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 بسم اهللا الرحمن الرحيم
احلمد هللا رب العاملني، بارئ اخلالئق أمجعني، باعث األنبياء واملرسلني، مث الصالة والسالم على سيدنا وحبيب قلوبنا أيب القاسم 

ية على املصطفى حممد وعلى أهل بيته الطيبني الطاهرين األبرار املنتجبني، سيما خليفة اهللا يف األرضني، واللعنة الدائمة األبد
  أعدائهم إىل يوم الدين، وال حول والقوه إال باهللا العلي العظيم.

  )َوِإنَّ َهِذِه ُأمَُّتُكْم ُأمًَّة َواِحَدةً (
)٤(  

  فاية،فاءة، الكِ : العالمية، الكَ )األمة في األمة(خصائص 
  ص، التماسك، واإلخالصالتخصّ 

َوِإنَّ َهـِذِه ُأمَّـُتُكْم ُأمَّـًة َواِحـَدًة َوأَنَـا  *بَـاِت َواْعَملُـوا َصـاِلًحا ِإنـِّي ِبَمـا تـَْعَملُـوَن َعِلـيٌم يَا أَيـَُّها الرُُّسُل ُكُلوا ِمَن الطَّيِّ (: يقول تعاىل
نَـُهْم زُبـًُرا ُكلُّ ِحْزٍب ِبَما َلَدْيِهْم َفرُِحونَ  *رَبُُّكْم َفاتـَُّقوِن    )١()فـَتَـَقطَُّعوا َأْمَرُهْم بـَيـْ

َهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوُأولَِئَك ُهُم اْلُمْفلِ َوْلَتُكْن مِ (: ويقول جل امسه   )٢()ُحونَ ْنُكْم ُأمٌَّة َيْدُعوَن ِإَلى اْلَخْيِر َويَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َويـَنـْ
سنقتصـر يف هـذا البحـث علـى إحـدى تلـك  ، إال اننااليت ميكن استلهامها من اآليتني الكرميتني اهلامة هنالك الكثري من البصائر

ومناسـبات احلكـم  وأجوائهـا وسـياقها ائر على ضوء اآلية الثانية إستناداً إىل قرائن عامة وأخرى خاصة من مفردات اآلية الكرميـةالبص
  :واملوضوع فيها

  الخصائص الست للدعاة والمبلغين ورجال الدين
ا:ميكن ان نستنبط منه جمموعة من أهم  )...ُأمَّةٌ  َوْلَتُكْن ِمْنُكمْ (ان قوله تعاىل: ف ا ومواصفا   خصائص (األمة يف األمة) ومميزا
  .التخصص -٤    فاءة.الكَ  -٣    فاية.الكِ  -٢    العاملية. -١
  خلوص النية وإلغاء االنانية. -٦  التماسك والرتابط والتكامل. -٥

ا وآليــات أذرعهــا وأكمـا تكــون تفكريهـا عامليــاً  ان يكــون تعــين ان يكــون توّجـه (األمــة يف األمـة) عامليــاً و  والعالميـة ياديهـا وشــبكا
  تواصلها مع اآلخرين، عاملية.

تكون قـادرة علـى تعين التناسب العددي بني (األمة الواحدة) اليت حتدثت عنها اآلية األوىل وبني (األمة يف األمة) كي  والكفاية
ـا اآليـة الشـريفة: (الـدعوة إىل اخلـري، األمـر بـاالضطالع ب حبيـث  املعروف، النهـي عـن املنكـر)تلك املسؤوليات الثالث اليت صرحت 
ا   .يكتفى 

بـــان تكـــون قـــادرة علـــى  ،والعلميـــة والعقديـــة والثقافيـــة مبســـتوى التحـــديات الفكريـــة )األمـــة يف األمـــة(تعـــين ان تكـــون  والكفـــاءة
م أو علـى األقـل بإقنـاعه ، بكفـاءة تكفـلومعاصـرينالتصدي ألقوى العقول الفلسفية والعلمية والفكرية الشرقية والغربيـة، مـن قـدامى 

م األعلم واألقرب لإلصابة، وإن مل يقتنعوا بكامل اإلصابة. إفحامهم، كما تكفل   بإقناع كل طرف حمايد با

                                                            

  ٥٣ـ  ٥١املؤمنون:  )١(
 ١٠٤ال عمران:  )٢(
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، وال ريب ان البحوث الدقيقة الكالمية والعقديـة والفلسـفية أو هو من عللها املعدة يف اجلملة من مفردات الكفاءةوالتخصص 
بكفـاءة بـل ان الكثـري والتصـدي هلـا مواجهتهـا اجلـواب عنهـا و  ليس مبقدور غري املتخصـص العميقةة وأيضاً الشبهات العلمية والفكري

لعشــرات  متتــدّ خلفيــة معرفيــة وعلميــة  ممــا يتوقــف علــى وجــودالتخصــص واملقــدرة العلميــة يف قمــة ان يكــون الداعيــة منهــا حتتــاج إىل 
  السنني من الدراسة والبحث والتحقيق.
  من اآلية الكريمة استلهام الخصائص الست

، ميكــن اســتلهامها مــن اآليــة الكرميــة وذلــك عــرب قــرائن عامــة إضــافة للميــزة السادســة: خلــوص النيــة وعــدم االنانيــة وهــذه املميــزات اخلمــس
  أخرى خاصة:

  مقدمات الوجود والوجوب والصحة والعلم من القرائن العامة:
  :املقدمات تنقسم حسب إحدى التقسيمات إىل أربع مقدماتان 
  مقدمات العلم. -٤    مقدمات الصحة. -٣    مقدمات الوجوب. -٢  مقدمات الوجود.  -١

هـي مـا يتوقـف وجـود الواجـب املطلـق عليهـا دون وجوبـه، وذلـك كاملشـي للوصـول إىل سـاحة اجلهـاد ملقارعـة  :مقدمات الوجود
ا ال توجد، العدو وكاحلركة للحج بعد حتقق االستطاعة، وكالوضوء للصالة   .على وضعها للصحيح منها، بدونهًء بنا، فا

ــا أي ال يكــون الواجــب واجبــاً بــدون حتققهــا مــا يتوقــف و مقــدمات الوجــوب:  جــوب الواجــب عليهــا، فيكــون وجوبــه مشــروطة 
  .، واألول اختياري والثاين غري اختياريوذلك كاالستطاعة للحج وكالدلوك لصالة الظهر

، وذلـــك كتوقـــف صـــحة بيـــع الفضـــويل علـــى إجـــازة  وجـــوده وال وجوبـــهتتوقـــف صـــحة الواجـــب عليهـــا المـــا مقـــدمات الصـــحة: 
  املالك.

نعـم علـى  ،يوقد ذهب احملقق العراقي إىل رجوع مقدمات الصحة إىل مقدمات الوجوب أو الواجب، لكنه غري تام على األعّمـ
يح ليس بصـالة فمقدمـة الصحيحي فان مقدمة الصحة هي مقدمة الوجود إذ يكون االسم موضوعاً للصحيح فقط فما ليس بصح

  ر مثًال هي مقدمة الوجود أيضاً.تالصحة كالسا
ـــا  ـــا موضـــوعة للصـــحيح فانـــه ال يصـــح يف املعـــامالت لوضـــوح كو وعلـــى أيـــة حـــال فـــان ذلـــك إن صـــح يف العبـــادات بـــدعوى ا

  موضوعة لألعم فمقدمة الصحة ليست مقدمة الوجود.
) انه صلى إىل القبلة إذ االشتغال اليقيين يستدعي الرباءة ـ(أي للعلم ب وذلك كالصالة إىل أربع جهات إلحرازمقدمات العلم: 

  للعلم باجتناب احلرام الواقعي. مقدمةً  املبتلى بأطرافها اليقينية وكاالجتناب عن أطراف العلم اإلمجايل يف الشبهة احملصورة
العلــم الواجــب، كــالعلم يف العقائــد فهــي مــن امــا مقــدمات  أي بامتثالــه، واملــراد مــن مقــدمات العلــم: مقــدمات العلــم بالواجــب

  مقدمات الوجود للواجب املطلق (وهو العلم بالعقائد) فالحظ جيداً.
  الخصائص الست من مقدمات الوجود للدعوة ولألمر بالمعروف

فايـة امليـة والكِ السابقة من اآليـة الكرميـة وذلـك ألن الع الستةوهذا البحث األصويل الدقيق ميكن استثماره يف استلهام اخلصائص 
هــي مــن مقــدمات الوجــود للواجبــات الثالثــة املــذكورة يف اآليــة وهــي  وخلــوص النيــة وســحق االنانيــة فــاءة والتخصــص والتماســكوالكَ 

َهْوَن َعْن اْلُمْنَكرِ (   .)َيْدُعوَن ِإَلى اْلَخْيِر َويَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َويـَنـْ
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ال علـى مسـتوى احمللـة واملدينـة والدولـة  والنهي عن املنكـر ب احلق واألمر باملعروفوذلك ألن دعوة الناس يف إرجاء العام للمذه
العـدد الكــايف الــوايف  تــوّفر وعلـى ،علــى (العامليـة) تفكــرياً وختطيطـاً وتنفيــداً  –وجــوداً  –يتوقـف  كلــه،  واإلقلـيم بــل علـى مســتوى العـامل

م  ،من الدعاة واملبلغني واآلمرين باملعروف الناهني عـن املنكـر واملتوقـف مطلقـا أو يف اجلملـة اء مبسـتوى علمـي متميـز كّفـأوعلـى كـو
وأيضــاً التعــاون والتنســيق والتكامــل ذلــك ان عــامل اليــوم هــو عــامل التجمعــات الكــربى والشــبكات الواســعة العــابرة علــى التخصــص، 

(ال يفـــّل ، والعــامل مــن وراء الكــواليس –ة بدرجــة كبــري  – حتكــم للقــارات ومنهــا الشــركات العمالقــة العــابرة للقــارات والــيت هـــي الــيت
َوَأِعدُّوا َلُهـْم َمـا (احلديد إال احلديد) و(ال ينتشر احلق إال من حيث انتشر الضالل) وذلك كله من مصاديق (القوة) يف قوله تعاىل: 

ٍة َوِمْن رِبَاِط اْلَخْيلِ    ولوية.أو املالك هو املالك باملساواة أو األ )١()اْسَتَطْعُتْم ِمْن قـُوَّ
  هذا كله إضافة إىل مدخلية خلوص النية وسحق االنانية، يف قوة التأثري وامتداد مساحاته بل ويف أصل التأثري يف أحيان كثرية.

بـل ان دعــوة النـاس علــى مســتوى االقلـيم أو الــوطن بــل القبيلـة واحمللــة قـد تتوقــف علــى كـل أو بعــض تلــك العوامـل الســت اآلنفــة 
  .الذكر

  خاصة فهي متعددة:اما القرائن ال
  على جناحي الدعوة والتبليغ )...َوْلَتُكْن ِمْنُكْم ُأمَّةٌ (و )...فـََلْوال نـََفرَ (داللة 

َهـْوَن َعـِن (ا إىل بعض مضم هاتني اآليتني بعضهومن القرائن:  َوْلَتُكْن ِمـْنُكْم ُأمَّـٌة يَـْدُعوَن ِإلَـى اْلَخْيـِر َويَـْأُمُروَن بِـاْلَمْعُروِف َويـَنـْ
ـْوَمُهْم ِإَذا رََجُعـوا إِ (و )ْنَكِر َوُأولَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ اْلمُ  يِن َولُِينـِذُروا قـَ ُهْم طَائَِفـٌة لَِيتَـَفقَُّهـوا ِفـي الـدِّ لَـْيِهْم فـََلْوال نـََفَر ِمـْن ُكـلِّ ِفْرقَـٍة ِمـنـْ

ـْوَمُهمْ (بــ وتصـرحطائفـة تنفر مـن كـل فرقـة مـنهم ان فان اآلية الثانية تدعو إىل  )٢()َلَعلَُّهْم َيْحَذُرونَ  حمـدد  واملنشـأ فـاملنطلق )لُِينـِذُروا قـَ
ــْوَمُهمْ (والغايـــة حمــددة وهـــي  )ِمـــْن ُكــلِّ ِفْرقَـــةٍ (وهــو   )َولْـــَتُكْن ِمـــْنُكمْ (عـــام وهــو  واملنشـــأ فـــان املنطلــقاألوىل عكـــس اآليــة  )لُِينـــِذُروا قـَ

وهـي عامـة ألن حـذف املتعلـق يفيـد العمـوم إذ  كـذلك  فهي غري خمصصـة واما الغاية ،يعود إىل األمة اإلسالمية )ِمْنُكمْ (والضمري يف 
لُِينـِذُروا (عكـس اآليـة األخـرى إذا ورد فيهـا  –ومل ختصـص الـدعوة إىل اخلـري بــ(يدعون قـومهم)  )يَـْدُعوَن ِإلَـى اْلَخْيـرِ  (اآلية تصـرح بــ

ــْوَمُهمْ  أهــل إقلــيمهم أو أهــل العــامل فــدلت علــى الشــمول لــذلك   يــدعون أهــل حملــتهم أو أهــل وطــنهم أو: كمــا مل حتــدد الــدعوة بـــ  )قـَ
َهْوَن َعِن اْلُمْنَكرِ (وكذلك احلال  ،كله   .)َويَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َويـَنـْ

  الجناحان العالمي والمحلي للدعوة واإلرشاد
: نيلنهــي عــن املنكــر جنــاحنستكشــف ان للــدعوة إىل اهللا وإىل اخلــري ولألمــر بــاملعروف وا ومــن ضــم اآليتــني الكــرميتني ومــن ذلــك

للجنـاح  )...َولْـَتُكْن ِمـْنُكمْ (للجناح احمللـي كمـا تشـري اآليـة  )فـََلْوال نـََفَر...(جناح حملي أو قومي وجناح عاملي أو دويل وتشري اآلية 
  العاملي.

إال  – يف زمــن الغيبــة مكــن منــهبالقــدر امل –وذلــك ممــا يؤيــده االعتبــار ويــدل عليــه االســتقراء املعلــل فــان هدايــة أهــل العــامل ال ميكــن 
 اً عامـةوذلك ألن هنـاك شـؤون ؛بوجود رجال دين ودعاة متفرغني لشأن اهلداية العاملي إىل جوار رجال دين ودعاة متفرغني للشأن احمللي

                                                            

 .٦٠األنفال:  )١(
  .١٢٢التوبة:  )٢(
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ك أو هـذه او ذخاصة حيتاجها أهـل هـذا الـوطن أو ذاك أهـل هـذا القـوم أ اً وقواسم مشرتكة تعم البشرية كلهم أمجعني كما ان هناك شؤون
  العشرية واحمللة أو تلك.

إضــافة إىل ان القــدرات النفســية والفكريــة والقابليــات خمتلفــة؛ فــان الــبعض غــري قــادر إال علــى التواصــل مــع أبنــاء حملتــه وهــدايتهم 
واجز والسـدود وإرشادهم بينما جتد البعض اآلخر ميتلك مواهب وكفاءات توهلـه لالنطـالق عامليـاً حبيـث ال تقـف أمامـه احلـدود واحلـ

  واملوانع.
  السيد الرضوي: الداعية المتميز

وحيـث ، العـربة كـل العـربة والشـاهد علـى ذلـك كلـه.. رضوان اهللا عليـه ويف حياة املرحوم الداعية الكبري السيد سعيد اخرت رضوي
َرٌة ُألْوِلي األَْلَبابِ (يقول تعاىل:    :املباركة من حياته عض الصفحات املشرقةفلنتصفح معاً ب )١()َلَقْد َكاَن ِفي َقَصِصِهْم ِعبـْ

  كتابًا!  ١٢٥تعلم سبع لغات وكتب 
بــدأ رحلــة تعلــم  هـــ) يف بيهــار باهلنــد منــذ ان كــان يف اخلامســة عشــرة مــن العمــر١٣٤٥م (١٩٢٧عــام الســيد ســعيد رضــوي ولــد 

ــا روديــة والكجراتيــة وتعلــم الســواحلية أيضــاً عنــدما وهــي العربيــة والفارســية واإلجنليزيــة واالروديــة، كمــا تعلــم اال اللغــات األربــع أو إتقا
  سافر إىل تنزانيا.

ـا حـاجز احلـدود وحـواجز اللغـات!، وكـان يكتـب خبمـس لغـات   ١٢٥ ! وبلـغ جممـوع مؤلفاتـهوهكذا تعلم سبع لغـات متجـاوزاً 
  !كتاباً 

د سـعيد اخـرت علـى يـد السـي ١٩٦٤يف عـام  The Bilal Muslim Missionتأسسـت منظمـة بـالل اإلسـالمية كمـا (
الرضوي وهو عامل دين من اهلند كان قد ابتعثه اجمللس األعلى للشـيعة اخلوجـة اإلثنـا عشـرية يف اهلنـد ليكـون الداعيـة واملرشـد للجاليـة 

  اهلندية الباكستانية اإلثنا عشرية يف تنزانيا بشرق أفريقيا.
  وأسس العشرات من المؤسسات في أفريقيا وأوروبا وأمريكا وآسيا!

اهلدف الرئيسي من املنظمة هو التبليغ واإلرشاد الثقايف والعمل اخلريي، فبدأت يف دار السالم بإنشاء حوزة علميـة وروضـة كان 
أطفــال ومدرســة ابتدائيــة ومدرســة ثانويــة ومدرســة لتأهيــل املعلمــني ومدرســة لتعلــيم القــرآن الكــرمي، إىل جانــب ابتعــاث طلبــة لدراســة 

  جف األشرف وقم املقدسة.العلوم الدينية يف لبنان والن
باللغـــة الســـواحيلية تـــدعى "صـــوت بـــالل" وصـــحيفة أخـــرى فيمـــا بعـــد يف  ١٩٦٤كـــذلك أصـــدرت املنظمـــة صـــحيفة منـــذ عـــام 

  الثمانينات باللغة اإلجنليزية تدعى "النور".
قيـا فاملنظمـة نشـطة يف جـزر اليوم تنشط املنظمة يف تنزانيا وكينيا وموزمبيق ومدغشقر وبوروندي ورواندا والكونغو، أمـا خـارج أفري

البحــر الكــارييب وتايلنــد وإندونيســيا واليابــان وأوروبــا والواليــات املتحــدة، وبســبب نشــاطها وفاعليتهــا أنشــأت مجاعــات شــيعية أخــرى 
ا يف العمل يف بلدان كنيجرييا والسنغال وغانا والسويد وأمريكا الشمالية. ة هلا ومستلهمة من أسلو   منظمات مشا

صــندوق بــالل اخلــريي يف اهلنــد، حيــث تقــوم حاليــاً املؤسســات والفــروع الــيت أنشــأت م أســس العالمــة الرضــوي ١٩٩٦يف عــام 
بتنســيق األنشـــطة والعمــل بـــالتوازي يف أفريقيــا واهلنـــد وأوروبــا وأمريكـــا الشــمالية، وتعمـــل كمؤسســات حمليـــة وعــابرة للحـــدود يف ذات 

                                                            

 .١١١يوسف:  )١(
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  .)١() شّكلتها كلهاالوقت مستفيدة من شبكة االرتباطات البينية اليت
  اهتدى على يديه خمسون ألف شخص!

  مخسون ألف إنسان إىل مذهب أهل البيت عليهم السالم. –حسب إحصاء البعض  –وقد اهتدى على يديه 
هذه اإلحصاءات هي إحصاءات لالثار املباشرة امللموسة ملن اهتدى، اما التموجـات فـال يعلمهـا إال اهللا امثال ومن الواضح ان 

تــدي علــى يــدي تلــك اجملموعــة جمــاميع وعلــى يــد تلــك اجملــاميع جمــاميع تعــاىل دايــة جمموعــة مث  ، وذلــك ألنــه كثــرياً مــا يقــوم داعيــة 
 اسـتبياناتبـع واستقصـاء و أخرى وهكذا، وهي متوجات يصعب استقصاؤها حىت للدول أو املؤسسـات الكـربى الـيت متتلـك أجهـزة تتّ 

  متطورة فكيف مبن ال ميلك أي شيء من ذلك!متكاملة و 
  وعلى أي تقدير فان ما جرى إحصاؤه من الذين هداهم كان مخسون ألف إنسان!

  هداية خمسمائة مليون إنسان!
ـم عشـرة آالف  بـهوإذا أردنا ان جنعلـه منوذجـاً، وحـري  ان يكـون، فـان كـل واحـد مـن طـالب احلـوزة العلميـة املباركـة، ولنفـرض ا

جممـوع الـذين يهتـدون علـى يـدينا مباشـرة هـو مخسـمائة  انَ َكـقرر ان يهدي يف طـوال عمـره مخسـني ألـف إنسـان، لَ إذا ب، عامل وطال
، علمـاً بـان العـدد مـأخوذ  حتمـاً  علـى مسـتوى العـامل سـوف يغـري خارطـة االنتمـاءات الدينيـةبـل مليون إنسـان! وهـو عـدد كبـري جـداً 

  .مخسني ألف وقد يوفق البعض هلداية األكثر من ذلك جداً  كمعدل إذ قد يوفق البعض هلداية األقل من
هــو هدايـة مليــوين شــخص،  فقـط امــا لـو جعلنــا املقيـاس ممـن هــداهم السـيد الرضــوي العــدد  هـذا لـو جعلنــا املقيـاس هــوكلــه وهـذا  

، مـــن كبـــار علمـــائهم ٨١إذ أعلـــن ممثلـــوا مليـــوين علـــوي يف ســـوري ولبنـــان، وهـــم  رضـــوان اهللا عليـــه كمـــا قـــام بـــه الســـيد الشـــهيد العـــم
فـان الوضـع سـيختلف بشـكل جـذري  ،كثـر مـن عقـد مـن الـزمنألجبهوده الـيت اسـتمرت  أصدروهانتماءهم رمسياً إىل التشيع يف بيان 

  وشامل.
  نقل ان مؤلفات أحد املستبصرين اهتدى على ضوئها ثالثة ماليني شخص! بل قد

  مر والنهيإلى الوجوب الكفائي للدعوة واأل ةً قاعدة التناسب منضمّ 
مية الوجــوب الكفــائي لألمــر بــاملعروف والنهــي عــن املنكــر فــان دعــوة إىل مســلّ  قاعــدة التناســب العقليــة منضــمةً ومــن القــرائن: 

، تفيـــد لـــزوم العامليـــة والتخصـــص تكفالن بإيصـــال الرســـالة إىل مجـــيعهميفيـــان باحلاجـــة ويـــ وكيـــفٍ  ري بكـــمٍّ املليـــارات مـــن النـــاس إىل اخلـــ
َهـْوَن َعـْن اْلُمْنَكـرِ (و) َيْدُعونَ (و) ِمْنُكمْ (والتناسب هو بني  ،والتماسك والتكامل أيضاً والكفاءة والكفاية   )َويَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َويـَنـْ

  إىل اخلري واألمر باملعروف والنهي عن املنكر. ملا وفت الفرقة الناشئة منا باملأمور به وهو الدعوة ولوال حتقق هذه اخلصائص الست
  رائن أخرى قد نتطرق هلا الحقاً بإذن اهللا تعاىل.وهناك ق

  خلوص النية وسحق االنانية من شروط الداعية الموفق
ــا مــن أخطــر املخــاطر الــيت يواجههــا الــدعاة يف طريــق الــدعوة بــل قــد نســتطيع ان نعــرب عنهمــا  مــاأو  االنانيــة والشــرك يف النيــة فا

مــا كمــادة الـــ كثــرياً مــا يقــوم الداعيــة جبهــود   يف طرفــة عــني! وذلــك ألنــه األخضــر واليــابسالشــديدة االنفجــار الــيت حتــرق  TNTبا

                                                            

 .٣٣٥التمكني الشيعي اسرتاتيجيات متكني الشيعة وتعزيز أوضاعهم يف العامل: ص )١(
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 -ال مســـح اهللا  – تـــراه يبتلـــى -أو حـــىت يف أثنـــاء احلركـــة واملســـرية الدعويـــة  – جبـــارة حقـــاً مث إذا حـــاز الشـــهرة أو الســـلطة أو املـــال
َوقَـِدْمَنا ِإلَـى َمـا َعِملُـوا ِمـْن َعَمـٍل َفَجَعْلنَـاُه َهبَـاًء ( :تعاىل بالعجب أو الغرور أو الرياء أو السمعة فيحبط عمله كله فيكون كما قال

  .)٢()َدُه فـََوفَّاُه ِحَسابَهُ َأْعَماُلُهْم َكَسَراٍب ِبِقيَعٍة َيْحَسُبُه الظَّْمآُن َماًء َحتَّى ِإَذا َجاَءُه َلْم َيِجْدُه َشْيئاً َوَوَجَد اللََّه ِعنْ (و )١()َمْنُثوراً 
بــل كثــرياً مــا  ،مســرية االحنــدار ويبــدأ تــأثريه يف االحنســار ، إذ ابتلــي حبــب االنــا والــذات وفقــد خلــوص النيــة،دعوتــهومــن هنــا تبــدأ 

وإىل حجـر عثـرة أمـام األمـر بـاملعروف  !ويتحـول إىل سـد أمـام الـدعوة !بنفسه العقبـة أمـام الـدعاة هذه الداعية ينعكس األمر فيصبح
  يازاته مهددة حينئٍذ!والنهي عن املنكر إذ يرى مصاحله وامت

ـا يف األمة في األمة) ان من أهم صفات ( ا من مقدمات الوجـود لتحقـق الغايـات الـثالث املـأمور  اإلخالص وسحق االنا فا
َهْوَن َعِن اْلُمْنكَ ( :اآلية الكرمية   .)ِر َوُأولَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ َوْلَتُكْن ِمْنُكْم ُأمٌَّة َيْدُعوَن ِإَلى اْلَخْيِر َويَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َويـَنـْ

  تصريح نيكسون الخطير جدًا عن مستقبل شباب أمريكا
حوايل العقـدين مـن الـزمن يف كتـاب (أمريكـا والفرصـة  قبلومما يؤكد ضرورة وحيوية واسرتاتيجية اخلصائص الست اآلنفة ما قرأته 

كتابـــه جـــدير باملطالعـــة   وكـــلّ  ،أهـــم املنظـــرين االســـرتاتيجيني يف العـــامل التارخييـــة) ملؤلفـــه الـــرئيس األمريكـــي األســـبق والـــذي يعدونـــه مـــن
م إىل حــد بعيــداملعمقــة إذ يعكــس  َواْلَعــاِلُم ِبَزَمانِــِه َال  "ويف احلــديث  وجهــة نظــرهم يف أهــم شــؤون العــامل وطريقــة تفكــريهم واجتاهــا
لنقاط ضعف الواليات املتحدة األربـع فيه فصله األخري حيث يتطرق ن جزء ميف هو إال ان الشاهد اآلن   )٣("تـَْهُجُم َعَلْيِه اللََّواِبس

دد مستقبل أمريكا ويذكر من   ،مليـون شـاب أمريكـي ٣٠إىل  ٢٠بـني  ولعلهـم ،ان هنالك املاليني مجلتهاوإىل أهم األخطار اليت 
م حيث يعانون من الفراغ الروحي والفكري الشامل م ُعرضة ألكـرب األخطـار  وعلى ذلك يعيشون الضياع املطلق وا يف نظـره  –فا

م إىل دين كاإلسالم أو البوذية أو غريمها أو إىل أية ايدأوهي  – لوجية أو إىل أية طريقـة ومسـلك عقـدي أو يو ن أي هاتف يهتف 
ـم نفسـياً  ...أخالقي أوغري فكري أو  م ليس فقط ال ميتلكون احلصانة الكافية وال أدىن درجات احلصانة بل ا للهرولـة ون مهيـؤّ  فا

  وراء كل ناعق أو هاتف!!. 
ان مستقبل أمريكا بأكمله مهدد ألن املسـتقبل بيـد شـبابنا وشـبابنا ضـائعون جمهولـوا املصـري وال نعلـم  –كما يقول   –وهذا يعين 

  من الذي سيستقطبهم وإىل أين سوف يتجهون بأمريكا كلها يف املستقبل! انتهى مضمون كالمه.
  أمام حركة الدعاةالكؤود ة هي العقب )نااأل(

 عنــدما قــرأت هــذا املقطــع، أخــذتين العــربة وال زلــت كلمــا اتــذكره متتلكــين العــربة – إىل الــرب الغــين العبــد الفقــري –انــين أقــول: 
 يـدل علـى وجـود عشـرات املاليـني مـن الشـباب يف أكثـر دول العـامل تطـوراً  –ونظـائره  –إذ ان هذا الكـالم  ويعتصرين االسى واألمل؛

الوســائل واآلليــات احلديثــة الــيت جعلــت ذلــك  ال تفصــلهم عــن اإلســالم والتشــيع إال فاصــل (الــدعوة الرشــيدة والناضــجة) عــرب خمتلــف
البطـالني أو  سجتدنا منشغلني بالنزاعات والصراعات والتسـقيط، أو مبجـال –ما يبكي حقاً  هو وهذا –من أسهل ما يكون.. لكن 

عنـــدما اعـــرتض عليـــه بعـــض النـــاس إذ وجـــدوه  )تكـــوين الـــذات(ا امســـاه الـــبعض أو منشـــغلني مبـــنـــا األ ـــوامش احليـــاة، أو بـــالتفكري يف
                                                            

 .٢٣الفرقان:  )١(
  .٣٩النور:  )٢(
 .٢٧ص ١اإلسالمية) ج –الكايف: (ط  )٣(
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فأجــاب: انــين منشــغًال يف قســم كبــري مــن وقتــه بــدل الــدعوة واإلرشــاد، ببنــاء دار لــه فخمــة وبشــىت مقتضــيات احليــاة املاديــة املرفهــة! 
َنــا ال تـُْرَجُعــونَ َأَفَحِســْبُتْم أَنَّ (وقــد قــال تعــاىل: منشــغل بتكــوين ذايت!  اْلَمــاُل َواْلبَـنُــوَن زِيَنــُة  (وقــال:  )١()َمــا َخَلْقَنــاُكْم َعَبثــاً َوأَنَُّكــْم ِإلَيـْ

ــٌر َأَمــالً  ــٌر ِعْنــَد رَبِّــَك ثـََوابــاً َوَخيـْ ــاِلَحاُت َخيـْ َيا َواْلَباِقَيــاُت الصَّ نـْ ــا رَأَ ": (عليــه الســالم)وقــال أمــري املــؤمنني  )٢()اْلَحَيــاِة الــدُّ ى اللَّــُه فـََلمَّ
َنا النَّْصر... َنا أَنـَْزَل ِبَعُدوِّنَا اْلَكْبَت َوأَنـَْزَل َعَليـْ   )٣("ِصْدقـَ

  مصيبتنا المزدوجة!
الكثــري منــا شخصـــية حمــدودة ومـــن جهــة أخــرى جتـــدنا ال نــدرك أمهيـــة  مهـــومفمــن جهـــة جتــد  :مزدوجــة بــل مصـــيبتنا ان مشــكلتنا

ى بل اهلائلة املتاحة لنا إليصال صـوت أهـل البيـت (علـيهم السـالم) للعـامل كلـه، ممـا الكرب  الفرصالتفكري العاملي ومدى  واسرتاتيجية
مل يكــن متاحــاً لنــا مــن قبــل أبــداً مبثــل هــذه الصــورة وعــرب مثــل هــذه الوســائل الــيت ميكــن عربهــا الوصــول إىل مئــات املاليــني مــن النــاس 

 والواتســـاب والفـــيس بـــوك والتـــويرت املختلفـــة وأمثـــال التلكغـــرامكـــالقنوات الفضـــائية والشـــبكة العنكبوتيـــة والتطبيقـــات   ،بأبســـط الســـبل
  .وب وغريهاواليوتي

ولــو اننــا قمنــا  ،اننــا منتلــك ثــروة هائلــة مــن املعــارف وكنــوزاً ال نظــري هلــا مــن العلــوم املســتوحاة مــن مهــابط وحــي اهللامــع وذلــك كلــه 
ـا مضـمّ  –فقط باستخراج هـذه الكنـوز  صـادر األساسـية الشـهرية كـنهج البالغـة وحتـف العقـول نة يف بطـون املواسـتخراجها سـهل فا

  ، كما دخلوا فيه أول مرة.وعرضناها بشكل آخاذ على العامل، لرأيتهم حينئٍذ يدخلون يف دين اهللا أفواجاً  –ونظائرمها 
  قواعد إدارية و... راقية جدًا اقتبسها الغرب من نهج البالغة و..

يف علـــم اإلدارة فطالعـــت العشـــرات منهـــا ملـــؤلفني مـــن خمتلـــف بـــالد الغـــرب وبعـــض ولقـــد كنـــت قبـــل ســـنني مهتمـــاً مبطالعـــة كتـــب 
الشــرق.. والغريــب انــين وجــدت يف الكثــري منهــا أفكــاراً إداريــة متطــورة وراقيــة حقــاً مث عنــدما حبثــت يف رواياتنــا وجــدت ان قواعــدهم 

ج البالغة! أو من كلمات اإلمامني الباقرين صـلوات كلمات أمري املؤمنني يف بعض  من  –وأحياناً بالنص  –اإلدارية تلك مقتبسة 
  فكانت سرقات جمهول املصدر! العلميةاهللا عليهما! ولكنهم مل يراعوا األمانة 

واألغرب انـين رأيـت بعـض قواعـدهم تعـاين مـن خلـل أو نقـض أو فوضـى وعنـدما حبثـت وجـدت ان الكاتـب اقتـبس قاعدتـه مـن 
مما أعمله بفكره يف مـا تومهـه تطـويراً للقاعـدة الـواردة يف  ناجتاً  تحريف والتعديل فكان اخلللإحدى الروايات لكن مع بعض التغيري وال

  الرواية الشريفة!
ــج البالغــة لإلذعــان مبــدى مســو تلــك احلِ كفــي إلقــاء نظــرة علــى الكلمــات القصــوي م وحيويتهــا يف خمتلــف األبعــاد: َكــار يف آخــر 

ِقيَمـُة  " (عليـه السـالم) ارية والنهضوية والعلمية وغريها، ويكفي ان يتأمـل الباحـث يف قولـهاإلدارية، واالجتماعية، واألخالقية، واحلض
ــا ُيْحِســن ــِرٍئ َم ولعــل املفكــر  ليكتشــف، إن كــان مــن أهــل التــدبر والتفكــر، حبــاراً مــن املعــارف يف هــذه الكلمــة القصــرية )٤(" ُكــلِّ اْم

  .ة!القدير يكتب جملداً ضخماً عن أبعاد دالالت هذه الكلم
                                                            

 .١١٥املؤمنون:  )١(
  .٤٦الكهف:  )٢(
  وذلك يوم صفني.. (صلى اهللا عليه وآله) يصف أصحاب رسول اهللا (عليه السالم)من كالم له  ٩٢ج البالغة: ص )٣(
 .٢٠١: ص(صلى اهللا عليه وآله)حتف العقول عن آل الرسول  )٤(
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ـــا مســـتقاة  اكتشـــفتالـــيت  وغريهـــا العشـــرات مـــن القواعـــد اإلداريـــة شـــاهدتوقـــد  مـــن  –وأحيانـــاً بـــالنص بعـــد الرتمجـــة طبعـــاً  –ا
  رواياتنا، ولعلي أوفق لتهذيبها وطبعها الحقاً بإذن اهللا.

  ومن كتاب (العشرة) من البحار!
 يف بعــض مراكــز الدراســات فقــال انــه قــد اكتشــف وقــد طرحــت مــا قلتــه عــن اكتشــايف علــى أحــد األخــوة األفاضــل املتخصصــني

م قـد طـالعوا كتـاب تّـانـه حصـلت لديـه قناعـة بـان عـدداً مـن أهـم علمـائهم يف اإلدارة وكُ  :وأضاف ،ذلك أيضاً  مـن حبـار  )شـرةالعِ (ا
م وبــني خمتلــف الروايــات الــوا ،األنــوار بتعمــق وتأمــل وقلبــوه ظهــراً لــبطن ردة يف كتــاب (العشــرة)! وذلــك عنــدما قــارن بــني جممــل كتابــا

كتـاب العشـرة مـن البحـار ولـو ملـرة واحـدة ولـو   مل يطـالعوا رجالنـاجتد ان الكثـري مـن  –ومع األسف الشديد  –هذا يف الوقت الذي 
  .!!حىت بأمسه علممطالعة سريعة عابرة بل قد ال يكون بعضهم قد طالع حىت بعضه أو 

  شادللدعوة واإلر  الطريقة المباشرة وغير المباشرة
غــري  ةمباشــرة صــرحية وقــد تكــون بطريقــ ةان الــدعوة إىل اهللا تعــاىل واألمــر بــاملعروف والنهــي عــن املنكــر، قــد تكــون بطريقــوأخيــرًا: 

ال يهتــدون إال  فــان الكثــري مــن النــاس ؛مباشــرة، وكالمهــا مطلــوب بــل وضــروري إذ مهــا كجنــاحي طــائر الــدعوة يكمــل احــدمها اآلخــر
ال يهتـدي عربهـا إذ قـد حيـذرها ويتهـرب فيما جتد الكثـري مـن النـاس املراجعات والنص واالجتهاد والغدير،  بالطريقة املباشرة، كطريقة

وهـذا هـو بيـت القصـيد اآلن فانـه مـن  ،يمكن هدايته عرب استدراجه من طريق آخرف –ال جيد دافعاً للبحث عنها وفيها قد منها أو 
والسياســة واالقتصــاد واالجتمــاع واحلقــوق والقــانون وفلســفة التــاريخ وغريهــا حبيــث  املمكــن للــدعاة ان يكتبــوا أرقــى الكتــب يف اإلدارة

إذا أهـل البيـت (علـيهم السـالم) املبثوثـة فيهـا  مِ َكـوالباحثني من شىت األديان مث إذ طالعوها اكتشفوا جواهر حِ  تستهوي املتخصصني
ـ  بتضمنيالكاتب الداعية  قام ا علـى نظريـة أو قاعـدة أو يعتربهـا هـي القاعـدة مث يعكـف كتابه املتخصص روايات وآيـات يستشـهد 

م علــى قلــوب   قاملــتألأل الســاطع سيشــر  (علــيهم الســالم) علــى برهنتهــا واالســتدالل عليهــا، وال شــك ان نــور أهــل البيــت عــرب كلمــا
  كافة أولئك املنصفني الذين يطالعون تلك الكتب أو الكلمات..

إىل احلق من هذا الطريق الشديد التأثري رغم كونه غـري  يهتدونصصني يف شىت العلوم خرية املتخاأللوف من حينئٍذ جتد  وسوف
    إذا اهتدى فانه ال بد ان يبحث عن املزيد يف الكتب الصرحية املباشرة.انه مث  ،مباشر

 صـاحبناا، وكـان ان كثرياً مـن السـجناء يف مصـر وغريهـ –ممن اهتدى على يديه الكثريون أيضاً  –وقد نقل يل أحد املستبصرين 
م قـــد اهتـــدى لنـــور أهـــل البيـــت (علـــيهم الســـالم) وتشـــّيع عـــرب مطالعتـــه لكتـــاب  أحـــد الســـجناء، وبعضـــهم مـــن علمـــائهم وشخصـــيا

ــاض املســلمني)  مــع انــه كتــاب غــري مباشــر إال انــه مبــا تضــمنه مــن روايــات شــريفة وأفكــار للســيد الوالــد (قــدس ســره) (الســبيل إىل إ
ى السبب األساس ليتحول ويكون من أتباع أهل البيت (عليهم السالم) مما أحدث حتوًال كبـرياً يف تلـك ة منها أضحدضوية مستم

  وآخر دعوانا ان الحمد هللا رب العالمين وصلى اهللا على محمد واله الطيبين الطاهرين     البالد.


