سلمية إىل خطوات هجوميةاحلوارية وغريها و

على الدفاع عن مل يكونوا بقادرين حتى كانوا يف الغرب أو الشرق، 

وذلك لفسادهم طردون من قبل اآلخرين أنفسهم، وكانوا دائمًا ُي

، لكن بعدما حصلوا على مواضع اهلجوم، وسعوا إىل تقوية وإفسادهم

واإلعالمية والتنظيمية والثقافية والعلمية واالجتماعية  بنيتهم املالية

وغريها من وسائل القدرة، متكنوا من أن جيعلوا الغرب حباجة إليهم، 

وهم اآلن يف جمتمعاتهم يعدون من سادات الدنيا، يف الوقت الذي ال 

، إاّل أّن الكثري (1)مليون نسمة( 13يصل عددهم يف العامل إىل أكثر من )

                                                                                                             
 

ووضعها يف موضع االنطالق إىل العامل أيضا يف حياته، فهو الذي بدأ الرسالة الدينية 

 (.والدنيوية وأمتها

يتحركون على الساحة واليهود األمريكيني يشكلون عصب اليهود يف العامل،  ذكر أن (1)

ـ خمتلفون هم يف حقيقة األمر ـ فيما بينهم واألمريكية قوة واحدة، وقرارهم واحد، 

منهم ينتمون إىل اليهود األرثوذكس، أما ( %  9)إىل درجة تكفري بعضهم بعًضا، فـ

من اليهود األمريكيني، وهؤالء متطبعون ( %  31)اليهود احملافظون فيشكلون 

لسلوكيات اجملتمع األمريكي، يف الوقت نفسه يتبعون القانون اليهودي التقليدي، أما 

 26)من اليهود األمريكيني؛ والعلمانيون يشكلون  (% 32)اإلصالحيون فيشكلون 

 من اليهود ملتزمون باليهودية بدقة،  (% 14وإن ) من تعداد اليهود األمريكيني. (%
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كبار ، وومراكز القرار السياسي واالقتصادي ات والبنوكمن اجلامع

الغرب وانقلبت املعادلة فصار  ؛اجليوش يف الغرب هي بيد اليهودرؤساء 

ّن اليهود ثبتوا يف إوالشرق مقابل هؤالء يف موضع دفاع ال أكثر. 

رغم احنرافهم  ، وأخذوا بزمام املبادرة، وأسس التقدم،مواقفهم

                                                                                                             
 

غري  (% 20)ملتزمون بدرجة ما، و (% 40)ملتزمون بدرجة كبرية، و (% 24)و

أن تعداد  ملتزمني على اإلطالق. وإذا نظرنا إىل أوضاعهم على مستوى العامل جند

مليون يهودي، وأنهم يتمركزون يف عشرة بلدان بصفة  (13ر1) اليهود يف العامل كله

 أساسية، يف مقدمتها الواليات املتحدة.

يتمركز اليهود يف الواليات املتحدة يف عشر مدن رئيسة، يف مقدمتها نيويورك حيث  

 ، ويف ميامي (ألًفا 590)مليون يهودي، ثم لوس أجنلوس  (1ر9)حيث يعيش فيها 

، (ألًفا 263)، ويف شيكاغو (ألًفا 280)يا الكربى ف، ويف فيالديل(ألًفا 382)

، ويف (ألًفا 16)وواشنطن  (ألًفا 216 ) ، وسان فرانسسكو(ألًفا 235)وبوسطن 

 يهودي ،  (آالف 105)، ويف بالتيمور يعيش (ألًفا 151)ويست بالت بيتش 

. فيكون واليات أو حاملني جنسيات أخرىمليون متفرقني على باقي ال (1ر76 )و

 مليون يهودي.  (5ر9)أمريكا جمموعهم يف 

( ألف 300)يف بريطانيا ( وعددهم  مليوًنا 4ر5) بلغ فقد  يف إسرائيلأما عددهم 

، يهودي(  1400)بلغ يكندا ، وعددهم يف بلغ نصف مليوني فرنساوعددهم يف 

(، وعددهم مائيت ألف) أوكرانيا (، وعددهم يفمائيت ألف)األرجنتني وعددهم يف 

، وعددهم مائة ألف يهوديا جنوب إفريقيهم عدد، ويف الربازيل مائة ألف يهودي

جملة انظر  ..فردًا وينتمون إىل عائالت مشهورة (30إىل  20بني ما) يف البحرين 

 . هـ 1422، رجب123العدد  ،املستقبل اإلسالمي
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ئدي واألخالقي، وصار هذا سببًا ألن تبقى وفسادهم وضالهلم العقا

العامل اإلسالمي، وهي باستمرار تزيد من  بيف قلقوية إسرائيل دولة 

لذا على املسلمني الذين  ومن نفوسها وقدراتها؛ مساحتها اجلغرافية

، وميلكون من اإلمكانات تزيد املليار كبريةمجاهريية يشكلون قاعدة 

، أن خيرجوا من حالة الدفاع ويتأهبوا حلالة املعنوية واملادية الشيء الكثري

، كما كان املسلمون يف صدر اإلسالم املبادرة يف خمتلف جماالت احلياة

 وهذا ما يعرتف به الغرب والشرق.متطورين متقدمني 
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 شيوعيمناقشة مع 

يف يعيش إن لي أخًا  :حينما كّنا يف الكويت قال لي أحد الشباب

األشخاص الذين هم من النواة املركزية خارج البالد، وهو يعد أحد 

هناك، وهو ميتاز بقوة احلّجة والدليل ومبهارة يف  (1)للحزب الشيوعي

                   

د تعاء على الرأمسالية وامللكية اخلاصة. واسي يهدف إىل القضيس بهذمالشيوعية  (1)

ق وهي حركة ثورية عنيفة ترى أن حتق ،ًاشرتاكية تطرفالا هباملذا دشأ نوعية مشيال

ء جمتمع يتساوى أفراده يف احلقوق ال يكون إاّل باستعمال القوة املسلحة؛ فهي شاإن

 اليت تشجع الرأمسالية. ت وخاصةالذلك حتارب الدميقراطي

 رلم( عندما انشق أتباع كا1903حلركة الشيوعية يف روسيا إىل عام )هور اظ عجري

بزعامة لينني. فلما حاز هذا األخري  يكاليورادحي صالإ: ينكس إىل معسكرارم

األغلبية عرف حبزب األغلبية اليت يعرب عنها يف الروسية بكلمة: بولشفيك، ومن هذا 

سياسة  تزييت هي مذهب سياسي. متقامت العالقة اللفظية بني البولشفية والشيوعية ال

، تخدام القوةسبا لعامليف اعية شيور املبادئ النشة وللينني )ومن بعده تروتسكي( مبحا

حه وض ماك الثورة بني الطبقات العاملة يف اجملتمعات الرأمسالية ـ يعشجبت لكوذ

 بلطتو ،تناهض الشيوعية القوميات والدياناتـ هلذا  ماركس يف اإلعالن الشيوعي

  يةلمسارأبحت سياسة الدول الصأ امك. من الشيوعي الوالء التام لعقيدته ولزعمائه

ىل حصر الشيوعية، والعمل على وقف تسللها ـ تهدف إا الواليات املتحدة ميسال ـ

ت األحالف والقواعد العسكرية ماقأف ،وغل يديها عن اكتساب مناطق نفوذ جديدة

لدول اليت خيشى وقوعها يف نطاق نفوذ على حدود الدول الشيوعية، كما منحت ا

وقد كانت  ،تهااوية دفاعلتق أو يعتماجاال هاالشيوعية قروضًا وإعانات لرفع مستوا

 احلرب الكورية والفيتنامية أمثلة هلذا الصراع العقائدي بني الرأمسالية والشيوعية.

 



 
 

35 

  ؟إليكم لتناقشوه عسى أن يهتديآتي به اجملادلة والنقاش، وإني أريد أن 

                                                                                                             
 

يف حني  لدول الشيوعية بدول الدميقراطيات الشعبية أو الدول االشرتاكية،ا فرعت

ء، اراحلم لدوأطلق الغرب عليها اسم دول الستار احلديدي أو الدول البلشفية أو ال

أن احتاد اجلمهوريات السوفيتية يعترب قاعدة العامل الشيوعي إال أن املبادئ ومع 

الشيوعية كما صورها ماركس مل توضع موضع التطبيق الكامل فيها، بل أن الساسة 

مقدمتهم ستالني ـ مل يروا ضريًا يف االحنراف عن املبادئ  ويف ـالسوفييت بعد وفاة لينني 

بعض السياسات املرنة نوعًا ما يف معاجلة التطبيقات  تهاجنا، وشيءلااملاركسية بعض 

االقتصادية كحقوق امللكية اخلاصة، ومن ثم بدأ االنشقاق العقائدي يف املعسكر 

أن االحتاد السوفييت قد تنكر  الشيوعي فاعتربت الصني الشعبية )ومعها ألبانيا(

 بببس رقيشلللمبادئ املاركسية األصيلة، كما سبق أن كان االنشقاق يف املعسكر ا

الف حول مدى تبعية الدول االشرتاكية ملوسكو، وعلى هذا األساس نشبت اخل

 احلرب الباردة يف داخل املعسكر الشيوعي بني االحتاد السوفيييت ويوغوسالفيا...

عية إىل البالد اإلسالمية ومنها العراق، حيث تغلغلت األفكار الشيو تلصوو

أوساط بعض البسطاء من الناس يف العراق عرب عمالء االستعمار، بني  ةييوعشال

الذين طّبلوا وزمروا كثريًا لتلك األفكار املزيفة والشعارات الفارغة، فأخذ بعض 

ق مبدأ الشيوعية، وعلى إثر السذج والبسطاء يطالبون بتحقيق العدالة االجتماعية وف

ذي كان عمره الشريف مل يتجاوز الثالثني ـ والكثري لـ ا ل حذلك شعر اإلمام الرا

من العلماء مبسؤوليتهم جتاه تلك األفكار الفاسدة واآلراء املنحرفة، فتصدوا هلا عرب 

وسائل عديدة، موضحني أن اإلسالم وحده هو القادر على حتقيق العدالة 

 يفبعض تلك األساليب اليت اتبعها  ام الشريازي مإلا. وقد ذكر االجتماعية

 يف كتابه )تلك األيام( نشر مؤسسة الوعي اإلسالمي.  ،ة الشيوعيةهجموا

، و)مباحثات مع الشيوعيني( 106. و )الفقه: السياسة( ج126ك األيام( صلتاب )تك انظر

 و)القوميات يف مخسني سنة( و)ماركس ينهزم( وغريها.
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  .ال مانع من ذلك :فقلت له

فذهب هذا الشخص وأخرب أخاه فامتنع عن احلضور يف بادئ األمر، 

هم دائمًا وأبدًا، منطقي لماء الدين ليس لديهم استدالل عله: إن  وقال

  !.، وال إميان لي بهمافحسب يستدلون بالقرآن والروايات

وعندما أخربني أخوه بذلك قلت له: سوف أناقشه ـ بعون اهلل ـ على 

وعلى أي حال جاء ذلك الشخص،  .وما أشبه ةيأساس املوازين العقل

وقد أحرز على عدد  ،وكان ذكيًا فطنًا ،سنة أربعنيوكان عمره زهاء 

ويف البداية  ،يف عدة علومالعالية ـ الدكتوراه وما أشبه ـ من الشهادات 

 .فقلت له: تفّضل. جاء وجلس بكل تكّبر ثم قال: عندي مجلة أسئلة

 ديث.احوال باأل ،وال بالقرآن ،أنا ال أعتقد بأّي نيب ،فقال: أواًل

ن شاء اهلل ـ على ضوء املوازين العقلية فقلت له: سوف أناقشك ـ إ

قال: بأي دليل تستدل على وجود اهلل الذي تعتقد به؟  ها.ب اليت تعتقد

 ؟يف الوقت الذي ال يوجد هناك شيء سوى الطبيعة

وقد طال احلديث بيننا حوالي الساعتني، وكّلما دخلنا يف عمق 

ت: احلديث وضع إشكاالت وأصّر على رأيه، ففكرت مع نفسي وقل

حينما يكون املقابل معاندًا فال يصح أن تتبع معه املناقشة بالربهان 

أن أواصل البحث معه طبقًا ألساليب علم  والدليل واحلجة، بل علّي

حتى يتخذ هو احلواري ستخدم معه أسلوب اهلجوم ، لذا سأاملناظرة
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 ..(1)لينني كان هو يستشهد بكالمأثناء حديثه أسلوب الدفاع، ويف 

                   

م(. ثوري روسي 1924ـ  1870)عاش  )لينني(ـاملعروف ب ،فالدميري ألييتش إليانوف (1)

قائد احلزب البلشفي والثورة البلشفية ضد اإلمرباطورية الروسية إّبان حكم القياصرة 

السوفيييت.  لالحتادومؤسس املذهب اللينيين السياسي. كما ُيعد لينني أول رئيس 

 .( ولكنه أحرم الشعب من كلها واخلبز والسالم األرض)ولينني هو الذي رفع شعار 

ُولد يف مدينة أوليانوفسك ألب يعمل يف القطاع العام ويؤمن بانتشار الدميوقراطية يف 

املسيحية بعد اعتناقه اليهودية.  إىلن جّد لينني حتول أالروسية. ويذكر  اإلمرباطورية

خوه شنقا أعدم اُ م( 1887) ويف مايو ،درس لينني الالتينية واليونانية يف اجلامعة

ه األثر الكبري يف يخأاغتيال القيصر الكسندر الثالث. وكان إلعدام حماولة لتورطه يف 

من اجلامعة ملشاركته يف وطرده القبض عليه  إىلفكار لينني والذي أّدى أتطّرف 

 احتجاجات طالبية. 

م(. 1891)م وتابع لينني الدراسة بشكل مستقل وحصل على درجة احملاماة يف عا

على الرخصة القانونية اليت تؤهله،  همن ممارسة مهنة احملاماة بعد حصول وبداًل

العمل على تفعيل العمل الثوري واالنعكاف على دراسة املاركسية  إىلانصرف لينني 

لقاء القبض عليه وتوقيفه ملدة عام كامل إمت  م(1895)يف مدينة سانت بيرتسربغ. ويف 

تطور الرأمسالية يف )كتابه أصدر  م(1899)عام ويف حراء سيبرييا. ص إىلومن مثة نفيه 

نشاء إوروبا وعمل على أروسيا وبني نقل لينني ت م(1900). ويف عام (روسيا

كما عمل على نشر الكتب املتعلقة بالعمل الثوري. ويف  (إسكرا)الصحيفة االشرتاكية 

لزعامة حزب العمل  ، تزعم لينني احلزب البلشفي. ومت اختيارهم(1903)عام 

لدواعي م( 1907)فنلندا عام  إىلانتقل  م(، 1906)االشرتاكي االجتماعي عام 

 ،بالقيصر الروسي الكسندر الثاني اإلطاحةروسيا عقب  إىل م(1917عاد يف )أمنية. 

وتبوأ مكانته من بني البالشفة يف روسيا. وبعد الثورة العمالية الفاشلة يف نفس العام، 

كتوبر أروسيا يف  إىلخرى وعاود الرجوع أىل فنلندا مرة إللمغادرة اضطر لينني 
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، فقلت له: لقد خالفت شروط البحث اليت اتفقنا (1)وستالني

                                                                                                             
 

 املؤقتة. (كريينسكي)مدججًا بالسالح ليقود الثورة ضد حكومة 

فلم جيد مناصًا من القبول مبعاهدة سالم مع  األملانيواجه الرئيس لينني تهديد الغزو 

أطلقت  م(1918ام )عروسيا الكثري من أراضيها الغربية. ويف إثرها خسرت  األملان

واحدة يف كتفه والثانية يف رئته. ويعزى سبب تدهور  استقرتأعرية نارية ثالث عليه 

 الطلقات اليت أصابته. إىلصحة لينني بعدها وإصابته بنوبات قلبية 

لعل أول حماولة للينني لتصدير االشرتاكية الثورية كان عن طريق غزو بولندا بعدما 

غرب  إىليف املاضي. ومتثل الفكر اللينيين يف تصدير الثورة  نياأوكراقامت الثانية بغزو 

. م(1920)محر مرورًا ببولندا عام باالستعانة باجليش األ وأملانيافرنسا  إىل أوروبا

 وروبا الغربية.أ إىلالسياسة اللينينية بتصدير الثورة  توفشل

صيب أصحة لينني فالدولة أخذت نصيبها من  إدارةن حماولة االغتيال وهموم أويذكر 

 (27)لـأومن بني م( أدت إىل موته.  1924) باجللطة أربع مرات آخرها كانت عام

وّقعوا على تقرير املشرحة الذي  ،فقط مثانية شرفوا على عالج ليننيأطبيبًا الذين 

ن أن سبب الوفاة كان جتلط يف الدم. ولكن بعد انهيار االحتاد السوفيييت اتضح إيقول 

  أنه كان مصابا بالزهري. إىلتًا مؤملًا وبطيئًا ووجد ما يشري لينني مات مو

 من أبرز زعماء الشيوعية يف االحتاد السوفييت حكم حكمًا مطلقًا استبداديًا من عام  (1)

م(. نشأ يف ظل لينني مفكر االحتاد السوفييت، واستلم قيادة 1953إىل عام  1928)

عم أسس الدولة السوفيتية وفق نظرية احلزب والدولة من بعده ففتك مبعارضيه، ود

)االشرتاكية يف بلد واحد( وقاد بالده حنو االنتصار يف احلرب العاملية الثانية، وتقاسم 

مناطق النفوذ يف العامل مع الواليات املتحدة األمريكية من خالل مؤمتر يالطا حمواًل 

 االحتاد السوفييت إىل إحدى أقوى دولتني يف العامل.

يساريو، والذي اشتهر بامسه املستعار جوزيف ستالني يف مدينة غوري ولد يوسف ف
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جبمهورية جورجيا من أسرة فقرية، إذ كان والده إسكافيا سكريًا يف حني كانت أمه 

امرأة ملتزمة تعمل منظفة للثياب. كانت أمنيتها أن يصبح ولدها كاهنًا، فأحلقته مبعهد 

م( بسبب آرائه ونشاطاته. قاد 1899ام )تفليس الديين، ولكنه سرعان ما طرد منه ع

االضطرابات العمالية يف القوقاز وشارك يف نشاط )الوالية القتالية( اليت استولت على 

بعض امللكيات لصاحل احلزب الذي كان يعمل فيه وهو )حزب العمال االشرتاكي 

 الدميقراطي الروسي(. وبعد انشقاق احلزب إىل مناشفة وبالشفة، وقف ستالني إىل

 جانب البالشفة. 

م( نشر ستالني أول دراسة 1906تعرض ستالني إىل االعتقال والنفي مرارًا، ويف عام )

م( عني ستالني 1912نظرية له حتت عنوان: )الفوضوية واالشرتاكية(، ويف عام )

بدعم من لينني عضوًا يف قيادة احلزب الشيوعي البلشفي، اعتقلته السلطات القيصرية 

 م(.1917رييا، حيث بقي حتى سقوط النظام القيصري عام )ونفته إىل سيب

تنبه لينني بعد فوات األوان خلطر تركيز كل السلطة يف يد ستالني وخطر ذلك على 

سياسة احلزب، فكتب يف وصيته يقول فيها : )إن الرفيق ستالني قد ركز يف يديه قوة 

كيف يستعمل هذه القوة  هائلة عندما أصبح أمينًا عامًا، ولست متأكدًا من أنه يعرف

باحلذر الكايف( بل نصح يف ملحق وصيته بإزاحته عن األمانة العامة إال أن موازين 

القوى يف داخل احلزب وما يتمتع به من مناورات سياسية، وطموحه اجلارف للسلطة 

كل هذا جعله يتغلب على معارضيه، بفرض نفسه زعيمًا أوحدًا للحزب والدولة. 

إىل  1934محراء ال تعرف الشفقة وال التساهل، فنظم ما بني عام )أقام دكتاتورية 

م( سلسلة حماكمات شهرية كانت ذريعتها اغتيال كريوف معاون ستالني يف 1938

 الدولة.

م( ظفر ستالني بالسلطة متفوقًا على منافسيه وسرعان ما 1924بعد موت لينني عام )

لص بها من الزعماء الكبار يف احلزب كّون أكرب دكتاتورية يف البالد حبركة تطهري خت
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وال استدل بشيء  عليها، ففي الوقت الذي أنا أؤمن باهلل والرسول

ال تستشهد بقول لينني ن يتوجب عليك باملقابل أ ،هماكالم من

                                                                                                             
 

الروسي االشرتاكي البلشفي، أمثال تروتسكي، وريكوف، أحدث طفرة يف الصناعة 

االحتادية حيث أصبحت روسيا واحدة من أقوى دول العامل الصناعية. حّول ستالني 

 األراضي الزراعية املستقلة إىل أراضي مجاعية أو حكومية. 

سلطه إعالميًا ت خلفه مالتكوف ثم خروتشيف، هوجمم( ف1953مات ستالني عام )

ه، وأدانه مؤمتر احلزب مبعد موته فتعرض حلملة عنيفة كشفت عن فساد حك

وقد قتل من ف بها، دة الشخصية اليت كان يتصعبا م( فشجب1956الشيوعي عام )

الشعب أكثر من عشرين مليونًا ألجل حتويل النظام الزراعي التقليدي إىل املزارع 

ماعية أو املزارع احلكومية، وقد سبب هذا التحويل سحق الطبقة الوسطى يف اجل

اجملتمع مما أدى إىل خفض اإلنتاج الزراعي، ونقص املاليني من رؤوس املاشية، 

 حتطيم متوإحداث جماعات يف البالد وعلى اخلصوص يف أوكرانيا ومشال القفقاز. 

ينني يف فكره الباطل وعمله الذي ّجر احب وشريك ليعترب ص ية.رذكاتمتاثيله ونصبه ال

على البشرية أبشع املآسي والويالت، ثم اجته االحتاد السوفييت إىل التخفيف من حدة 

الدكتاتورية يف البالد، ثم بدأ النظام الدولي إىل التغري وخاصة يف نظام االحتاد 

امتد إىل  م(، وحلق التغيري بقيم النظام وفلسفته، ثم1985السوفييت بدًء من عام )

هيكلة وتوزيع القوة الداخلية أيضًا، وتبلور ذلك التغيري بشكل حمدد يف أوائل 

، حيث انفرط عقد حلف وارسو، ثم انهار بنيان االحتاد السوفييت الذي آل تالتسعينا

واصبح جزًء من املاضي  1991يف النهاية إىل السقوط والزوال، وذلك يف عام 

 والتاريخ . 

القصة  50: صاحل رلني يف كتاب: من قصص املستبدين لإلمام الوت ستام راجع قصة

 .حرف السني 138ــ  137ص 3. وانظر املوسوعة السياسية: ج28رقم 
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فال، وعلى هذا  وستالني، فإما كالنا له احلق أن يستشهد مبا يعتقد وإاّل

 ي بشاهد.األساس فال حيق لك أن تأت

ألن ما عندك هو جمموعة  ؛فقال: أنا أختلف عنك يف ذلك

خرافات، وأنت تريد أن حتّملين إياها، لكن الذين عندي هو شيء 

آخر، وإني حينما أريد أن أناقش وأستشهد فإن لينني وستالني قد كانا 

 !!من رجاالت الفكر واملعرفة

 بلينني )قلت له فقلت له: أما بالنسبة لي فأنا ال أعتقد بستالني وال

 هذا حماولة مين لالنتقال إىل حالة اهلجوم(.

 فقال: ملاذا؟

ألنه رجل يقول عكس ما  ؛فقلت له: إني ال أعرتف بأقوال ستالني

وأردت بذلك أن يتحول اخلصم إىل حالة االنفعال لكي يهرب )يفعل 

 بعدها من امليدان، وذلك طبقًا ملوازين علم املناظرة(.

أن تثبت لي بأن ستالني كان إنسانًا يقول عكس ما فقال: وهل تقدر 

  ؟يفعل

جيب أن يتساوى  :أثبت لك ذلك، أمل يقل ستالنينعم، فقلت له: 

 ؟!الناس مجيعًا، فكيف وضع بعد ذلك قبة من الذهب يف بيته

 فقال: إن هذا الكالم كذب.

فقلت له: إن هذا الكالم ذكرته كتب طبعت يف موسكو، وإن 

هذا الكالم هو معي اآلن، وألنه كان يعرف ذلك  الكتاب الذي ذكر
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 يبدو عليه، ومل يتمكن من إعطاء أي جواب. االنفعالأخذ 

ال تستشهد من اآلن فصاعدًا بكالم ن عليك أًا، فقلت له: إذ

ستالني، ألن الشخص الذي يقول عكس ما يفعل ال ميكن أن يتخذ 

 كالمه للشهادة.

أنا هو إسقاط زعيمهم الذي إذا  وبعد أن أثبتنا هذا )وإن الذي أردته

 سقط من احلساب فسيسقط هو كذلك(.

 !قلت له: وإن لينني كذلك، فانزعج كثريًا، وقال: لينني ملاذا؟

فقلت له: إن هذا واضح، ألن النظام الذي وضعه لينني خلف خلفًا 

 هو ستالني، هذا الذي تسبب يف ارتكاب آالف اجلرائم الفظيعة.

، اهلجومية لرجل الشيوعي بهذه الطريقةكان احلديث مع هذا او

توقف عن الكالم نهائيًا، ألّنه كلما كان يقول رأيًا كنت أوجه إليه ف

هجومًا آخر، وبعدما انتهى كل ما عنده قلت له: واآلن وبعد أن عرفت 

كلها باطلة، تعال ومتسك مببادئنا، ألننا منلك دلياًل على أن  مبادءكأّن 

 ة مائة يف املائة. ديننا قائم على أسس صحيح

، شكل الصارمكانت بالوألنه رأى أن اهلجومات اليت وجهت إليه 

لتقي بكم  أسوف  فقد ظل خائفًا ينتظر فرصة للهرب، لذلك قال: إنين

  !إن شاء اهلل! ،ثانية لو سنحت الفرصة

  !فقلت له: ألست أنت املنكر هلل، فكيف تقول: إن شاء اهلل؟
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بعد هذا اللقاء جاءنا أخوه، وقال: إن و .فقال: هي عادة اعتدناها

إنه مل يسمع من قبل مبثل  :أخي كان معجبًا جدًا حبديثكم، ويقول

 إاّل أّنه مل يأت بعد ذلك إلدامة النقاش. ..حديثكم معه
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  اليهودي وعبقرية أمير المؤمنين

: إنكم يف الوقت  ألمري املؤمننيأن رجاًل من اليهود قال ذكر ي

 ؟!ا جنازة نبيكم بعد، اختلفتم حولهالذي مل تدفنو

إن املسلمني قد اختلفوا حول وصية نبيهم ال :  فقال له اإلمام

  أنهم اختلفوا حوله، لكنكم أنتم اليهود، حينما كنتم مع موسى

وعربمت البحر وأغرق اهلل فرعون وأعوانه، ويف الوقت الذي مل تكن فيه 

قلتم لنبيكم: يا موسى  من ماء البحر، فإنكم أرجلكم قد جفت بعُد

  .اجعل لنا صنمًا نعبده كما يعبد اآلخرون أصنامهم!

 .(1)فبهت اليهودي، وحصر عن الكالم

أن اإلنسان إذا رأى خصمه التزم جانب العناد فعليه أن  :وكالمنا هو

ال قد واحلالة هذه  هحنوه، ألناجلدالي واحلواري اهلجوم أسلوب يبدأ ب

مقنع يقبله، ورمبا كان يف جوابه جبواب  ميكنه أن يرد على إشكاله

 .مناقشات.. وهكذا

 هل تعتقد بزواج المتعة؟

عندما سافر مرة إىل تركيا، تعرف هناك على  الفضالء أنه أحد ذكر

                   

َما َدَفْنُتْم َنِبيَُّكْم  :َقاَل َلُه َبْعُض اْلَيُهوِد. وفيه: )317انظر نهج البالغة، قصار احلكم:  (1)

َوَلِكنَُّكْم َما َجفَّْت َأْرُجُلُكْم  ،ِإنََّما اْخَتَلْفَنا َعْنُه ال ِفيِه :َلُه َفَقاَل  ؟َحتَّى اْخَتَلْفُتْم ِفيِه

 (.اْجَعْل َلنا ِإهلًا َكما َلُهْم آِلَهٌة قاَل ِإنَُّكْم َقْوٌم َتْجَهُلوَنِمَن اْلَبْحِر َحتَّى ُقْلُتْم ِلَنِبيُِّكْم 

   .138سورة األعراف: 
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كان فيهم بعض بينما كنت جالسًا مع مجاعة بعض األشخاص، يقول و

دو يبوكان  يقول لي، أحدهم اإذومن السنة والشيعة الوجهاء والضباط 

  ؟متعصب: هل أنت من علماء الشيعة سيٌنأنه 

 .فقلت له: نعم

 .(1) قال: وهل تعتقد بزواج املتعة؟

                   

وهو سائغ يف  ،النكاح املنقطع:  لمحقق احلليل ماإلسالشرائع  جاء يف كتاب (1)

رفعه. ويف شرح املرجع الديين  دين اإلسالم، لتحقق شرعيته، وعدم ما يدل على 

 عليه، قال:  الكبري آية اهلل العظمى السيد صادق الشريازي 

بتفصيل كبري، ونوجز ذلك يف  ،والعقل واإلمجاع، ،ويدل عليه الكتاب، والسنة

 َفَما اْسَتْمَتْعُتم ِبِه :فقوله تعاىل ،وأما الكتاب ،ليق هذا الشرح املختصرأسطر مبا ي

، فسماها اهلل متعة، ومسى مهرها أجرًا. 24سورة النساء:  ِمْنُهنَّ َفآُتوُهنَّ ُأُجوَرُهنَّ

عط أ :، أو أرضًا، أو دارًاغري الدائم، فإنه ال يقال ملن اشرتى عبدًا الشيءوهو يالئم 

عط أ :أو أرضًا أو عبدًا لكن يقال ملن أستأجر دارًا ،عط الثمنأ :منا يقالإاألجرة، و

)جامع البيان(: فما  األجرة . وقد روى إمام أهل السنة الطربي يف تفسريه الكبري

 استمتعتم به منهن إىل أجل فآتوهن أجورهن. 

قام ما نقل ، ويكفي يف املفاألحاديث من عامة مذاهب املسلمني كثرية جدًا :وأما السنة

حمللتني  متعتان كانتا على عهد رسول اهلل ) :عن عمر بن اخلطاب أنه قال متواترًا

وهذا صريح يف أن املشرع األعظم رسول  (.ومتعة النساء ،متعة احلج :أنا أنهي عنهما

 هي املتبعة، وسنة غريه هي اليت جيب تركها.  حللهما، وسنة النيب  اهلل 

بال نكري، وعند العامة امجعوا على تشريع املتعة، واختلفوا يف فعندنا  اإلمجاع:وأما 

وقد روي عن صحيحي البخاري ومسلم عن  ،نسخها، وال يرتك اليقني بغري اليقني

ومل تنزل آية بعدها  ،عمران بن حصني: نزلت آية املتعة يف كتاب اهلل عز وجل
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 .فقلت له: نعم

امرأة بزواج  تيومًا إىل تركيا وتزوج تقال: لو فرضنا أنك أتي

، الليلةاملرأة تلك محلت هذه  ،معها ليلة الزواجقضيت املتعة، وبعد أن 

وما هو مصري حينها؟ املرأة فماذا ستفعل  ،ثم أردت أن تعود إىل وطنك

 ؟ الذي سيولدالطفل 

ويتكلم ني رأيت هذا الضابط معاندًا وجماداًل إيقول هذا األخ: 

                                                                                                             
 

قال  .برأيه ما شاء فقال رجل ،ومل ينهانا عنها فأمرنا بها رسول اهلل  ،تنسخها

 إنه هو عمر، وقال مسلم: يعين عمر.  :البخاري: يقال

وقد أقر الشرع ذلك يف كل  ،فيه دائم ومؤقت يءفألن كل ش :وأما العقل

والصلح،  واإلجارةأمثلة للدائم،  ،فالبيع، والصدقة، واهلدية، واهلبة ،املعاوضات

إن  ،أضف إىل ذلك ؟!ؤقتوحنوها للمؤقت، فلم ال يكون يف النكاح م ،والعارية

الناس ليس كلهم يقدر على الدائم، ألسباب اقتصادية أو اجتماعية أو نفسية أو 

 ـيف عصرنا هذا من كون أكثر الشباب والشابات عزاب  كما هو املشاهد كثريًا ـغريها 

والفساد الذي  .الكبت اجلنسي املوجب ألمراض خطرية :فيدور األمر بني ثالثة أمور

واملتعة مبا هلا من  .واملرض وغري ذلك اإلنسانيةالعائلة والنسل والكرامة  فيه حتطيم

والبحث  ،من العزوبة والفساد أحكام نظيفة، وال شك أن العقل يأمر باملتعة حذرًا

مطوالت، ومن أمجل ما لطويل نكتفي منه بهذا املقدار، ومن أراد التفصيل فلريجع ل

 املتعة( لتوفيق الفكيكي.)فيه كتاب 

تعليق آية اهلل  542ص 1نظر كتاب شرائع اإلسالم يف مسائل احلالل واحلرام: جا

 .العظمى السيد صادق احلسيين الشريازي 
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 ،بأسرع وقتوت أن أخرج معه بنتيجة دأرخبشونة وفضاضة، ف

 ،الطريقة هتزمها، فاتبعت معه هذلوأخرجه من حالة املعاندة اليت ي

ذا صحيحًا فإن نفس اإلشكال يرد عليك فقلت له: إذا كان إشكالك ه

 النكاح الدائم؟شرعية وهل تعتقد ب ،باملقابل أيضًا، فهل أنت مسلم

 قال: نعم.

املدينة زواجًا دائمًا،  هأنك تزوجت امرأة من هذفرضنا قلت له: لو 

ويف صباح اليوم الثاني طّلقتها، ثم تبّين بعد الطالق بأن اهلل رزقها منك 

 عل هذه املرأة ومن يقوم بكفالة ولدها؟طفاًل، فماذا ستف

ينظرون إليه، احلضور وجهه خجاًل ومل يعط جوابًا، وظل  امحرَّف

 : ملاذا مل تعط جوابًا. استغراب وانزعاج، معناهانظرة 

 ..وليس أكثراملختصرة هذا املعاند بهذه اجلملة فكان الغلب على 

اص أشخأن يتخذ مثل هذا األسلوب خاصة مع اإلنسان على ف

 االستدالل واملنطق.بال يقبلون الذين معاندين كهذا، 

 مع ملك اإلسكندرية

، قال ملك (1)اإلسكندرية  حاطبًا إىل ملك ملا أرسل رسول اهلل

                   

حاطب بن أبي بلتعة بن عمرو بن عمري بن سلمة من بين خالفة بطن من خلم. كنيته  (1)

جلالح. أبو عبد اهلل، هاجر إىل املدينة هو وخادمه ونزال على املنذر بن حممد بن ا

بني حاطب بن أبي بلتعة ورخيلة بن خالد، شهد مع رسول اهلل  وآخى رسول اهلل 

  بدرًا وأُحدًا واخلندق وغريها، وقد بعثه رسول اهلل  بكتاب إىل املقوقس

. صاحب اإلسكندرية، وكان حاطب من الرماة املعروفني يف أصحاب النيب 
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حلاطب: هل تدعي يا حاطب أن هذا الشخص )ويعين اإلسكندرية 

 .قال حاطب: نعم ( هو نيب؟ األعظم  الرسول

 قال حاطب: نعم. اهلل؟فقال امللك: فهل هو نيب مرسل من 

 قال امللك: هل أن دعاء هذا النيب مستجاب؟

 قال حاطب: نعم.

لكي يدحر أهل مكة  ،ربه فقال امللك: فإذن ملاذا مل يدُع هذا النيب

 قد أجرب على الفرار إىل املدينة.أنه وينصره، يف حني 

 : وهل أنت تعتقد بنبوة املسيح؟ـ فورًا ـ  فقال حاطب

 قال امللك: نعم.

 فقال حاطب: فهل تعتقد بأن املسيح نيب مرسل من اهلل؟

 فقال امللك: نعم أعتقد ذلك، وهو كذلك ابن اهلل!

 قال امللك: نعم. قال حاطب: وهل أّن دعاءه مستجاب؟

فقال حاطب: إذا كان األمر هكذا، فكيف مل يدُع املسيح ربه ليدحر 

 ذلك؟!اليهود، حتى ال يدخلوا داره وال يقتلوه كما تعتقدون ب

 :، وقالاملفحمالدليل هذا فتعجب امللك من سرعة إتيان حاطب ب

                                                                                                             
 

لذي كتب إىل أهل مكة يعلمهم عزمية وكان يعمل تاجرًا يبيع الطعام وغريه. وهو ا

هـ(، وهو ابن  30فتح مكة وقصته مشهورة. مات يف املدينة سنة ) رسول اهلل 

 مخس وستني سنة.
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 .(1)حكيم من عند حكيم

                   

 3إىل املقوقس. و زاد املعاد: ج كتاب النيب  37ص 2انظر: تأريخ اخلميس: ج (1)

 يف ترمجة املقوقس. وتفصيل 530ص 3. واإلصابة يف معرفة الصحابة: ج91ص

 القصة هكذا:

إىل املقوقس عظيم القبط وكان نصرانيًا مع حاطب بن أبي  كتب رسول اهلل 

بلتعة، فجاء به حاطب حتى دخل مصر فلم جيده هناك، فذهب إىل اإلسكندرية 

فأخرب أنه يف جملس مشرف إىل البحر، فركب حاطب سفينة وحاذى جملسه، وأشار 

اره بني يديه، فلما جيء به نظر إىل الكتاب بالكتاب إليه، فلما رآه املقوقس أمر بإحض

وفضه وقرأه، وقال حلاطب: ما منعه إن كان نبيًا أن يدعو على من خالفه وأخرجه 

من بلده إىل غريها أن يسلط عليهم، فاستعار منه الكالم ثم سكت. فقال له حاطب: 

ن رسول اهلل؟ فما له حيث أخذه قومه فأردوا أ ألست تشهد أن عيسى بن مريم 

رفعه اهلل إليه؟ قال: يقتلوه أن ال يكون دعا عليهم أن يهلكهم اهلل تعاىل حتى 

 أحسنت، أنت حكيم من عند حكيم. 

ثم قال له حاطب: إنه كان قبلك من يزعم أنه الرب األعلى )يعين فرعون( فأخذه 

 ، فانتقم به، ثم انتقم منه فاعترب بغريك، وال يعترب غريكواألوىلاهلل نكال اآلخرة 

دعا الناس فكان أشدهم عليه قريش، وأعداهم له يهود،  بك، إن هذا النيب

كبشارة عيسى  إاّل وأقربهم منه النصارى، ولعمري ما بشارة موسى بعيسى 

، وكل اإلجنيلكدعائك أهل التوراة إىل  ، وما دعاؤنا إياك إىل القرآن إاّلمبحمد 

ولسنا  ،وه، فأنت ممن أدرك هذا النيبمته، فاحلق عليهم أن يطيعأفهم  نيب أدرك قومًا

ننهاك عن دين املسيح بل نأمرك به. فقال املقوقس: إني نظرت يف أمر هذا النيب 

فوجدته ال يأمر مبزهود فيه، وال ينهى عن مرغوب فيه، ومل أجده بالساحر الضال، 

بالنجوى،  واألخباروال الكاهن الكذاب، ووجدت معه آلة النبوة بإخراج اخلبء 

 نظر، ثم أخذ الكتاب وجعله يف حق من عاج وختم عليه ودفعه إىل جاريته.وسأ

 



 
 

50 

 .مك احلكمة هو رجل حكيمن النيب الذي أرسلك وعّلإ :يعين

 . (1)رسول الرجل ترمجان عقله :قال أمري املؤمنني 
 

 من الهندقصة 

جاء نه يذكر أيف اهلند، طريفة ـ من هذا القبيل ـ حدثت قصة هناك 

أحد القساوسة إىل ذلك البلد لغرض التبشري، وأخذ يدخل يف مباحثات 

الذكاء فطنًا حاد ، وألنه كان هناك مع علماء املسلمنيعديدة ومناقشات 

، وحدث يومًا أن يف جمادلته يتغلب أمام أنظار الناسيسعى على أن كان 

                                                                                                             
 

فقال: ال تسألين عن شئ  ؟إىل حاطب فقال: أسألك عن ثالث وأرسل املقوقس يومًا

: إىل أن نعبد اهلل ] أي حاطب[   ؟ قلت() صدقتك، قال: إىل ما يدعو حممد إاّل

لة، ويأمر بصيام رمضان، وحج وحده، ويأمر بالصالة مخس صلوات يف اليوم واللي

فوصفته  إىل أن قال: ،البيت، والوفاء بالعهد، وينهى عن أكل امليتة والدم

رة قلما تفارقه، وبني كتفيه محفأوجزت، قال: قد بقيت أشياء مل تذكرها: يف عينيه 

خامت النبوة، يركب احلمار، ويلبس الشملة، وجيتزي بالتمرات والكسر، وال يبالي 

قد  عم أو ابن عم. ثم قال املقوقس: هذه صفته، وكنت أعلم أن نبيًا من القى من

بقي، وكنت أظن أن خمرجه بالشام، وهناك خترج األنبياء من قبله، فأراه قد خرج يف 

أرض العرب يف أرض جهد وبؤس، والقبط ال تطاوعين يف اتباعه، وأنا أظن مبلكي 

بعد بساحتنا هذه حتى يظهروا فارقه، وسيظهر على البالد، وينزل أصحابه من أأن 

، وال أحب أن تعلم مبحادثيت واحدًا هنا، وأنا ال أذكر للقبط من هذا حرفًااعلى ما ه

 . إياك

 . 286ح 3ف 1ب 1ق 49غرر احلكم ودرر الكلم: ص (1)
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ضور حبودخل هذا املسيحي يف نقاش مع عامل شيعي من الطراز األول 

باكستان أن المن أعراف بعض مناطق اهلند و اناآلالف من الناس، وك

 تكون املناقشة يف حضور مجع من الناس.

وعندما دار النقاش بني القس والشيعي، مل يستطع القس أن يتغلب 

على الشيعي، وأخريًا انهزم أمام الشيعي، وكان انكساره مبشاهدة من 

نكم أيها الشيعة إ: أنه قال تهاكان سؤال املسيحي وققد احلاضرين، و

وتبكون وتلطمون، فهل تعتقدون أن   تقيمون العزاء للحسني

 هو ابن النيب؟ ـ  ـ احلسني 

 الشيعي: نعم.فقال 

 املسيحي: وهل أن دعاء هذا النيب مستجاب؟قال 

 الشيعي: نعم.فقال 

املسيحي: إذا كان دعاء هذا النيب مستجابًا، فلماذا مل يدع ربه قال 

، ال فرق بني املفروض أن النيب هو حيوينجي ابنه من هذه املشكلة، ل

 ؟حياته وموته

: إنكم تعتقدون أن املسيح هو ابن اهلل، وحنن قائاًل الشيعيفأجابه 

 ابن النيب، أصحيح هذا؟ سنينعتقد أن احل

 قال املسيحي: نعم.ف

ألنه  ؛مل يطلب من اهلل أن ينجي ولده  الشيعي: إن الرسولقال 

إني  :طلب من ربه ذلك يف يوم كربالء، لكان جواب اهلل له هى لو أنرأ

 !!.مل أنج ولدي املسيح، فال ميكن أن أجني ولدك
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فانقطع املسيحي عن الكالم، ومل يستطع أن يعطي جوابًا، وافتضح 

 أمام اجلماهري احلاضرة.

شخص الحالة اهلجوم على هو اختاذ والذي نستفيده من هذه القصة 

 .يغلبه ويفحمه وخيلص الناس من شبهاتهاملعاند ل
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 ونمرود  نبي هللا إبراهيم

جند أنهم كانوا   قرأ عن حياة األنبياء واألوصياءنعندما و

حينما وخاصة مع خصومهم، احلوار واجلدال أساليب خيتارون أفضل 

قال تبارك وتعاىل يف كتابه الكريم الطرف املقابل يلتزم حال العناد، كان 

قَاَل إِْبَراِهيُم َرب َِي : أنه قال للنمرود  إبراهيمنيب اهلل حاكيًا عن 

، فلما أَنَا أُْحيِـي َوأُِميتُ  :منرود الَ قَ  (1) َويُِميتُ  الَِّذي يُْحيِـي

أن منرود دخل يف حالة العناد واجهه باهلجوم قائاًل:  رأى إبراهيم 

ِق فَأِْت بَِها ِمَن اْلَمْغِرِب فَبُِهَت بِالشَّْمِس ِمَن اْلَمْشرِ  فَإِنَّ هللاَ يَأْتِي

 َكفَرَ  الَِّذي
(2). 

وقد ذكرت لنا اآليات والروايات كثريًا من التفاصيل بهذا 

 ، ويظهر ذلك بوضوح ملن راجع مثل كتاب اخلصوص

 .(3))االحتجاج(

املنطقي يف  وعلينا اليوم أن نتبع مع الغرب وأعوانه نفس األسلوب

عالم والكتب والندوات واملؤمترات احلوارية وما احلوار، من خالل اإل

واملطالعة والتعلم واالجتهاد وهذا العمل يتطلب الكثري من اجلهد  أشبه،

ولتحقيق الغلبة يف هذا يف معرفة أساليب املناظرة واجملادلة واحملاججة، 

 .أساسية ال بد من اتباعهامقومات النوع من الصراعات هناك 

                   

 .258سورة البقرة:  (1)

 .258سورة البقرة:  (2)

 قرن السادس اهلجري.مؤلفه: أبو منصور أمحد بن علي الطربسي، من علماء ال (3)
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 النصرمات ومق

  قول: إن على املسلمني أن يتبعوا سرية النيب األعظمخالصة ال

مع واجملادلة واملناظرة ، يف كيفية املناقشة واألئمة األطهار

احلواري اآلخرين، وكيفية التحول من موضع الدفاع إىل موضع اهلجوم 

 ..يف الدعوة إىل اإلسالم

نالحظ املسلمني خاملني يف مواضعهم الدفاعية، أو ف اليومأما 

وحون يف حملهم، بل أكثر من ذلك نالحظ البعض يعمل على إبعاد يرا

عليهم ـ واحلال هذه ـ فالناس عن اإلسالم من حيث يعلم أو ال يعلم، 

إذا أرادوا والعلوية احليطة واحلذر يف السري على نهج الرسالة احملمدية 

 ويتم ذلك عرب اختاذ خطوات عديدة، من أهمها:  الفالح.

 ات اإلسالمية يف كل أحناء العامل.ـ تشكيل التنظيم 1

ـ تقوية العمل التبليغي اإلسالمي يف كل البلدان، خصوصًا وأن  2

ن أعداء اإلسالم إالتبليغ يف هذا العصر حيظى بأهمية خاصة، حيث 

بقاع جعلوا التبليغ ضد اإلسالم من أعماهلم الرئيسية يف كل بقعة من 

رئية واملسموعة، والقدمية احلديثة املوسائل اإلعالم مبختلف األرض، و

منها كالكتب واجملالت والنشرات واخلطب يف املساجد واألماكن العامة 

 .وإقامة املهرجانات وغري ذلك

ـ إنشاء الصناديق املالية يف البلدان اإلسالمية وغريها، لتأمني 3

 الداعم هلذه النشاطات. اجلانب املادي

ألننا إذا عملنا بشكل  يف قاموسنا؛ سجنعل اليأال ن جيب علينا أو
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أن يعطي هذا القليلة يف عدد من السنني وجيد ومتقن، فمن املمكن جدًا 

ـ ونكون قد حققنا خطوات  ـ إن شاء اهلل مثاره النافعةاملبارك العمل 

، كما أن اهلل سبحانه والدعوة إىل اإلسالم متقدمة يف طريق النصر

ثُمَّ القرآن الكريم:  قال يفاألسباب له،  يهيئالنصر ملن يهب وتعاىل 

أبى اهلل أن جيري األشياء  :اإلمام الصادق وقال  ، (1)أَتْبََع َسبَباً 

 .(2)احلديث  إاّل بأسباب، فجعل لكل شيء سببًا

عانى كثريًا من املصائب حتى استطاع أن يدفع  وإن رسول اهلل

ني األسلوبني املعروف الرسول  عجلة اإلسالم إىل األمام، وقد اختذ

واألسلوب العملي يف األسلوب الكالمي  :معًا ألداء مهمته، يف املواجهة

 .خمتلف امليادين

عد املعصية، وصدق النية، وعرفان اللهم ارزقنا توفيق الطاعة، وُب

دى واالستقامة، وسّدد ألسنتنا بالصواب احلرمة، وأكرمنا باهُل

 . (3)وامأل قلوبنا بالعلم واملعرفةواحلكمة، 

                   

 .89سورة الكهف:  (1)

 .7والرد إليه ح باب معرفة اإلمام  183ص 1الكايف: ج (2)

 يف أدعية مأثورة وفضائلها مشهورة ..  29الفصل  280املصباح للكفعمي: ص (3)
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 ي القرآن الحكيممن هد

 

 :أسوة في الجدال األحسنالقرآن 

 ُسُبَل  َيْهِدي ِبِه اهلُل َمِن اتََّبَع ِرْضَواَنُهقال تبارك وتعاىل: 

 السَّاَلِم
(1). 

 ِإنَّ َهـَذا اْلُقْرآَن ِيْهِدي ِللَِّتي ِهَي َأْقَوُموقال عز وجل: 
(2). 

 ى َوَرْحَمٌة لَِّقْوِم َهَذا َبَصاِئُر ِللنَّاِس َوُهًدوقال سبحانه: 

 ُيوِقُنوَن
(3). 

لِّْلُمتَِّقنَي  َذِلَك اْلِكَتاُب اَل َرْيَب ِفيِه ُهًدىوقال جل امسه: 
(4). 

 

 التسلح بالحكمة والمعرفة:

 

 ُيؤِتي اْلِحْكَمَة َمن َيَشاُء َوَمن ُيْؤَت اْلِحْكَمَة َفَقْدقال تبارك وتعاىل: 

 ُأوِتَي َخْيرًا َكِثريًا
(5). 

                   

 .16سورة املائدة:  (1)

 .9سورة اإلسراء:  (2)

 .20: ةسورة اجلاثي (3)

 .2سورة البقرة:  (4)

 .269ة البقرة: سور (5)
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َعَلْيِهْم  ُهَو الَِّذي َبَعَث ِفي اأُلمِّيِّنَي َرُسواًل مِّْنُهْم َيْتُلووقال سبحانه: 

 آَياِتِه َوُيَزكِّيِهْم َوُيَعلُِّمُهُم اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة
(1). 

 َأَفاَل  ُقْل َهْل َيْسَتِوي اأَلْعَمى َواْلَبِصرُيوقال عز امسه: 

 َتَتَفكَُّروَن
(2) . 

  ُقْل َهْل َيْسَتِوي الَِّذيَن َيْعَلُموَن َوالَِّذيَنال جل وعال: وق

 َيْعَلُموَن اَل
(3). 

 االستعانة بالعقل:

 ِإنَّ ِفي َذِلَك آلَياٍت أُلْوِلي النَُّهىقال سبحانه: 
(4). 

 ِإنَّ ِفي َذِلَك َلِذْكَرى أُلْوِلي اأَلْلَباِبوقال عز وجل: 
(5). 

 َوِذْكَرى أُلوِلي اأَلْلَباِب ىُهًدوقال جل امسه: 
(6). 

 الجدال بالحسنى:

َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنِة  اْدُع ِإِلى َسِبيِل َربَِّك ِباْلِحْكَمِةقال سبحانه: 

 َوَجاِدْلُهم ِبالَِّتي ِهَي َأْحَسُن
(7). 

                   

 .2سورة اجلمعة:  (1)

 .50سورة األنعام:  (2)

 .9سورة الزمر:  (3)

 .54سورة طه:  (4)

 .21سورة الزمر:  (5)

 .54: غافرسورة  (6)

 .125سورة النحل:  (7)
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ُقْل َهاُتوا ُبْرَهاَنُكْم ِإن ُكنُتْم َصاِدِقنَيوقال عز وجل: 
(1). 

 َوال ُتَجاِدُلوا َأْهَل اْلِكَتاِب ِإال ِبالَِّتي ِهَي بارك وتعاىل: وقال ت

 َأْحَسُن
(2). 

 

 :هدف الجدالاإلصلح 

 

َما اْسَتَطْعُت َوَما َتْوِفيِقي ِإالَّ  ِإْن ُأِريُد ِإالَّ اإِلْصاَلَحقال سبحانه: 

 ِباهلِل َعَلْيِه َتَوكَّْلُت َوِإَلْيِه ُأِنيُب
(3). 

َسِبيَل  اْخُلْفِني ِفي َقْوِمي َوَأْصِلْح َواَل َتتَِّبْعوقال تبارك وتعاىل: 

 اْلُمْفِسِديَن
(4). 

 َوَأْصِلُحوْا َذاَت ِبْيِنُكْم َفاتَُّقوْا اهلَلوقال عز وجل: 
(5). 

                   

 .64سورة النمل:  (1)

 .46سورة العنكبوت:  (2)

 .88سورة هود:  (3)

 .142سورة األعراف:  (4)

 .1سورة األنفال:  (5)
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 من هدي السن ة المطه رة

 :أسوة في الحوارالقرآن 

ها الناس إنكم : أي رسول اهللقال  :قال اإلمام الصادق 

وأنتم على ظهر السفر، والسري بكم سريع، فقد رأيتم  ،يف زمان هدنة

الليل والنهار والشمس والقمر يبليان كل جديد، ويقربان كل بعيد، 

 .ويأتيان بكل موعود، فأعدوا اجلهاز لبعد املفاز

  ؟ما دار اهلدنة ،يا رسول اهلل :فقام املقداد فقال

إذا التبست عليكم الفنت كقطع الليل دار بالء وانقطاع، ف :قال

ع، وماحل مصدق، من جعله فإنه شافع مشّف ؛املظلم، فعليكم بالقرآن

أمامه قاده إىل اجلنة، ومن جعله خلفه ساقه إىل النار، وهو الدليل يدل 

وهو الفصل، ، على خري سبيل، وهو كتاب فيه تفصيل وبيان وحتصيل

وباطنه علم، ظاهره أنيق  ليس باهلزل، له ظهر وبطن، فظاهره حكمة

ال حتصى عجائبه وال تبلى  ،وباطنه عميق، له ختوم وعلى ختومه ختوم

غرائبه، فيه مصابيح اهلدى ومنازل احلكمة ودليل على املعروف ملن 

 .(1)عرفه

استفتحوا بكتاب اهلل، فإنه إمام مشفق، :  أمري املؤمننيوقال 

جنة اهلل عز وجل وهاد مرشد، وواعظ ناصح، ودليل يؤدِّي إىل
(2). 

                   

 1يف فضل القرآن ح 2ص 1تفسري العياشي: ج (1)

 .416ح 9اجمللس  235صلطوسي: ل ،مالياأل (2)
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يف خطبتها يف قصة   قالت فاطمة :وقالت السيدة زينب 

كتاب اهلل، هلل فيكم عهد قّدمه إليكم وبقية استخلفها عليكم: : فدك

منكشفة سرائره، وبرهان متجلية ظواهره، مديم وآي بينة بصائره، 

  ةإىل النجا يًاتباعه، مؤدٍّأللربية استماعه، وقائد إىل الرضوان 

أشياعه..
(1). 

 

 المعرفة:بالتسلح 

وإن  ،العامل بني اجلهال كاحلي بني األموات: قال رسول اهلل 

 وهوام األرض ،ء حتى حيتان البحر طالب العلم ليستغفر له كل شي

 ،فاطلبوا العلم فإنه السبب بينكم وبني اهلل عزوجل ،وسباع الرب وأنعامه

وإن طلب العلم فريضة على كل مسلم
(2). 

طلب  :يقول مسعت رسول اهلل : قال أمري املؤمنني و

فاطلبوا العلم من مظانه واقتبسوه من  ،العلم فريضة على كل مسلم

 ،ه تسبيحفيواملذاكرة  ،وطلبه عبادة ،فإن تعلمه هلل حسنة ،أهله

وبذله ألهله قربة إىل اهلل  ،ن ال يعلمه صدقةملمه وتعّل ،والعمل به جهاد

واملونس يف  ،ل اجلنةيومنار سب ،مل احلالل واحلرامألنه معا ؛تعاىل

                   

 باب معرفة الكبائر اليت أوعد اهلل عليها بالنار  567ص 3من ال حيضره الفقيه: ج (1)

 .4940ح

 .1ح 4اجمللس 28أمالي الشيخ املفيد: ص (2)
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والدليل  ،واحملدث يف اخللوة ،والصاحب يف الغربة والوحدة ،الوحشة

 ،زين عند األخالءتوال ،والسالح على األعداء ،على السراء والضراء

هتدى وُي ،قتبس آثارهمُت ،فيجعلهم يف اخلري قادة يرفع اهلل به أقوامًا

وبأجنحتها  ،وترغب املالئكة يف خلتهم ،إىل رأيهموينتهى  ،فعاهلمأب

 ،يستغفر هلم كل رطب ويابسو ،ويف صالتها تبارك عليهم ،متسحهم

إن العلم حياة القلوب  .وسباع الرب وأنعامه ،حتى حيتان البحر وهوامه

 ،وقوة األبدان من الضعف ،وضياء األبصار من الظلمة ،من اجلهل

والدرجات العلى يف  ،الس األبراروجم ،يبلغ بالعبد منازل األخيار

به يطاع  ،ومدارسته بالقيام ،فيه يعدل بالصيامواألوىل، الفكر اآلخرة 

مام أالعلم  .يعرف احلالل واحلرامو ،وبه توصل األرحام ،الرب ويعبد

فطوبى ملن  ،وحيرمه األشقياء ،يلهمه السعداءو ،والعمل تابعه ،العمل

  . (1)مل حيرم اهلل منه حظه

 وأنت حمتاج فيها إىل  ما من حركة إاّليا كميل،  : لوقا

معرفة
(2). 

عن  وادفع.. : يف وصيته جلابر اجلعفي  اإلمام الباقر وقال

حاضر الشر حباضر العلم، واستعمل حاضر العلم خبالص  نفسك

                   

  تعاىل.يف األدب مع اهلل 49ب 165ص 1إرشاد القلوب: ج (1)

 يف وصيته لكميل بن زياد.. باب ما روي عن أمري املؤمنني  171ص حتف العقول: (2)
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 .(1)..من عظيم الغفلة بشدة التيقظ يف خالص العمل العمل، وحترز

قال جعفر بن حممد الصادق  :كري وقال اإلمام احلسن العس

علماء شيعتنا مرابطون بالثغر الذي يلي إبليس وعفاريته : ،

مينعونهم عن اخلروج على ضعفاء شيعتنا، وعن أن يتسلط عليهم 

إبليس وشيعته النواصب، أال فمن انتصب لذلك من شيعتنا كان أفضل 

عن أديان ممن جاهد الروم والرتك واخلزر ألف ألف مرة؛ ألنه يدفع 

حمبينا وذلك يدفع عن أبدانهم
(2). 

 

  االستعانة بالعقل:

وال دين ملن ال  ،إمنا يدرك اخلري كله بالعقل: رسول اهللقال 

 .  (3)عقل له

على رجل حتى ذكروا مجيع خصال اخلري،  وأثنى قوم حبضرته

فقالوا: يا رسول اهلل،  كيف عقل الرجل؟ :فقال رسول اهلل

 اجتهاده يف العبادة وأصناف اخلري، تسألنا عن عقله؟!خنربك عنه ب

إن األمحق يصيب حبمقه أعظم من فجور الفاجر، وإمنا  :فقال

                   

يف وصيته جلابر بن يزيد  باب ما روي عن اإلمام الباقر  285ص حتف العقول: (1)

 اجلعفي.

 .8ح 8ب 5ص 2حبار األنوار: ج (2)

 .12763ح 8ب 209ص 11مستدرك الوسائل: ج (3)
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يرتفع العباد غدًا يف الدرجات وينالون الزلفى من ربهم على قدر 

 . (1)عقوهلم

احللم غطاء ساتر، والعقل حسام قاطع،  : أمري املؤمننيوقال 

وقاتل هواك بعقلكك، فاسرت خلل خلقك حبلم
(2). 

من مل يكن عقله أكمل ما فيه، كان :  علي بن احلسنيوقال 

هالكه من أيسر ما فيه
(3). 

ـ يف حديث ـ: فما احلجة على اخللق  وُسئل اإلمام الرضا 

 ،عرف به الصادق على اهلل فيصدقهُي ،العقل :اليوم؟ قال 

والكاذب على اهلل فيكذبه
(4). 

 نى:الجدال بالحس

حنن اجملادلون يف دين اهلل :رسول اهللقال 
(5). 

من أعاننا بلسانه على عدونا أنطقه اهلل  :وقال اإلمام الباقر 

 . (6)حبجته يوم موقفه بني يديه عز وجل

: إن الناس يعيبون وعن عبد األعلى قال: قلت ألبي عبد اهلل 

                   

 .12763ح 8ب 209ص 11: جمستدرك الوسائل (1)

 .424 قصار احلكم: ،نهج البالغة (2)

 .12749ح 8ب 206ص 11مستدرك الوسائل: ج (3)

 .20كتاب العقل واجلهل ضمن ح 24ص 1الكايف: ج (4)

 1ح 17ب 125ص 2حبار األنوار: ج (5)

 .36ح 17ب 135ص 2حبار األنوار: ج (6)
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 علي بالكالم، وأنا أكلم الناس؟ 

من يقع ثم يطري فنعم، وأما من يقع ثم  أما مثلك :فقال 

 . (1)اليطري فال

: بلغين أنك كرهت منا وعن الطيار قال: قلت ألبي عبد اهلل 

 مناظرة الناس، وكرهت اخلصومة؟

أما كالم مثلك للناس فال نكرهه، من إذا طار أحسن  :فقال 

 أن يقع، وإن وقع حيسن أن يطري، فمن كان هكذا فال نكره 

 .  (2)كالمه

 :هو الهدفاإلصلح 

 ،النفوس املختلفة والقلوب املتشتتة أيتها : أمري املؤمننيقال 

أظأركم على احلق وأنتم  ،والغائبة عنهم عقوهلم ،الشاهدة أبدانهم

هيهات أن أطلع بكم سرار ؟ نفور املعزى من وعوعة األسد تنفرون عنه

كان مل يكن الذي هم إنك تعلم أنه الّل .أو أقيم اعوجاج احلق ،العدل

ولكن لنرد  ،وال التماس شيء من فضول احلطام ،منا منافسة يف سلطان

فيأمن املظلومون من  ،ونظهر اإلصالح يف بالدك ،املعامل من دينك

اللهم إني أول من أناب ومسع  ،قام املعطلة من حدودكوُت ،عبادك

                   

 .38ح 17ب 136ص 2حبار األنوار: ج (1)

 .650ما روي يف الطيار وأبيه ح 4ج  348كشي: صرجال ال (2)



 
 

65 

 .(1).. بالصالة مل يسبقين إال رسول اهلل  ،وأجاب

إني أريدكم هلل وأنتم  ،ليس أمري وأمركم واحدًاو :وقال 

تريدونين ألنفسكم
(2). 

فاهلل احلاكم فيما فيه : ـ يف حديث ـ وقال اإلمام احلسني 

اللهم إنك تعلم أنه مل يكن  .والقاضي حبكمه فيما شجر بيننا ،تنازعنا

ولكن  ،من فضول احلطام وال التماسًا ،يف سلطان ما كان منا تنافسًا

ويأمن املظلومون  ،ونظهر اإلصالح يف بالدك ،املعامل من دينك يلنر

فإن مل تنصرونا  ،ويعمل بفرائضك وسننك وأحكامك ،من عبادك

وحسبنا  ،وعملوا يف إطفاء نور نبيكم ،قوي الظلمة عليكم ،وتنصفونا

وإليه املصري ،وإليه أنبنا ،وعليه توكلنا ،اهلل
(3). 

 

                   

و فيه يبني سبب طلبه احلكم و يصف اإلمام  من كالم له  131اخلطب:  ،نهج البالغة (1)

 احلق.

 يف أمر البيعة. من كالم له  136، اخلطب: نهج البالغة (2)

 باب ما روي عن اإلمام التقي السبط الشهيد أبي عبد اهلل 239صحتف العقول:  (3)

 يف طوال هذه املعاني. احلسني 
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