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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.

  )ا ُمِنيًرايَا أَيـَُّها النَِّبيُّ ِإنَّا َأْرَسْلَناَك َشاِهًدا َوُمَبشًِّرا َوَنِذيًرا * َوَداِعًيا ِإَلى اللَِّه بِِإْذنِِه َوِسَراجً (
)٧(  

  لدعوة الى اهللا تعالىواالدب التصويري في ا التجسيديةمنهجية المشاهد 
ـِر اْلُمـْؤِمِنيَن بِـَأنَّ * َوَداِعًيا ِإَلى اللَِّه بِِإْذنِِه َوِسـَراًجا ُمِنيـًرا  *يَا أَيـَُّها النَِّبيُّ ِإنَّا َأْرَسْلَناَك َشاِهًدا َوُمَبشًِّرا َوَنِذيًرا (: يقول تعـاىل َوَبشِّ

  )١()َلُهْم ِمَن اللَِّه َفْضًال َكِبيًرا
  )٢()ادُْع ِإَلى َسِبيِل رَبَِّك بِاْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنةِ (: مسهويقول جل ا

َيا َوِفي اْآلَِخَرةِ  *الَِّذيَن َآَمُنوا وََكانُوا يـَتـَُّقوَن (: ويقول عز امسه ايضا نـْ   )٣()َلُهُم اْلُبْشَرى ِفي اْلَحَياِة الدُّ
ــهِ (ة الكرميــة االوىل وهــي مفــردة يــيــدور حــول احــدى املفــردات الــيت وردت يف اآل الحــديث ــى اللَّــِه بِِإْذِن ــا ِإَل وحــول ســبل  )َوَداِعًي

 يف علـم املنطـق وانـه امـا نـاقص وقاصـر كمـا هـو كـذلك تأمـلوسيظهر لنا يف النتيجة وجه ، الدعوة وانواعها والتبليغ واالنذار والتبشري
  . ان شاء اهللا تعاىللكالم اترتبط به كما هو كذلك ايضا وسيايت  واما هو مستطرد اىل حبوث ال

  ضرورة تأسيس علم (الدعوة واإلنذار والتبشير)
مكلفــون بــالوعظ واالرشــاد كــل علــى  مجيعــاً  الن املــؤمنني ؛بــل كــل مــؤمن ان العلــوم الــيت حيتاجهــا رجــل الــدين وكــل مبلــغ: فنقــول

دراســة علـــوم العربيــة والبالغـــة واملنطـــق ب إضـــافة للفقــه واألصـــول ولــيس مـــن الصــحيح ان يكتفـــي املبلــغ متنوعـــةكثــرية ،  حســب طاقتـــه
ا ال وحسب ل واملـدعى انـه املوِصـ رغم ان (املنطق) يـرتبط باللـب والعقـل ،تفي بتسهيل وتعبيد الطريق يف الدعوة اىل اهللا سبحانه فا

ا الذهن عن اخلطأ يف القانونية تعصم م آلة(: عمال قواعده اىل الصحيح من االفكار وقد عرفوه بانهإب   .)فكرراعا
  بين (المنطق) و(البالغة) وعلم (الدعوة)

 ال العلمـني فـان هـذين، أي مهـا خمـرب ومظهـر، فـ(الـمنطق) لب و(البالغة) شكل .سلوب التعبريأان (علم البالغة) يرتبط ب ورغم
مـثًال مـع ان هـذا لـيس  اىل صـناعة اخلطابـة من توسعة علم املنطق كما بالفعل قاموا بـذلك اسـتطرادا إما بد فكان ال، باحلاجة يفيان

من صلب موضـوع املنطـق فـان موضـوع املنطـق هـو املعـرف واحلجـة، يف حـني ان اخلطابـة ليسـت حجـة كمـا هـو واضـح مـن تعـريفهم 
(علـــم الـــدعوة واالنـــذار  باســـمعلـــم جديـــد  وامـــا مـــن تأســـيس، خرجـــوا عـــن علـــم املنطـــق كمـــا يف بعـــض الصـــناعات اخلمـــس إذهلـــا. 
 . سسه وقواعده كما سنشري اىل بعضها ان شاء اهللا تعاىلأله  فان بنفسهما بشري) يكون قائوالت

ـِر اْلُمـْؤِمِنيَن بِـَأنَّ * َوَداِعيًـا ِإلَـى اللَّـِه بِِإْذنِـِه َوِسـَراًجا ُمِنيـًرا  * يَا أَيـَُّها النَِّبيُّ ِإنَّا َأْرَسْلَناَك َشاِهًدا َوُمَبشًِّرا َونَـِذيًرا(: قال تعاىل َوَبشِّ
                                                            

  ٤٧ـ ٤٥االحزاب  )١(
 ١٢٥النحل :  )٢(
   ٦٤ـ  ٦٣يونس :  )٣(
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  )١()اللَِّه َفْضًال َكِبيًراَلُهْم ِمَن 
من اسـباب الضـعف النسـيب  وذلك يعد، ساليب وسبل بعضها قليل الطرق عندناأذكرنا يف االسبوع املاضي بان الدعوة هلا وقد 

    .رشاد والتبليغلإل
ــا (علــيهم الســالم) ومــن تلــك الســبل الــيت كــان االنبيــاء واالئمــة االدب وعلــى () المشــاهد التجســيديةاالعتمــاد علــى (: يتبعو

   .ال انه ليس كافياإ مبقدار مارشادا إ) وان كان الثاين جيد له حيزا يف تبليغنا و التصويري
ا مهمة اىل درجة كبرية ، اىل حد بعيد مهملة فهي املشاهد التجسيديةاما  مـن النـاس قـد ان الـبعض حـىت جـداً ثرة ؤ موهي مع ا

ا وأشكاهلايتحمل  ال   .  بعض املشاهد التجسيدية لواقعة الطف اخلالدة يفهو احلال كما  بعض ألوا
  حركة األنبياء اعتمدت على المشاهد التجسيدية

ا الرئيســية علــى املشــاهد التجســيديةان حركــة األ ، ســبق بعــض منهــا وقــد نقلنــا يف مــا، نبيــاء التبليغيــة اعتمــدت يف احــدى اعمــد
  : وهنا نذكر ايضا

  (عليه السالم) عصا موسى) ١
وكانــت دعوتــه دعــوة ، وهــو أكثــر األنبيــاء ذكــرا يف القــران الكــرمي مــن أعظــم أنبيــاء اهللا تعــاىل (عليــه الســالم)موســى  كــان نــيب اهللا

    .فطرية وجدانية اىل توحيد اهللا وعبادته
قـال ، (عليـه السـالم)موسـى  جوانـب مـن قـدراتلتشـكل مشـهدا جتسـيديا حسـيا ترتكـز فيـه ، عصاه تأيتويف وسط دعوة موسى 

أو بإشـارة  مسـتجابةبـدعوة اهللا تعاىل  بإذنميكنه فعل ذلك  كان  بل، حيتاج اىل العصا مع ان موسى ال )٢()َأْن أَْلِق َعَصاكَ وَ (: تعاىل
  . غري ذلك من يده أو
حموريــة جوهريـــة يف حركــة موســى التبليغيـــة  ادوارمواضــع يف مثانيــة كثــر مـــن أالعصــا يف البشــرية ب رن الكــرمي يـــذكّ آالقــر  أن وامللفــت

  .  ويةالدع
َهــا  * َوَمــا تِْلــَك بَِيِميِنــَك يَــا ُموَســى(: ل عنهــا وهــي يف ميــني موســىأحــىت ان اهللا تعــاىل بعظمتــه يســ ــأُ َعَليـْ قَــاَل ِهــَي َعَصــاَي أَتـَوَكَّ

    .)٣()َوَأُهشُّ ِبَها َعَلى َغَنِمي َوِلَي ِفيَها َمَآِرُب ُأْخَرى
ومــا هــي أمهيــة هــذا العــزم  أويل أنبيــاءجــة اهللا علــى اخلالئــق وهــو احــد دخــل ذلــك يف احلركــة التبليغيــة حل مــا: قــد يتــوهم متــوهمو 

  العظيم؟عنها ليخلد يف كتاب اهللا  (عليه السالم)ومدى أمهية جواب موسى  (عليه السالم)السؤال عن العصا اليت بيد موسى 
إذ قـد جـرى التمهيـد هلـا برتكيـز وإعجـازه عـرب العصـا  (عليـه السـالم)كتمهيد لتجلي قدرة موسى   ذكرتمنا إصا العان : الجواب

  . على اخلصم الكربى احلجةان العصا كانت جمرد عصا عادية متاماً، مث كانت هي بنفسها 
حنـو عـامل  الصـِدئة واأللبـاب تسـاق فيـه الكثـري مـن العقـول املتحجـرة مشهد جتسيدي حي ومباشر، فالعصا وما فعلته من معاجز

  . اليقني واحلقيقة املطلقة
                                                            

  .٤٧ـ ٤٥االحزاب:  )١(
 .٣١القصص:  )٢(
 .١٨ـ  ١٧طه:  )٣(
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َنَتا َعْشَرَة َعْيناً َقْد َعِلَم ُكلُّ أُنَـاٍس َمْشـَربـَُهْم ُكلُـوا َواْشـ(قال تعاىل:  َربُوا ِمـْن ِرْزِق اللَّـِه اْضِرْب ِبَعَصاَك اْلَحَجَر َفانَفَجَرْت ِمْنُه اثـْ
  )١()َوال تـَْعثـَْوا ِفي اَألْرِض ُمْفِسِدينَ 

  )٢()ُكلُّ ِفْرٍق َكالطَّْوِد اْلَعِظيمِ   اْضِرْب ِبَعَصاَك اْلَبْحَر َفانَفَلَق َفَكانَ (وقال تعاىل: 
 التبليغيــة مــن حيمــل العصــا لكننــا ال جنــد اآلن، مين الكــر آوالعصــا مشــهد جتســيدي متكــرر يف القــر  (عليــه الســالم)فنــيب اهللا موســى 

    :يؤثر قد يؤثر وقد ال الكالم الذيجمرد اللفظيني و  واإلرشادالوعظ املعاين اجملردة و على  يعتمدغلبنا فان أ!! خطبائنا ومبلغينا من
    من المنبر الحتضان الحسنين (عليهما السالم) (صلى اهللا عليه وآله): نزول النبي المشاهد التجسيديةمن ) ٢

يف واذا اتينا اىل نبينا نيب الرمحة املصطفى حممـد صـلى اهللا عليـه والـه جنـد ان املشـاهد التجسـيدية حاضـرة يف دعوتـه اىل اهللا تعـاىل 
  . منصبني من قبل اهللا حقيقينيكقادة   األطهار (عليهم السالم) بيته تكريسه ألهل

 (عليهمـا السـالم)الحسـين الحسن او االمـام  باإلمامكان يخطب في الناس واذا   (صلى اهللا عليه وآله)ففي الرواية ان النيب 
علـى عظمتـه ينـزل مـن علـى المنبـر وهـو (صلى اهللا عليـه وآلـه)وكان طفال صغيرا يدخل من الباب وهو يتعثر فما كان من النبي

  :هنضويشق الصفوف ثم يحت
َيْخطُبُـَنــا َفَجــاَء اْلَحَســُن َواْلُحَســْيُن (عليهمــا الســالم) َوَعَلْيِهَمــا َقِميَصــاِن َأْحَمــَراِن  (صــلى اهللا عليــه وآلــه)َكــاَن َرُســوُل اللَّــِه "

ِمَن اْلِمْنَبِر َفَحَمَلُهَما َوَوَضَعُهَما بـَْيَن َيَدْيِه ثُمَّ َقاَل َصـَدَق اللَّـُه تـََعـاَلى:  يه وآله)(صلى اهللا علَيْمِشَياِن َويـَْعثـَُراِن فـَنَـَزَل َرُسوُل اللَِّه 
َنةٌ ( ْعتُـُهَماَنَظْرُت ِإَلى َهاتـَْيِن الصَِّبيـَّْيِن َيْمِشَياِن َويـَْعثـَُراِن فـََلْم َأْصِبْر َحتَّى َقَطْعُت َحدِ  )ِإنَّما َأْمواُلُكْم َوَأْوالدُُكْم ِفتـْ   )٣("يِثي َورَفـَ

َصلَّى فـََلمَّا َسَجَد َأطَاَل السُّـُجوَد فـََرفـَْعـُت لنَِّبيُّ ُمَقاِبَل َجْنِبِه وَ اْلَحَسُن ُمتَـَعلٌِّق ِبِه فـََوَضَعُه اَي النَِّبيُّ ِإَلى َصَالٍة وَ ُدعِ " كما ورد:
ـا َسـلََّم قَـاَل لَـُه اْلَقـْوُم يَـا َرُسـوَل اللَّـِه َلَقـْد  (صـلى اهللا عليـه وآلـه)وِل اللَّـِه رَْأِسي ِمْن بـَْيِن اْلَقْوِم فَـِإَذا اْلَحَسـُن َعلَـى َكتِـِف َرُسـ فـََلمَّ

رِْهـُت َلِكنَّ ابِْني َكاَن َعلَـى َكِتِفـي َفكَ فـََقاَل َلْم يُوَح ِإَليَّ وَ  َسَجْدَت ِفي َصَالِتَك َهِذِه َسْجَدًة َما ُكْنَت َتْسُجُدَها َكأَنََّما يُوَحى ِإلَْيكَ 
َلُه َحتَّى نـََزل ُيَصلِّي فَِإَذا َسَجَد َوَثَب اْلَحَسُن َواْلُحَسْيُن َعَلى َظْهرِِه فَـِإَذا َأرَاُدوا  (صلى اهللا عليه وآله)َكاَن النَِّبيُّ "و )٤(" َأْن ُأَعجِّ

ــَالَة َوْضــ ــا َقَضــى الصَّ ْلُيِحــبَّ َهــَذْيِن َوِفــي ِرَوايَــِة َأْن َيْمنَـُعوُهَمــا َأَشــاَر ِإلَــْيِهْم َأْن َدُعْوُهَمــا فـََلمَّ ُعُهَما ِفــي َحْجــرِِه َوقَــاَل َمــْن َأَحبَِّنــي فـَ
  )٥( "اْلِحْلَيِة َذُروُهَما بِأَِبي َوُأمِّي َمْن َأَحبَِّني فـَْلُيِحبَّ َهَذْين

احلســـني عليهمـــا  تكــريس مكانـــة اإلمــام احلســـن واإلمــاممشـــهداً جتســيدياً عظيمـــاً يهـــدف إىل يف احلقيقــة ومــا ســـبقه  وكــان ذلـــك
  .  يف نفوس األمة اإلسالمية على مر التاريخ السالم

َرَة َقاَل : ويف رواية اخرى     )٦("اْلُحَسْيِن َكَما َيَمصُّ الرَُّجُل التَّْمَرةَ َسِن وَ رَأَْيُت النَِّبيَّ َيَمصُّ لَُعاَب اْلحَ "اْبُن َحازٍِم َعْن أَِبي ُهَريـْ

                                                            

  ٦٠البقرة : )١(
 ٦٣الشعراء :  )٢(
  .٥٢٢ص ١القدمية) ج –، وكشف الغمة يف معرفة األئمة عليهم السالم (ط ٢٢١القدمية) ص –إعالم الورى بأعالم اهلدى (ط  )٣(
 .٢٤ص ٤ب آل أيب طالب عليهم السالم: جمناق )٤(
 .٣٨٤ص ٣مناقب آل أيب طالب عليهم السالم: ج )٥(
  .٣٨٥ص ٣مناقب آل أيب طالب عليهم السالم: ج )٦(
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  . والذين كانت طباعهم متوحشة وقاسية اىل قدر كبري األجالفلعرب خصوصا عند ا مألوفةوهذه مناظر غري 
شـدة ووثاقـة االرتبـاط ، يريـد ان يركـز يف خميلـة النـاس احمليطـني بـهكـان   (صلى اهللا عليـه وآلـه)النيب ومن وجوه احلكمة يف ذلك ان 

ممــا وهــو ، (عليهمــا الســالم)احلســن واحلســني مــامني اهلمــامني اإل أبنائــهوبــني  (صــلى اهللا عليــه وآلــه)بينــه الــتالزم بــل والعالقــة احلميمــة 
  .  االستجابة الشرطيةحتت عنوان  علم النفسيبحث عنه يف 

  يطرق باب علي وفاطمة تسعة أشهر!!  (صلى اهللا عليه وآله)النبي  -٣
َها(: الشريفة اآليةعندما نزلت  :آخرمثال      )١()َوْأُمْر َأْهَلَك بِالصَّالِة َواْصطَِبْر َعَليـْ

ِتْسـَعَة  )٢(ُء ِإلَـى بَـاِب َعِلـيٍّ َوَفاِطَمـَة (عليهمـا السـالم) بـَْعـَد نـُـُزوِل َهـِذِه اْآليَـةِ  َيِجـي (صلى اهللا عليه وآلـه)َفَكاَن َرُسوُل اللَِّه "
يَـُقـوُل الصَّـَالَة يـَـْرَحُمُكُم اللَّـهُ  َوَمـا َأْكـَرَم اللَّـُه َأَحـداً ِمـْن َذرَاِريِّ اْألَنِْبيَـاِء  َأْشُهٍر ِفي ُكلِّ يـَْوٍم ِعْنَد ُحُضوِر ُكلِّ َصَالٍة َخْمَس َمرَّاٍت فـَ
ـْرُق َمـا بـَـْيَن اْآل  َو اْلَحْمـُد ِللَّـِه َربِّ اْلعـاَلِميَن  -ِل َو اْألُمَّـةِ ِبَهِذِه اْلَكَراَمِة الَِّتي َأْكَرَمَنا اللَُّه ِبَها َوَخصََّنا ِمْن َجِميِع َأْهِل بـَْيِتِه فـََهَذا فـَ

  )٣("ى اللَُّه َعَلى ُمَحمٍَّد نَِبيِّهِ َو َصلَّ 
بـل مل يقـم بـه نـيب وال  اخـر مـن املسـلمني جتـاه أي شـخص (صلى اهللا عليـه وآلـه)ومل يقم به ، وهذا مظهر غريب وفريد من نوعه

   .عظيم بل وال أي حكيم أو مسؤول أو حىت إنسان عادي مع آخر
ثبــت فــان هــذا املنظــر يُ  وملــن يعــرف ضــرورة التنويــع ألســاليب الــدعوة، اال انــه لــيس بغريــب علــى مــن يعــرف طبيعــة الــنفس البشــرية

 فهـم القـادة احلقيقيـون وهـو اوصـياءه بـاحلق، من بعده (عليهم السالم)اولوية النيب االوىل هي تكريس مكانة اهل بيته  أنللمسلمني 
  . دة!مما استدعى مثل هذه املشاهد التجسيدية اخلال وهلم الشأن الكبري واملقام العظيم

  المشاهد التجسيدية في دعاء العهد ) ٤
  :وهومام احلجة بن احلسن ( صلوات اهللا عليه ) من املستحبات املؤكدة ان يقرأ اإلنسان املؤمن دعاء العهد لتجديد العهد باإل

َمــاَم اْلَهــاِدَي اْلَمْهــِديَّ اْلَقــاِئَم بِــَأْمِرَك َصــلَّى اللَّــ" ُه َعَلْيــِه َوَعلَــى آبَائِــِه الطـَّـاِهرِيَن َعــْن َجِميــِع اْلُمــْؤِمِنيَن اللَُّهــمَّ بـَلِّــْغ َمْوَالنَــا اْإلِ
 َوُولْـِدي َوِإْخـَواِني ِمـَن الصَّـَلَواِت زِنَـَة َواْلُمْؤِمَناِت ِفي َمَشاِرِق اْألَْرِض َوَمَغارِِبَها بـَرَِّها َوَبْحرَِها َوَسْهِلَها َوَجَبِلَها َوَعنِّـي َوَعـْن َوالِـَديَّ 

ُد ِفي َصِبيَحِة يـَـْوِمي َهـذَ  َعْرِشكَ  ا َوَمـا ِعْشـُت ِفيـِه ِمـْن أَيـَّاِم َوِمَداَد َكِلَماِتَك َوَما َأْحَصاُه ِكَتاُبَك َوَأَحاَط ِبِه ِعْلُمَك اللَُّهمَّ ِإنِّي ُأَجدِّ
َهـــا َوَال َأُزوُل أَبَـــ َعـــًة لَـــُه ِفـــي ُعُنِقـــي َال َأُحـــوُل َعنـْ ابِّيَن َعْنـــُه َحَيـــاِتي َعْهـــداً َوَعْقـــداً َوبـَيـْ داً اللَُّهـــمَّ اْجَعْلِنـــي ِمـــْن أَْنَصـــارِِه َوَأْعَوانِـــِه َوالـــذَّ

بـَـْيَن ] ِإلَـى ِإرَاَدتِـِه َواْلُمَحـاِميَن َعْنـُه َواْلُمْسَتْشـَهِديَن  َواْلُمَسارِِعيَن ِفي َحَواِئِجِه َواْلُمْمَتِثِليَن ِألََواِمرِِه َونـََواِهيـِه َوالتَّـاِبِعيَن [َوالسَّـاِبِقينَ 
َنُه اْلَمْوُت الَِّذي َجَعْلَتُه َعَلى ِعَباِدَك َحْتماً َمْقِضّياً فََأْخرِجْ  ِني ِمْن قـَْبِري ُمْؤَتِزراً َكَفِني َشـاِهراً َسـْيِفي َيَدْيِه اللَُّهمَّ فَِإْن َحاَل بـَْيِني َوبـَيـْ

َباِدي اللَُّهمَّ َأرِنِـي الطَّْلَعـَة الرَِّشـيَدَة َواْلغُـرََّة اْلَحِميـَدَة َواْكَحـْل ُمْرِهـي بَِنِظـَرٍة ِمنِّـي ُمَجرِّدًا قـََناِتي ُمَلبِّياً َدْعَوَة الدَّاِعي ِفي اْلَحاِضِر َوالْ 
ــوِّ ظَ  َتــُه َوأَْنِفــْذ َأْمــَرُه َواْشــُدْد َأْزرَُه َوقـَ َهَجــُه َواْســُلْك بِــي َمَحجَّ ــْل فـََرَجــُه َوَأْوِســْع َمنـْ اللَُّهــمَّ بِــِه بِــَالَدَك َوَأْحــِي بِــِه ْهــَرُه َواْعُمــِر ِإلَْيــِه َوَعجِّ

ِهِر اللَُّهـمَّ لَنَـا َولِيَّـَك َوابْـَن َولِيِّـَك ِعَباَدَك فَِإنََّك قـُْلَت َوقـَْوُلَك اْلَحقُّ َظَهَر اْلَفساُد ِفـي اْلبَــرِّ َواْلَبْحـِر ِبمـا َكَسـَبْت أَيْـِدي النَّـاِس فَـَأظْ 
                                                            

 .١٣٢طه:  )١(
  ).١٣٢(طه:  )َوْأُمْر َأْهَلَك بِالصَّالِة َواْصطَِبْر َعَلْيها( )٢(
 .٤٣٦ص (صلى اهللا عليه وآله)حتف العقول عن آل الرسول  )٣(
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َياَوابْــَن بِْنــِت نَِبيِّــَك اْلُمَســمَّى بِا نـْ ٍء ِمــَن اْلَباِطــِل ِإالَّ َمزَّقَــُه  َواْآلِخــَرِة َحتَّــى َال َيْظَفــَر ِبَشــيْ  ْســِم َرُســوِلَك َصــَلَواُتَك َعَلْيــِه َوآلِــِه ِفــي الــدُّ
دًا ِلَمـا ُعطـَِّل َوُيِحقُّ اللَُّه ِبِه اْلَحقَّ َوُيَحقُِّقُه اللَُّهمَّ َواْجَعْلُه َمْفَزعاً ِلْلَمْظُلوِم ِمْن ِعَباِدَك َونَاِصرًا لِ  َرَك َوُمَجـدِّ َمْن َال َيِجُد َلُه نَاِصرًا َغيـْ

ـْن َحصَّـْنَتُه ِمـْن بَـْأِس ِمْن َأْحَكاِم ِكَتاِبَك َوُمَشيِّدًا ِلَما َوَرَد ِمْن َأْعـَالِم ِدينِـَك َوُسـَنِن نَِبيِّـَك َصـلَّى اللَّـُه َعَلْيـِه َوآلِـِه  َواْجَعْلـُه اللَُّهـمَّ ِممَّ
ــِه َوَمــْن تَِبَعــُه َعَلــى َدْعَوتِــِه َوااْلُمْعَتــدِ  ــِه ِبُرْؤيَِت ــِه َوآِل ــداً َصــلَّى اللَّــُه َعَلْي ْرَحــِم اْســِتَكانـَتَـَنا ِمــْن بـَْعــِدِه اللَُّهــمَّ يَن اللَُّهــمَّ َوُســرَّ نَِبيَّــَك ُمَحمَّ

َة َعْن َهِذِه اْألُمَِّة ِبُحُضورِِه َوَعجِِّل اللَُّهمَّ   )١(" ظُُهورَُه ِإنـَُّهْم يـََرْونَُه بَِعيداً َونَـراُه َقرِيبـاً ِبَرْحَمتِـَك يَـا َأْرَحـَم الـرَّاِحِميناْكِشْف َهِذِه اْلُغمَّ
  واملشاهد التصويرية يف هذا الدعاء العهد متعددة وملفتة للنظر ومعربة: 

فانـه كـان مـن الـوايف بـاملراد ان يكتفـى بــ(عن مجيـع َجَبِلَهـا) ِفـي َمَشـاِرِق اْألَْرِض َوَمَغارِِبَهـا بـَرَِّهـا َوَبْحرَِهـا َوَسـْهِلَها وَ قوله (ومنها: 
املؤمنني واملؤمنات) لكن األدب التصويري واملشاهد التصويرية أبلغ وقعـاً وأقـوى يف ترسـيخ املفـاهيم واملعـاين والـدعوات وجتسـيدها يف 

  َبْحرَِها َوَسْهِلَها َوَجَبِلَها) ِفي َمَشاِرِق اْألَْرِض َوَمَغارِِبَها بـَرَِّها وَ األذهان لذلك كانت إضافة (
بـل انـه قـد  عهودكـاملاملالحـظ ان عـرش اهللا لـيس لـه وزن مـادي  ومـن  )٢("ِمَن الصََّلَواِت َوالتَِّحيَّاِت زِنَـَة َعـْرِش اللَّـه"قولـه ومنها: 

كميــة كبـرية مــن الصـلوات علــى االمــام  اال ان هاهنــا مشـهد جتســيدي رائـع يعــرب عـنـــ والعلــم عنـد اهللا تعــاىل ـــ  يـراد بــه علـم اهللا تعــاىل
    بعبارة جتسيدية أو بأدب تصويري. (عليه السالم)املنتظر 

، َو َربَّ اْلُكْرِسيِّ الرَِّفيِع، َو َربَّ اْلَبْحـِر اْلَمْسـُجوِر، َو ُمْنـزَِل التَّـْورَاِة  النُّوِر اْلَعِظيمِ   َربَ   اللَُّهمَ "ملبدو بـاآلخر ا يف ختام الدعاء كذلك
جنِْيِل َو الزَّبُور وَ    )صاحب الزمان العجل العجل ياموالي يا(: بيده على فخذه ويقول اإلنسان يضربيستحب ان  "اْإلِ

 يرتسـمالكـالم اجملـرد  ذلـك ان، هو ابراز املشـهد التجسـيدي ليرتكـز جتديـد العهـد اكثـر واكثـر يف الـنفس والـروح: يف ذلك والوجه
فــتحس الالمســة وتبصــر الباصــرة ، ومــع الرجــل مــع اليــد :لتجســيدي يتفاعــل مــع االعضــاءيف حــني ان املشــهد ا، يف الــذهن وحســب
    .فتتجذر وتتعمق وترتسخ املواثيق والعهود!وتسمع السامعة 

الطـرق  اذ ان، ادخـال مجيـع احلـواس يف العمليـة الرتبويـة تنـتهج مـنهج حىت ان طرق التعليم املتطورة االن يف البلدان املتطورة تربويا
لوحـات معينـة رسـم علـى كتـب املعلومـات وتُ ان تُ فـ منهـااالكثر تطـورا اما ، السماع واالستماعجمرد الكالم و  ية كانت مبنية علىالبدائ

    .والتعلمم يالتعلعملية وهنا تدخل الباصرة لتساهم يف ، السبورات)(
كما هو املالحظ يف احلـرم احلسـيين املقـدس  .مثالً الشامة سائر احلواس ك ان تظم اىل السامعة والباصرة: الطريقة األكثر تطورامث 
احلـال  وكـذلك، فيمأل عقله وقلبه بالرائحة الزكيـة احلسـينية ليهإالداخل الشريف يشمه  عطر خاص يضوع من احلرم برشقاموا  حيث
    .إذ اختاروا نوع عطر خاص باملشهد الشريف (عليه السالم)مري املؤمنني أحرم  يف

الرائحـة العطـرة تلك احلرم املقدس وبني بني  ربطاً عميقاً حيدث يف عامل الالوعي  فان ذلك رطيةوحسب معادلة االستجابة الش
املشـهدين الشـريفني  ـــ اىل بل وروحك أيضاً فكلما استشممت تلك الرائحة يف أي بلد من بلدان العامل فان ذهنك ينتقل ــ ، اخلاصة
   .(عليه السالم)او االمام احلسني  (عليه السالم) مريحرم اال هلك املعىن الكبري العظيم الذي جيسدذ وإىل

                                                            

  .٥٥٢-٥٥١املصباح للكفعمي: ص )١(
  كل يوم بعد صالة الفجر.  (عليه السالم)) ذكر ما يزار به موالنا صاحب الزمان ٤باب ( ٦٦٢املزار الكبري ص )٢(
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    .والتعليمالتعلم عملية وهكذا اذا اسهمت الذائقة وسائر احلواس اخلمس يف 
  اسماء السور في القران مشاهد تجسيدية مؤثرة ) ٥

 للجاهـل بوجـه احلكمـة فيهـا، دولكـرمي قـد تبـالسـور يف القـران ا أمسـاءوهـو ان : ومن الرائع حقـاً االستشـهاد باملثـال القـرآين التـايل
 (صــلى اهللا عليــه وآلــه)رســول اهللا وضــعها ســورة اجلــن وغــري ذلــك وهــي امســاء ، ســورة الفيــل، ســورة البقــرة: ل!! مثــيءغريبــة بعــض الشــ

  .  و غريهمأتكارات املفسرين مر اهللا تعاىل وليست من ابأب
  فما هو وجه احلكمة يف ذلك؟ 

فريداً حيتضـن عـوامل شـىت ان هذه االمساء موزعة توزيعا : ولكن قد يكون احدها اِحلكم من املمكن ان تكون هناك العشرات من
حممـــد ســـورة  ) وبعضــها يرمـــز اىل عــامل االنســـان (ســورةالنمـــل، البقــرة، الفيـــلفبعضـــها ترمــز اىل عـــامل احليــون ( متنوعــة:ذات دالالت 

وبعضــها عــن عــامل الغيــب مــن ذلــك العــامل   كســورة (اجلــن)  يف هــذا العــامل االنســان ســورة ابــراهيم) وبعضــها تتحــدث عــن عــامل الغيــب
   األمساء اليت تتجانس مع الباصرة:، فمن ) وبعضها تناغم الباصرة وبعضها تتجانس مع السامعة وبعضها غري ذلك(القيامةكسورة 

  .واضحاً جلياً  مشهداً بصرياً  للذاكرة فاالسم يستدعي –مما يرى النور  فان )النور(سورة 
  .واحدة تعكسه كلمة مشهد مصور فاالسم حبد ذاته، على الوجوهيبدو إذ العبوس مما يرى فان : )رة عبسسو (وكذلك 

  إذاً يستحث احلاسة السامعة.فاالسم ، القرع والطرق مما يسمعفان : )سورة القارعة( :ومن األمساء اليت تتناغم مع السامعة
   .والسامعة مثل سورة (الزلزلة) ا ترتبط بالالمسة وبالباصرةأي ا، كثر من حاسة فهي حتس وترىأترتبط ب وهناك أمساء
 هـي ممـا بـل، الباطنـة احلـواس وأ الظـاهرة ال تـرتبط بـاي مـن احلـواس اخلمـس اليت بعض االمساء -يف االجتاه اآلخر  –كما يوجد 

القلـب ال : ماومصـبه ماحيد حمطهفان االخالص والتو ، ) او التوحيد وهو اسم اخر هلامثل سورة (االخالص، بالقلبمباشرة ترتبط 
   .غري

ومــا نريــد ان نقولــه: ان اهللا تعــاىل وزع امســاء الســور يف القــران الكــرمي علــى احلقــائق التكوينيــة والتشــريعية، علــى اجلــواهر املشــهودة 
د يف اجلملــة والغبيبــة، وعلــى احلــواس اخلمــس وعلــى احلــواس الباطنــة. وهــي الــيت تعكــس يف اجلملــة مشــاهد جتســيدية منوعــة كمــا جتســ

  األدب التصويري أيضاً.
  ) القصص القرآنية مشاهد تجسيدية ذات طاقة جبارة٦
والقصـص هـي مشـاهد جتسـيدية  نيـة العاليـةآواملفـاهيم القر علـى القصـص بشـكل كبـري يف ابـراز املعـاين احلقـة  القرآن الكـرمي اعتمد

   حقيقية وواقعية ذات طاقة تربوية جبارة.
 نـاكتابمـن   جـداً  القليـل لـذا جنـد ان، تعليمـي املهـمهذا املفتـاح الان أكثرنا يهمل اال ، تاحا للرتبية والعليميعطينا مفوالقران بذلك 

 بــاتاوان كانــت هنــاك كت والكهــول والشــيوخلألطفــال وللشــباب  عديــدة:املختلفــة علــى مســتويات  الــذين كتبــوا يف القصــص القرآنيــة
 يتجـاوز اآلالف أو علـى أحسـن الفـروض عشـرات اآلالف مـع ان احلاجـة هـي الاملطبـوع منهـا ان فتجد  تغطي بعض تلك اجلوانب

   .للماليني بل لعشرات املاليني من الكتب
  الغرب سبقنا في ألوان القصص وأنواعها

ـم حيـث  وهـذا منـوذج واحـد مـن بـني مئـات الشـواهد: –ولألسـف الشـديد  –ولقد تقدم الغرب علينا كثرياً جـداً  يسـتخدمون ا
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كمـا ان عنـدهم ،  علمي النفس واالجتمـاع مسرتشدين بقواعد وأصولفيكتبون القصص ، اع وعلم النفس يف علم الرتبيةعلم االجتم
مفــردة ) ٢٥٠املفــردات املســتخدمة فيهــا () تكتــب هلــم قصــص ال تتجــاوز ســنوات مــثال ٥طفــال الصــغار (فاأل، ضــوابط كميــة ايضــا

 جتـد ان قصصـهم ال، سـنوات )٧( وهكـذا االطفـال بسـن، يف ذلـك السـن يـةاللغو  تتناسب مـع معرفـة األطفـال تلك اليت وهي، مثال
ا الـ ( املعـدة  الكتـب القصصـيةوهنـاك جلنـة تراقـب ، وهكـذا وصـوال اىل مسـتويات اعلـى، ) كلمة مـثالً ٦٠٠يسمح ان تتجاوز مفردا

    .ومدى استيفائها للمعايري املوضوعية لرتبية االطفال
  منهجية الغرب في غسيل الدماغ

مـن  الكـارتون وأفالماىل ان وصل اىل جمال اخليال العلمي وقصص املغامرات  التوجيه وغسيل املخ أساليبالغرب من قد طور ول
م إىل عقــول وأرواح املاليــني الثقافــة الغربيــة  يزرعــونخــالل كــل ذلــك  ومفاهيمهــا وأمنــاط تفكــريهم وطرائــق معيشــتهم وصــنوف احنرافــا

  .ألديانمن الناس من خمتلف الثقافات وا
 )١(القصــص البوليســية كتــب احــدى الروائيــات واملؤلفــاتحــىت ان  ، تطبــع منهــا ماليــني النســخ املشــحونة بقــيمهموهــذه القصــص 

أربعمئة ومخسـني ب )٢(من سبع جملدات قصص اخليالية ألحد السحرةالمن  كما طبع مؤخرا كتاب،  !مليار نسخة أكثر من طبع منها
  !مليون نسخة

فلســفية نظريــات  عربهــا وتضــخاملســلم تغلغــل الثقافــة الغربيــة اىل اجيــال الشــباب الغــريب او حــىت الشــرقي ومــن خــالل كــل ذلــك ت 
وانتهـاًء اىل اإلرهاب وإلصاقه باإلسـالم ووصوًال نظرية داروين و انكار وجود اهللا من نظرية  باطلة وعلمية مزورة وأخالقية منحرفة بدءاً 

  .من املفاسد واملنكرات غري ذلكاىل بل  التحلل والفساد اخللقي ب
وتعـززت اال يف عاملنـا االسـالمي حيـث بقيـت تطـورات  والتوجيه وأسـاليب التـأثري وغسـيل املـخ األفـراد واألمـمساليب الدعوة ان أ
  .  سنوات طويلةهي عليه منذ على ما دعوتنا

  في بعض المشاهد التجسيدية (صلى اهللا عليه وآله)التأسي بالرسول 
يضـم  يف جملـس ارتقـى املنـربفلـو ان خطيبـا شـهريا ، املهمـة املغيبـة يف ثقافتنـا هـي املشـاهد التجسـيدية ليباألسـامن وقد سبق ان 

ابطـال احلشـد الشـعيب ابنـاء مـن يتـيم طفـل  -مـثًال  –دخـل إىل اجمللـس لقاء خطبتـه إمنشغال بمث إذ كان عشرات االالف من الناس 
اخلطيب، وسط دهشة الناس إىل النزول مـن املنـرب واخـرتق اجلمـاهري حـىت وصـل ، فإذا بادر هذا حتت راية هدىيقاتل او أي جماهد 

  : (عليه السالم)إىل ذلك الطفل عند الباب مث احتضنه ومحله معه ورجع وهو يقرأ بصوت جهوري مؤثر كالم أمري املؤمنني 
َتَحــُه اللَّــ" ــَواِب اْلَجنَّــِة فـَ ــِة َأْولَِيائِــِه َوُهــَو لَِبــاُس التـَّْقــَوى َوِدرُْع اللَّــِه اْلَحِصــيَنُة َوُجنَُّتــُه َأمَّــا بـَْعــُد فَــِإنَّ اْلِجَهــاَد بَــاٌب ِمــْن أَبـْ ُه ِلَخاصَّ

ــَغاِر  ــَبَالُء َوُديِّــَث بِالصَّ ــْوَب الــذُّلِّ َوَشــِمَلُه اْل ــُه أَْلَبَســُه اللَّــُه ثـَ ــًة َعْن ْســَهاِب َواْلَقَمــاَءِة َوُضــِرَب َعَلــى قـَلْ اْلَوثِيَقــُة َفَمــْن تـَرََكــُه َرْغَب ــِه بِاْإلِ ِب
  )٣("...[اْألَْسَداِد]

ــِة َأْولَِيائِــِه َوَســوََّغُهْم َكَراَمــًة ِمْنــُه َلُهــْم َونِْعَمــٌة َذَخَرَهــا وَ "و َتَحــُه اللَّــُه ِلَخاصَّ اْلِجَهــاُد لَِبــاُس التـَّْقــَوى َوِدرُْع اللَّــِه ِإنَّ اْلِجَهــاَد بَــاٌب فـَ
                                                            

 وهي آغاثا كريسيت. )١(
 وهو هاري بوتر. )٢(
  .٦٩ج البالغة: ص )٣(
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ــْوَب اْلَمَذلَّــِة َوَشــْمَلَة اْلــَبَالِء َوَفــاَرَق الرََّخــاَء واْلَحِصــيَنُة َوِحْصــُنُه اْلَوثِيَقــُة فَ  أمل يكــن هلــذا  )١("...َمــْن تـَرََكــُه َرْغَبــًة َعْنــُه أَْلَبَســُه اللَّــُه ثـَ
   املشهد التجسيدي أبلغ األثر يف النفوس وأمل يكن يتموج هذا اخلرب على امتداد البالد؟

ا بل هـي فـنّ مث ان (املشاهد التجسيدية) ليست مما يصح ا املشـاهد أنـواع تـدرس فيجـب ان بذاتـه  بـل وعلـم قـائم ستسهال شأ
االتجسيدية   سـتاذأهب اىل ذيـ ان اخلطيـب املبتـدئوعلـى بـة فـن قـائم بذاتـه كمـا ان اخلطاف، واحلـوزات دارس واجلامعـاتيف املـ وفنو

 النــاس أللــوفيشــرع باخلطابــة بعــد ذلـك اخطــاءه مث باســتمرار يصـحح ان يتمــرن علــى اخلطابــة و عليـه ان ليعلمــه فــن اخلطابــة مث  قـدير
  . وإىل قيم السماءالدعوة اىل اهللا تعاىل  الضرورية يفلتعلم فن املشاهد التجسيدية  قدير ستاذفكذلك جيب التتلمذ عند أ

  تحت ظل الشجرة  ) بيعة الرضوان٧
هـي القيمـة املعرفيـة للشـجرة؟ ومـا  مـاوالسـؤال هـو:  )٢()َنَك َتْحـَت الشَّـَجَرةِ َلَقْد َرِضَي اللَُّه َعِن اْلُمْؤِمِنيَن ِإْذ يـَُباِيُعو ( :قال تعاىل

ــا حتــت الشــجرة ألجــل إبــراز؟ هــو دخلهــا باملوضــوع مشــهد  يتضــح اجلــواب عــن ذلــك ممــا ســبق فــان ربــط البيعــة بالشــجرة أي بكو
ال نعلــم حمــل قــد مــع اننــا  ،يعــة ببيعــة الشــجرةلقــد مسيــت تلــك البيف االذهــان اىل يــوم القيامــة حــىت عالقــاً مــؤثر يبقــى  حيــويجتســيدي 

ا أو نوعها و تلك الشجرة      .و غري ذلكأمقاسا
  (عليه السالم)آدم المشاهد التجسيدية في قصة ) ٨

َوَال تـَْقَربَـا َهـِذِه (ومنهـا (الشـجرة) قـال تعـاىل: حتتوي على الكثري من املشاهد التجسيدية  هي األخرى (عليه السالم)م قصة ادو 
وهـو إطاعـة اهللا أو معصـيته يف أوامـره مهمـا بـدت املغريـات كبـرية فالشـجرة ملعـىن معـني  اً فقد اصـبحت هـذه الشـجرة رمـز  )٣()َجَرةَ الشَّ 

ْيِن َأْو َوقَـاَل َمـا نـََهاُكَمـا رَبُُّكَمـا َعـْن َهـِذِه الشَّـَجَرِة ِإالَّ َأْن َتُكونَـا َمَلَكـ(الشيطان عنها بشجرة اخللـد  وقد عرب ،رمز وال موضوعية هلا
وورد  فهـي جتسـيد مـادي لـذلك املعـىن السـامياحلسـد  يف بعـض الروايـات ان الشـجرة هـي شـجرةبينمـا ورد  )٤()َتُكونَا ِمَن اْلَخالِـِدينَ 

    غري ذلك، وقد افصحت الرواية التالية عن الوجوه يف ذلك:
 أكـل التـي الشـجرة عـن أخبرنـي، اهللا رسـول ابـن يـا: السـالم  عليـه للرضا قلت: قال، الهروي صالح بن السالم عبد عن"
 ومـنهم، العنـب أنهـا يـروي مـن ومـنهم، الحنطـة أنهـا يـروي مـن فمـنهم ؛ فيهـا الناس اختلف فقد، كانت ما، وحواء آدم منها
  .»حق ذلك كل: «السالم  عليه فقال الحسد؟ شجرة أنها يروي من

 الحنطـة شـجرة وكان أنواعا؛ تحمل الجنة شجرة إن الصلت، أبا يا: «فقال اختالفها؟ على الوجوه هذه معنى فما: قلت
، الجنـة وبإدخالـه، له مالئكته بإسجاد، ذكره تعالى اهللا أكرمه لما السالم عليه  آدم وإن، الدنيا كشجر وليست، عنب وفيها
  مني؟ أفضل بشرا اهللا خلق هل: نفسه في قال

 إلـى فنظـر رأسـه آدم فرفـع ؛ عرشـي سـاق إلـى فـانظر ــ آدم يـا ــ رأسـك ارفـع: فنـاداه نفسه في وقع ما وجل عز اهللا فعلم
 سـيدة فاطمـة وزوجتـه، المـؤمنين أمير طالب أبي بن علي، اهللا رسول محمد، اهللا إال إله ال: مكتوبا عليه فوجد، العرش ساق

                                                            

  .١٢٣ص ٦ذيب األحكام: ج )١(
  ١٨الفتح :  )٢(
  ٣٥:  البقرة )٣(
  ٢٠االعراف :  )٤(
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  هؤالء؟ من، رب يا: السالم  عليه آدم فقال. الجنة أهل شباب سيدا والحسين والحسن، العالمين نساء
 وال الجنـة خلقت وال، خلقتك ما ولوالهم، خلقي جميع ومن منك خير وهم، ذريتك من هؤالء، آدم يا: وجل عز فقال

  .جواري عن فأخرجك الحسد بعين إليهم تنظر أن فإياك، األرض وال، السماء وال، النار
 علـى وتسـلط عنهـا، نهـي التـي الشـجرة مـن أكـل حتـى الشـيطان عليـه فتسـلط، منزلتهم وتمنى، الحسد بعين إليهم فنظر
 اهللا فأخرجهمــا الســالم،  عليــه آدم أكـل كمــا الشــجرة مـن أكلــت حتــى الحســد بعـين الســالم  عليهــا فاطمـة إلــى لنظرهــا حـواء
  .)١("األرض إلى جواره من وأهبطهما جنته، من تعالى

عليهمـا يف قصـة ادم وحـواء  عصـيةيعرب منه إىل حمور تدور حوله رحى اإلطاعة وامل مذكِّر كمشهد جتسيدي  جاءتواملهم ان الشجرة 
  .  السالم

  في الدعوة الى اهللا تعالى والنحت الرسم  فنّ ) ١٠-٩
ولــذا  هــذا اجملــاليف  خرون جــداأكنــا متــوأدواتــه ل آلياتــهفــن الرســم وهــو فــن عــاملي لــه : ومــن الفنــون الضــرورية يف احلركــة الدعويــة

رسـوماً عـن واقعـة الفيـل أو طوفـان نـوح أو كمـا ال جتـد   ،قلـيًال جـداً  إال واقعـة الطـفعـن خمتلـف أحـداث  التشاهد الرسومات املعـربة
 ،او غـــري ذلـــك يف مكـــة املكرمـــة (عليـــه الســـالم)والدة االمـــام علـــي عـــن او ، عصـــى موســـى وفلقـــه البحـــر أو عيســـى وإحيائـــه للمـــوتى

    .الشخصيات اإلهليةاحلفاظ على كامل قدسية بطبعاً ذلك مشروطاً 
مؤثر اىل حد كبـري حـىت ان اليهـود واملسـيحيني هو الخر يعطي انطباعات جتسيدية عالية للمتلقني و هو افانه النحت  فنّ  كذلك

  . يعتربونه معلما من املعامل العاملية اذ متحف الشمعالعامل ومن ذلك على مستوى عدة متاحف  أسسوا
وهو متحـف كبـري ، ثري على الرأي العامأساليبهم يف التأوقد زرته ذات مرة ألرى  بالهولوكوستكذلك املتحف الشهري املسمى 

م على ايدي النازية     .يزوره املاليني من الناس لريوا ــ بزعمهم ــ ظالمات اليهود وما حل 
  ؟!!اك متحف واحد يعكس ظالمات الشيعةلكن هل هن

  .  ه وبصحبهوما صنعوا ب (عليه السالم)فمثال هل هناك متحف يعكس ظالمة زيد الشهيد  عظيمة ومذهلةوهي ظالمات 
  علم المنطق  مناطق فراغ في

  : عودا على بدأ
لـة قانونيـة تعصـم مراعاتهـا الـذهن عـن الخطـأ آ(وتعريفـه كمـا سـبق: ان يدرس علم املنطـق  العلمالبد لطالب من املعروف انه 

  لكن ههنا إشكاالت ونواقص؛ اما النواقص ومناطق الفراغ: )في الفكر
  الفهم؟ أين ضوابط عصمة الفكر عن الخطأ في

 أمــرانالفهــم والفكــر وذلــك ألن  ؟)الفهــم(عــن اخلطــأ يف  اإلنســانالقانونيــة الــيت تعصــم  اآللــةايــن موقــع  منطقــة الفــراغ األولــى:
  يفهم؛ وذلك ألن: يفكر طويال وال وقديفكر  فقد يفهم االنسان وال، خمتلفان والنسبة بينهما هي العموم واخلصوص من وجه

مـن غـري إعمـال فكـر ورويـة وتأمـل وتـدبر يفهـم اإلنسـان إذ قـد  . ومـن مبـادي الـى الـى المـراِد)..(والفكر حركة من المبـادي

                                                            

  .١٨٧-١٨٦ص ١الربهان يف تفسري القرآن: ج )١(
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  .  فهما شيئان خمتلفان، وقد يفكر وهو غري فِهم، وتفكر
لكنــه ال يتكفــل بعصــمة الفكــر مــن حيــث العلــة الصــورية املنطــق يتكفــل بعصــمة الفكــر واحلركــة مــن املبــادي اىل املــراد عــن اخلطــأ و 

  .  الفهمعن اخلطأ يف
مللـئ هـذا الفـراغ وسـد هـذه الثغـرة لكـنهم زادوا ) الهرمنيوطيقـاعلـم (مـا أمسـوه باحملدثني اجلدد  وقد أسس بعض علماء الغرب من

ذا الدور أيضاً وكان ينبغي لنا ان نسبقهم اليه او نطور ، الطني بلةً     .علم املنطق حبيث يضطلع 
العلــل الــيت تــؤدي اىل  )يعــاجلان يكتشــف (أو  مهــام هــذا العلــم هــون احــدى افــ: علــم اهلرمنيوطيقــا املــذاهب يفدى حــوحســب ا
الـنص املكتـوب وهـذا جـاٍر يف الـنص املعاصـر كمـا هـو جـار يف  ،واخللفيـات النفسـية الرتاكمـات املعرفيـة: منهـا والـيت، اخلطأ يف الفهـم

لكـن ، اً خمتلفـ قـد يكـون لكـن الفهـم، لـدليل هـو هـوقد نفهم منه مامل يفهمه السابقون مع ان الكالم نفسه وا إذ قبل مئات السنيني
    ذوي اخللفيات املعرفية والنفسية املختلفة. بتعدد األشخاص –كما قالوا   –بل ان االفهام تتعدد ؟ ايهما هو احلق

وا وحيـث وجـد هـذا الفـراغ حـاول علمـاء الغـرب مـأله فهيـأ ان يكون لدينا علم يعصم الذهن عن اخلطأ يف الفهـم وعليه: فال بد
م بل متحوًال إليهم   .)١(له (حشواً) من آرائهم وزخرفوها وبرعوا يف تسويقها ولذا جند ان الكثري من شبابنا اجلامعي متأثراً 

مبل  م واطروحا   .  اننا نالحظ ان بعض مدعي العلم متاثرون اىل حد كبري بنظريا
  ؟وأين قواعد عصمة الفكر عن الخطأ في اإلفهام

  اإلفهام؟ماهي اآللة القانونية اليت تعصم اإلنسان عن اخلطأ يف : نيةمنطقة الفراغ الثا
  !!صدهيفهم منه غري مقفقاصرا فال يوصل مراده اىل الطرف االخر  البيانفقد يكون 

الشـاهد و ، بعضـها غـري مـذكورلكـن  بعضها مذكور يف علم البالغة، ضوابط حمددة ومعينة املنطق، وله علمهذا مما ال يتكفل به 
    .ولعلنا نتكلم عن ذلك يف جمال آخر ،فيه اىل املستوى املطلوب كتاباتنامل تصل  انه 

  من اإلشكاالت على علم المنطق
  واما اإلشكاالت فهي كثرية نشري إىل احدها اليوم:

 ،سالصــناعات اخلمــ بعــض اســتطردوا يف علــم املنطــق اىل حبــث وتــبعهم اجلــدد مــنهم مــن املناطقــة القــدامىان : اإلشــكال األول
  .)الشبيه باحدمها، مياللّ ، يناإل(لوانه أبكل  دون شك فهو من علم املنطق، )احلجة(صغرى هو  )البرهان(شك ان  الفانه 

فانـه ميكـن  ة التضاد بني الربهان واملغالطةعالقبنحو ما كأن تكون املناسبة هي  نا ان ندخلها يف علم املنطقنيمكف المغالطة اما
  . ان تعرف األشياء بأضدادها

  . أيضاً  بذلك النحوالجدل كما ميكن ان ندخل   
  أجنبية الخطابة والشعر عن علم المنطق

ـا نظراً  به سأب ال إليها اال ان استطرادهم، املنطقب لخطابةلربط  ال –وهنا موطن الشاهد  –ولكن  ، لعدم وجود علم يتكفـل 
    .املنطقعلم الصناعات اخلمس يف فكانت من 

                                                            

حلقيقــة واملعرفــة واللغــة) وقــد كتــب الســيد االســتاذ حفظــه اهللا كتــابني يف هــذا اجملــال: (نســبية النصــوص واملعرفــة... املمكــن واملمتنــع)  و(نقــد اهلرمينوطيقــا ونســبية ا )١(
 املقرر . 
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(صـناعة  :وحسـب الـبعض .قـدر املسـتطاع؟ الغايـة منهـا اقنـاع اجلمهـور )١(صـناعة علميـة: تعـريفهم اخلطابة حسبتوضيحه: ان 
  )٢(علمية بسببها ميكن إقناع اجلمهور يف األمر الذي يتوقع حصول التصديق به بقدر اإلمكان)

يــة طريقــة  أقنــاع اجلمهــور باحلــق بــل املهــم هــو االواقــع و الوصــول اىل  هــي ليســت مبــا هــي خطابــة للخطابــة ومعــىن ذلــك ان الغايــة
    .مبا هي خطابة من احلجج وال متقّومة باحلججكانت فهي ليست 

إقامــة احلجـــج وال غايتهــا  وليســتنعــم قــد يســتعني اخلطيــب بــاحلجج واالدلــة لكــن اخلطابــة مبـــاهي خطابــة ليســت مــن احلجــج 
   .مقومها احلجة واحلجج

كـالم خميـل مقفـى : هـو حسب تعريفهمفان الشعر ر ليس من احلجج االخهو انه بعلم املنطق ف الشعر وكذلك ال ربط لصناعة
   .؟، فأين هو من احلجة)٣(مسجع موزون

  من مفردات آليات علم الدعوة
  ال نقحم فيه ما ال يقل عنهما أمهية مثل:فلماذا  يف علم املنطق )اخلطابة والشعر( أقحمنا هاتني الصناعتنياذا : وهنا نقول

ذلك وكــ، بأنواعهــا القصــصســرد علــم فــن  -دالرســم  فــن -جالتصــويري االدب و  -ب (املســرح) فــن املشــاهد التجســيدية -أ
  . سائر الفنون االخرى

علــم (ان يســتحدث علــم جديــد نســميه  -كخيــار أول   – بــل نفضــل ،الفنــون يف علــم املنطــق إقحــام هــذهل نفضــ حنــن ال نعــم
مــن العلـوم والفنــون الـيت ميكــن  ه يف هــذا البحـثذكرنـا مـايـدرج أيضــاً ر و وفيـه تــدرج اخلطابـة والشــع )الـدعوة اىل اهللا والتبشـري واالنــذار

   .من خالهلا ان ننشر الدعوة اىل اهللا ورسوله
فعلينــا ان نضــع ذلــك نصــب العــني كــي نكــون قــد  ،ليــات واســاليب تتطــور مبــرور الــزمنآهلــا  تعــاىل الــدعوة اىل اهللاوختامــاً: فــان 

بالقـدر الـذي يوفقنـا رض عني بعد ان مل يقـم بـه مـن فيـه الكفايـة، وذلـك حسـب الطاقـة و الذي صار ف هذا الواجب الكفائي أمتثلنا
   .قوة اىل باهللا العلي العظيم وال حول وال ،إليه بعد استفراغ الوسع بالنحو األمثل اهللا سبحانه وتعاىل

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

                                                            

 كالنجارة. مقابل الصناعة العملية   )١(
 .٤٢٤ص ١منطق املظفر: ج )٢(
 ).٤٦٢ص ١جاء يف املنطق (كالم خميل مؤلف من أقوال موزونة متساوية مقفاة) (ج )٣(


