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قراءة اكاديمية في علم مھارات لينة غير ملموسة )(SOFT SKILLS

السؤال المطروح
من ھو مؤسس ھذا العلم؟ االمام علي )عليه السالم( أم علماء الغرب!

اعداد البروفيسور
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عميد كلية الخليج  -سلطنة عمان
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أوال  :ﺗمھيد
بسم

الرحمن الرحيم

الحمد @ رب العالمين  ،والصالة والسالم على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاھرين الغير الميامين  -قال تعالى
) لقد خلقنا االنسان في أحسن تقويم( التين ) - ٤ :الذي خلقك فسواك فعدلك( االنفطار .٧:
ان لالنسان نفسا تعتلج فيھا المشاعر والعواطف  ،وتصطرع فيھا ال ّشھوات والقيم  ،والحاجات  ،والمبادئ  ،حيث
يعجز عن ادراك خصائصھا تمام االدراك أعلم علماء النفس  ،وفي ھذا االنسان عقل  ،وفيه من المبادئ والمسلّمات
والقوى االدراكية والتحليلية واالبداعية ما يؤھّله ليكون سيّد المخلوقات وأفضلھا  ،قال تعالى ) ولقد كرّمنا بني آدم (
االسراء.٧٠ :
يھدف ھذا البحث والذي تم اعداده خصيصا لمھرجان الغدير العالمي االول المزمع عقده في  ٢٣ - ١٩ذو الحجة
 ١٤٣٣ھـ الموافق  ٨ - ٤نوفمبر  -تشرين الثاني  ٢٠١٢م الى استعراض المحور الثالث من ال محاور المحددة من
قبل اللجنة التحضيرة لمھرجان الغدير "االمام علي بن ابي طالب )عليه السالم( في االستشراق
والدراسات الغربية"  ،وسيتم خالل البحث قراءة اكاديمية في علم مھارات لينة غير ملموسه ) (SOFT
 ، SKILLSوسيتم باذن ^ تعالى الرد على السؤال المطروح:
من ھو مؤسس ھذا العلم؟ االمام علي )عليه السالم( أم علماء الغرب!
تم اعداد البحث من قبل البروفيسور  /د .تقي بن عبدالرضا العبدواني من مواليد مدينة مسقط  -سلطنة عمان حصل
على شھادة الدكتورة في علم لمھارات لينة غير ملموسة من جامعة ريدنج البريطانية عام  ،٢٠٠٩كما حصل على
لقب البروفيسور من جامعة فينا الدولية عام  ، ٢٠١٠وحصل على شھادة الماجستير  MBA -من جامعة لينكون
شاير البريطانية عام  ، ١٩٩٨كما درس في جامعة بيستبرج االمريكية وحصل على دبلوم عام في  ١٩٩٣في
الموارد البشرية  ،وكانت دراسته الجامعية االولي في مدينة ريكسام  -ويلس ببريطانيا  ،تدرج خالل مشوارة العملي
في عدة وظائف بالقطاعين العام والخاص وتفرغ للعمل في قطاع التعليم العالي عام  ، ١٩٩٦شارك في مؤتمرات
دولية خليجية وعربية وعالمية  ،قدم خاللھا العديد من االبحاث و اوراق عمل في عدة مجاالت  ،اخر مؤلفاته كانت
القيمة الحقيقية لتنمية وتطوير المھارات اللينة حالة عملية لقطاعي البنوك وشركات النفط  .وظيفتة الحالية عند اعداد
ورقة العمل ھذه ھي  :عميد كلية الخليج بسلطنة عمان .
نسأل المولى عز وجل أن يوفقنا وأن يتقبل منا ھذا العمل بأفضل القبول  ،اللھم صل على محمد وآل محمد صالة ال
يقوى على إحصائھا غيرك ونھدي ثواب ھذا العمل إلى نبي الرحمة وشفيع األمة وإلى عترته األخيار البررة  ،وإل ى
المؤمنين والمؤمنات أحياءا وأمواتا .
يقول ^ سبحانه وتعالى بكتابه الحكيم:
) ِخ َتا ُم ُه مِ ْس ٌ
س ا ْل ُم َت َنا ِفسُونَ (
ك َوفِي َذلِكَ َف ْل َي َت َنا َف ِ
نسألكم الدعاء
ﺗقي بن عبدالرضا العبدواني
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ثانيا  :مقتطفات من سيرة امير المؤمنين االمام عليه عليه السالم
االمام علي عليه السالم منحة االھية و نعمة سماوية زفھا ^ للبشرية و االسالم حتى صار نبراسا ھاديا لكل االنام و
مصباحا مضيئا لكل االجيال في كل زمان و مكان  ،لقد حاز عليه السالم لقب الباب لكل العلوم و شعار االمام لكل
االنام فصار القدوة و المرجع على الدوام لكل الخاص و العام من رجال الدين واالسالم بل البشرية  ،استمد علومه
من النبي االكرم سيدنا وموالنا ابي القاسم محمد صلى ^ عليه واله وسلم.
أمير المؤمنين عليه السالم  :ھو أبو الحسن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن ھاشم بن عبد مناف ،إبن عم
الرسول األعظم صلَّى َّ
^ عليه وآله ،وأول من لبَّى دعوته واعتنق دينه  ،وصلّى معه  ،ھو أفضل ھذه األمة مناقب ،
وأجمعھا سوابق  ،وأعلمھا بالكتاب والسنة  ،وأكثرھا إخالصا ً @ تعالى وعبادة له  ،وجھاداً في سبيل دينه ،فلوال
سيفه لما قام الدين  ،وال انھدت صولة الكافرين  ،لم تعرف اإلنسانية في تاريخھا الطويل رجالً  -بعد الرسول
األعظم )صلى اللة عليه واله وسلم( أفضل من علي بن ابي طالب ولم يسجّل إلحد من الخلق بعد الرسول صلى ^
عليه وآله من الفضائل والمناقب والسوابق  ،ما سجّل لعلي بن ابي طالب  ،وكيف تحصى مناقب رجل كانت ضربته
لعمرو بن عبدود العامري يوم الخندق تعدل عبادة الثقلين  ،وكيف تعد فضائل رجل اسرّ اولياؤه مناقبه خوفا ،
وكتمھا أعداؤه حقداً  ،ومع ذلك شاع منھا ما مأل الخافقين  ،وھو الذي لو اجتمع الناس على حبه  -كما يقول الرسول
صلى ^ عليه وآله  -لما خلق ^ النار.
والحديث عن االمام علي بن ابي طالب عليه السالم طويل  ،ال تسعه المجلدات  ،وال تحصيه األرقام  ،حتى قال ابن
عباس لو أنّ الشجرَ اقال ٌم  ،والبحرَ مدا ٌد  ،واإلنس والجن ك ّتاب وحسّ اب  ،ما أحصوا فضائل أمير المؤمنين عليه
السالم.
ولد عليه السالم بمكة في البيت الحرام يوم الجمعة الثالث عشر من شھر ^ األصم رجب بعد عام الفيل بثالثين سنة
ولم يولد في البيت الحرام سواه قبله وال بعده وھي فضيلة خصه ^ بھا إجالالً له واعال ًء لرتبته وإظھاراً لتكرمته.
وقيل ولد لسنة ثمان وعشرين من عام الفيل  ،وفي مقتله عليه الصالة والسالم  ،لما تواعد إبن ملجم  -عليه لعنة ^
ومالئكته وخلقه  -دخل إبن ملجم المسجد في بزوغ الفجر األول فدخل الصالة تطوعا ً وافتتح القراءة فأقبل علي عليه
السالم وبيده مخفقة وھو يوقظ الناس للصالة فمر بابن ملجم لعنه ^ ودخل الصالة فتبعه ابن ملجم لعنه ^ فضربه ،
ولما ضرب عليه السالم قال :فزت ورب الكعبة ..وفي الحديث أن النبي )ص( قال لعلي عليه السالم أال أخبرك بأشد
الناس عذابا ً يوم القيامة؟ قال :أخبرني يا رسول ^ .قال :فإن أشد الناس عذابا ً يوم القيامة عاقر ناقة ثمود  ،وخاضب
لحيتك بدم رأسك وصاحباه )الذين كانا مع إبن ملجم(.
ماقيل في حق امير المؤمنين عليه السالم من قبل مختلف المذاھب والطوائف يصعب حصره في ھذا البحث ،
ويھمنى ھنا استعراض الشئ القليل مما قاله المفكرون الغرب بھدف القاء نظرة غربيه على شخصية أمير المؤمنين
علي بن أبي طالب عليه السالم.
 .١توماس كارليل )باإلنجليزية ،Thomas Carlyle :م ٤ .ديسمبر  ٥ - ١٧٩٥فبراير  ( ١٨٨١كاتب إسكتلندي وناقد ساخر
ومؤرخ:

باعتقادي ان االمام علي شخصيه جذابه وعطوفه
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 . ٢الكوميديا اإللھية ) باإليطالية (Divina Commedia :ھو عمل ألفه اإليطالي دانتي أليغييري منذ عام  ١٣٠٨حتى وفاته في عام
 .١٣٢١تعد الكوميديا اإللھية من أھم وأبرز الملحمات الشعرية في األدب اإليطالي  ،ويرى الكثيرون بأنھا من أفضل األعمال
األدبية في األدب على المستوى العالمي:

جمرة النار الحارقه كان النبي محمد وعلي بن ابي طالب وما يستطيع الناس تحمل ھذا
 . ٣أ.د .ويلفريد ماديلو نغ مفكر ومتخصص بالدراسات االسالمية :

الاھتم بالطابع االيديولوجي او االقتصادي وحتي التاريخي بفترة حكم االمام علي ما يھمني ھو
شخصيته وما حملته من قيم ايجابيه او سلبيه ھادفه او ضاره  ،وبال شك فانه )شخصيه عظيمه (
 .٤إدوارد جيبون ) ( Edward Gibbon) (١٧٣٧-١٧٩٤مؤرخ إنجليزي ،صاحب كتاب )تاريخ أفول وسقوط الدولة الرومانية(
الذي يعد من أھم وأعظم المراجع في موضوعه:

شخصية فريده متالقه شاعر ومؤمن ونبيل وقديس  ،حكمته كالنسيم الذي يتنفسه كل انسان فھي
اخالقيه وانسانيه  ،منذ تولده والي وفاته كان حكيما جمع تالميذه وناداھم باخوتي واحبائي ،
حقا كان ھارون المتجدد صدّيق النبي موسى كما وصفه النبي محمد )صلى ^ عليه وسلم(
 .٥سير ويليام موير ) باالنجليزى ، (Sir William Muir:ولد في  ٢٧ابريل  - ١٨١٩مات  ١١يوليه  ، ١٩٠٥كان مستشرق
اسكتنلدى.

بذكاءه المتالق  ،وعطفه  ،وتاثيره الساحر في حياة من خالطه وجالسه  ...وكونه موضع ثقة صحبه ومجتمعه ،
مذ كان فتى صغير السن وھو يبذل ويجود بروحه وحبه للدفاع عن النبي محمد ورسالته السمحاء  ،متواضع
وبسيط  ،يوما حكم نصف العالم االسالمي بالخير ال بالسوط
 .٦واشنطن أرفنج أحد رواد اإلستشراق األمريكي وھو أديب ) ١٧٨٣ـ : ( ١٨٥٩

كان من انبل عائله من قبيلة قريش  ،لديه ثالث صفات يعتز بھا العرب  :الشجاعه والبالغه  ،والسخاء .روحه
الباسله استحقت لقبا خالدا من النبي محمد )أسد (  ،نماذج بالغته ال زالت مؤثره علي كل لسان عربي وعلي
كل تفسير قرآني  ،وعلي كل مثل وقول ساد االمه العربيه الي يومنا  ،في كل جمعه كان يلقنھم حكمته وما انزل
علي النبي ليذكرھم بما وعاه صدره وفيه خزائن العلوم االلھيه  ،وھذا دليل علي سخائه وتواضعه وحبه دون
شرط مسبق
 .٧من كتاب خليفة النبي محمد  -لندن ١٨٥٠ -

كان آخر الفرساء النبالء بالتاريخ االسالمي الذي صاحب النبي محمد والخلفاء
وظل الناصح لالمه ترجمت اعماله واقواله وحكمته للغات عديده
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ثالثا  :مدخل الى علم مھارات لينة غير ملموسة
علم  Soft Skillsعلم حديث  ،انتشر استخدام ھذا المصطلع في الدول المتقدمة خالل الخمس السنوات الماضية ،
وبدأ الكثير من التربويين باستخدام ھذا المصطلح في العالم العربي  ،واختلفوا في ترجمته سماه البعض بالمھارات
اللطيفة وسماء االخر بالمھارات الشخصية  ،كما تم تسميتھا من قبل البعض بالمھارات غير الملموسه  ،وبعد بحث
دار اكثر من خمس سنوات في ھذا الموضوع النه كان موضوع اطروحة الدكتوراه الخاصة في في جامعة ريدنج
البريطانية صارت عندي قناعة تامه بتسميته علم مھارات لينة غير ملموسة  ،والسبب الرئيسى لتسميه بھذا
المصطلح ھو ان المھارات اللينة تقع في عالم االمرئ بحيث ال تقع عليه العين بالمشھادة  ،وانما ترى اثاره ،
واليمكن للبشر معرفته إال بعد وقوعه  ،ففي ھذا الكون تقع أمور اليعرفھا اإلنسان إال بعد وقوعھا بفترة طويلة ربما
تمتد إلى ماليين السنين  ،وسوف نستعرض فيما بعد بعض الشواھد.
وتاتي أھمية علم المھارات اللينة كونه علم يتعلق بالنفس البشرية )نظرة االنسان لذاته  -نظرته لالخرين -
التعامل مع المواقف(  .وردت النفس في القرآن الكريم في )  ( ٣٦٧موضعا يدل كل منھا على داللة مختلفة ومن
تلك الدالل - :
}واصْ َ
ط َنعْ ُتكَ ِل َن ْفسِ ي{ طه ، ٤١كذلك أعطانا الباري صورة عن النفس فيھا القوة فقال
 . ١الداللة على الذات اإللھية َ
^ ُ َن ْفسَ ُه وَ ِإ َلى ِّ
تعالى َويُحَ ِّذرُ ُك ُم ّ
^ ا ْلمَصِ يرُ { آل عمران ، ٢٨كما أعطانا صورة أخرى في علمه فقال في القران
َ
َ
} َتعْ َل ُم مَا فِي َن ْفسِ ي َوالَ أعْ َل ُم مَ ا فِي َن ْفسِ كَ ِإ َّنكَ أ َ
ب { المائدة ١١٦كما ختم ^ تعالى ھذه المفاھيم بان
نت عَ ال َّ ُم ا ْل ُغيُو ِ
كتب على نفسه الرحمة فقال ) َك َتبَ عَ َلى َن ْفسِ ِه الرَّ حْ َم َة (
س َشيْئا ً { البقرة ٤٨وكما في وقوله
 . ٢الداللة على االنسان  :كما في قوله تعالى َ
}وا َّت ُقو ْا يَوْ ما ً ال َّ َتجْ ِزي َن ْفسٌ عَن َّن ْف ٍ
جل شأنه{ الَ ُي َكلِّفُ ّ
^ ُ َن ْفسا ً ِإال َّ وُ سْعَ ھَا { البقرة ٢٨٦
 . ٣الداللة على أشخاص معينين وقد عناھم القران الكريم :كقوله تعالى في محمد صلى ^ عليه وسلم{ َف َلعَ لَّكَ َبا ِخعٌ
ار ِھ ْم { الكھف ، ٦وكقول يوسف عليه الصالة والسالم } َقا َل ھِيَ رَ َاودَ ْتنِي عَن َّن ْفسِ ي { يوسف٢٦
َّن ْفسَ َ
ك عَ َلى آ َث ِ
َّ
ان حِـال ًّ ل ِّ َب نِي ِإسْرَ ائِي َل ِإال َّ مَا حَ رَّ َم ِإسْرَ ائِي ُل عَ َلى َن ْفسِ هِ{ آل عمران٩٣
عَام َك َ
وكقوله في حق بني إسرائيل{ ُك ُّل الط ِ
اإلنسَ انَ َو َنعْ َل ُم مَا ُتوَ سْ ِوسُ
 . ٤الداللة على الضمير اإلنسان  :فا@ تعالى خلق البشر ويقول سبحانه تعالى }وَ َل َقدْ َخ َل ْق َنا ْ ِ
ِب ِه َن ْفسُ ُه { ق١٦
 . ٥الداللة على أصل البشر  :فالنفس الواحدة ھي أصل البشر جميعا قال تعالى )وھو الذي خلقكم من نفس واحدة(
س َواحِدَ ٍة{
فعلينا أن نتقي ^ ونتراحم فيما بيننا كما قال تعالى }يَا أَ ُّيھَا ال َّناسُ ا َّت ُقواْ رَ َّب ُك ُم الَّذِي َخ َل َق ُكم مِّن َّن ْف ٍ
النساء١
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ان علم المھارات اللينة ھو علم يختص بالنفس البشرية والتي تتميز بصعوبة و غموض أسرارھا  ،وعلي المرء أن
يتساءل عن مفھومھا و كنيتھا ربما يساعد ذلك على تطوير الذات و صنع المستقبل على النحو األفضل  ،سواء كان
ذلك المستقبل يتعلق باالمور الدنيوية او العالقة مع الخالق واالخره  ،النفس البشرية عبارة عن عمليات ادراكية
وعقلية كاالحساس والتفكير والتخيل والتأمل والتدبير في مخلوقات ^ وملكوته .
ال َّنفس لھا مراتب  ،و بحسب أوصافھا في القرآن الكريم تكون كالتالي - :
 . ١النفس األمارة  :و ھي التي تأمر اإلنسان بالسيئات  ،و التي قال عنھا القرآن الكريم  } :وَ مَا أُبَرِّ ى ُء َن ْفسِ ي ِإنَّ
ُّوء ِإال َّ مَا رَ ِح َم رَ بِّيَ ِإنَّ رَ بِّي َغ ُفورٌ رَّ حِي ٌم { سورة يوسف )  ، ( ١٢اآلية . ٥٣
ال َّن ْفسَ ألَمَّارَ ةٌ ِبالس ِ
 . ٢النفس ال لَّوامة  :و ھي التي تندَم بعد ارتكاب المعاصي و الذنوب فتلوم نفسھا و التي قال عنھا القرآن الكريم :
ُ
س اللَّوَّ ا َم ِة{ سورة القيامة )  ، ( ٧٥اآلية .٢ :
} َو َال أ ْقسِ ُم ِبال َّن ْف ِ
 . ٣النفس المطمئنة  :و ھي النفس اآلمنة التي ال يستفزھا خوف و ال حزن و الواصلة إلى مرحلة االطمئنان و
الراحة و الطاعة التامة ألوامر ^ و المشمولة بعناياته الربانية  ،و التي قال عنھا القرآن الكريم  } :يَا أَ َّي ُتھَا
ال َّن ْفسُ ا ْلم ُْط َم ِئ َّن ُة { سورة الفجر )  ، ( ٨٩اآلية . ٢٧
 . ٤النفس الراضية  :و ھي النفس التي رضيت بما أوتيت  ،و التي قال عنھا القرآن الكريم  } :يَا أَ َّي ُتھَا ال َّن ْفسُ
ا ْلم ْ
ُط َم ِئ َّن ُة * ارْ ِجعِي ِإ َلى رَ بِّكِ رَ اضِ ي ًَة مَّرْ ضِ ي ًَّة { سورة الفجر )  ، ( ٨٩اآلية .٢٨
 . ٥النفس المرضية  ، :و ھي النفس التي رضي ^ َّ
عَز و جَ َّل عنھا و التي قال عنھا القرآن الكريم  } :يَا أَ َّي ُتھَا
ال َّن ْفسُ ا ْلم ُْط َم ِئ َّن ُة * ارْ ِجعِي إِ َلى رَ بِّكِ رَ اضِ َي ًة مَّرْ ضِ ي ًَّة { سورة الفجر )  ، ( ٨٩اآلية . ٢٨
 . ٦النفس المُل َھمَة  :و ھي النفس التي أل َھمَھا ^ َّ
س َومَا سَ وَّ اھَ ا *
عَز و جَ َّل و التي قال عنھا القرآن الكريم َ } :و َن ْف ٍ
َفأ َ ْل َھ َمھَا ُفجُ ورَ ھَ ا وَ َت ْق َو اھَ ا { سورة الشمس )  ، ( ٩١اآلية .٨
ان مفھوم النفس البشرية يندرج تحت علم معقد  ،ولم يتوصل العلم حتى االن الى كافة الحقائق الخاصة بالنفس
البشرية النه علم يربط العقل والجسد والروح  ،علم يتعلق بتطوير الذات  ،علم يتعلق بنفس االنسان  ،وكما ھو
معروف ان نفسك ھي بين جنبيك وھي ذاتك ھي الخالدة التي ال تموت  ،ھي التي تسمو وھي التي تفسد وتكون سببا
في سخط الخالق  .انّ االنسان اذا اتصل با@ عز وجل فقد عرف حقيقة ذاته وحقيقة فطرته  ،فاذا انقطع عنه أصيب
بما يسمّيه علماء وأطباء النفس اضطرابات نفسية متعدّدة منھا - :
 . ١اليأس  :قال تعالى) :ولئن أذقنا االنسان م ّنا رحمة ث ّم نزعناھا منه ا ّنه ليئوس كفور(  ،وقال سبحانه )واذا أنعمنا
على اال نسان أعرض ونئا بجانبه واذا مسّ ه الشرّ كان يئوسا( .فاليأس اضطراب نفسي سببه االنقطاع عن ^ عز
وجل  ،ألنّ عدم االيمان به أو االنقطاع عنه يؤدّي الى ھذا االضطراب  ،وھو من لوازم عدم االيمان وعدم
االتصال با@ عز وجل  ،ولكنّ المؤمن يغلب عليه التفاؤل  ،ويغلب عليه الثقة بما عند ^ عز وجل  ،وقد قيل:
"فاذا أردت أن تكون أقوى الناس قتوكل على ^  ،واذا أردت أن تكون أغنى الناس فكن بما في يدي ^ أوثق
ممّا بين يديك  ،واذا أردت أن تكون أكرم الناس فاتق ^".
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 . ٢النفاق  :النفاق اضطرابا نفس يّا سببه الشرك  ،فاذا أشرك االنسان با@  ،ورأى معه آلھة بيدھم أمره وبيدھم نفعه
وضرّ ه  ،اذا انطلق من ھذه النظرة  ،فمن لوازم ھذا الخطأ االيماني اضطراب نفسي .قال تعالى) :ومن الناس
من يقول ءام ّنا با@ وباليوم اآلخر وما ھم بمؤمنين  ،يخادعون ^ والذين ءامنوا وما يخدعون اال أنفسھم وما
يشعرون( .فالنفاق ظاھرة مرضية  ،واضطراب نفسي ،سببه الشرك.
 . ٣االحباط :حينما يعلّق االنسان آماله بغير ^  ،ثم يجد أنّ ھذا الذي علّق عليه اآلمال خذله  ،ولم يتح ّقق ھدفه ،
فيصاب بحالة نفسية مؤلمة جدا ،ا ّنھا االحباط .قال سبحانه وتعالى) :ولقد أوحي اليك والى الذين من قبلك لئن
أشركت ليحبطنّ عملك ولتكوننّ من الخاسرين(.
وتفسير آخر لالحباط  ،وھو أن تظنّ شيئا ما كبيرا عظيما فتقبل عليه وتضيّع من أجله شبابك وشيخوختك  ،ثم
تكتشف بعد فوات األوان أ ّنه ليس بشيء وأ ّنه ال يمدّك بسعادة .
 . ٤االمباالة  :من أنواع االضطراب النفسي الناتج عن ضعف االيمان  ،وعن ضعف الصّلة با@ ما يس مّى الصراع
ّ
الحق والباطل
المستمرّ  ،فاذا استمرّ الصراع انقلب الى ال مباالة  ،وھذا مرض من أمراض العصر ،صراع بين
 ،صراع بين الحاجة والقيم  ،صراع بين الدنيا واآلخرة  ،صراع بين العقل وال ّ
ش ھوة  ،ومع ضعف االيمان
يصبح االنسان ضحية ھذا الصراع  ،قال تعالي) :مذبذبين بين ذلك ال الى ھؤالء وال الى ھؤالء ومن يضلل ^
فلن تجد له سبيال(.
 . ٥االكتئاب  :وھو مرض العصر .اذ مجموع الذين يعالجون في العيادات النفسية في مجتمعات الشرود عن ^
كثيرة جدا ،وبعض األطباء النفسية يعالجون عند زمالئھم .فاالكتئاب مرض العصر ،سببه أنّ فطرتھم سليمة ،
فلمّا انحرفوا ّ
عذبتھم فطرتھم فاكتأبوا  ،ھذا ما سمّاه العلماء الشعور بالذنب وعقدة النقص  ،أو االكتئاب .قال عز
وجل) :ومن أعرض عن ذكري فانّ له معيشة ضنكا(.
اذا آم ّنا با@ عز وجل عشنا حالة اسمھا الصحة النفسية  ،نفس رض يّة مطمئنة متفائلة متوازنة  ،ھذه الصفات
الراقية ھي من ثمار االيمان  ،ونأمل ان ھذا البحث فعال يقودنا الى طريق الجنة .
ولتوضثيح اكثر لمصطلح لمصطلح مھارات لينة غير ملموسة ينبغي علينا الخوض في مصطلحات ثالثة
وھي - :
• المعرفة والتنور العلمي
• المھارات الصلبة
• مھارات لينة غير ملموسة
 . ١أوال المعرفة والتنور العلمي  :يعد مصطلح المعرفة والتنور العلمي من المصطلحات التي تمثل تحديا دائما
للنظم التعليمية لقدرتھا على تنويع برامجھا  ،وتقويم تلك البرامج بصورة مستمرة لجعلھا مسايرة لما يعيشه
المجتمع المعاصر من ثورات علمية وتقنية .وعملية التنور العلمي ليست منتھية في حد ذاتھا  ،ولكنھا تعني
الطموح في حياة أفضل  ،فھو يرتبط بالطموحات الشخصية والظروف االجتماعية للفرد .أشار المفھوم في
استعماالته األولى إلي القدرة على القراءة والكتابة ،فالكلمة اإلنجليزية  Literacyتعني " نقيض األمية
 ،" Illiteracyوتشير إلي القدرة على القراءة والكتابة  .وفي اللغة العربية تدل كلمة " أمي " على الشخص
الذي لم يتمكن من القراءة والكتابة وإجراء عمليات الحساب البسيطة  ،وذلك في مقابل الشخص غير األمي
الذي تختلف مستويات تعلمه بدءا بتمكن القراءة والكتابة .وقد ظھرت بعد ذلك عدة مصطلحات لوصف عملية
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التنور مثل ،التنور البصري  ،Visual Literacyوالتنور الثقافي  ،Cultural Literacyوالتنور
الكومبيوتري .Computer Literacy
المعرفة ھي العلم بالشي  ،والعلم لغويا يحمل معنى المعرفة والدراية وإدراك الشيء على حقيقته  ،ومعرفة
الحقائق المتصلة به  ،والنسبة إلي العلم ) علمي ( تعني السير وفق أسلوب العلم بناء على القواعد والنظريات ،
والعلم ينظر إلي جوانب كثيرة أھمھا  ،الطريقة أو المنھج  .وينظر إليه كمضمون أو كنتيجة من حيث القدرة
على مواجھة وحل كثير من المشكالت.
مجمل القول أن المعرفة والتنور ھنا يعني الحد األدنى من المعرفة العلمية من مصادرھا  ،وينسب إلي العلم
)التنور العلمي( أي أن الدراية والمعرفة ينبغي أن تكون في إطار العلم ووفق أساليبه ومناھجه.
 . ٢المھارات الصلبة  :يعتبر مصطلح المھارة ) (skillمن المصطلحات الى ظھرت لھا العديد من التعريفات  ،وذلك
نظراً الختالف وجھات النظر حول المصطلح  ،فشيوع استخدام المصطلح أدى الى صعوبة فى التعريف خاصة وأن
المصطلح ظھر فى البداية مرتبط بالمجال الرياضي الذي قصر المھارة على االداء الحركى لالفراد ولھذا ركز
االفراد على الجانب الحركى أو العضلى فى النظر الى المھارة على انھا السھولة والسرعة والدقة فى العمل
العضلى.
وفى مجال التربية اتسع مجال المھارة ليشمل مھارات متعددة ينبغى اكسابھا للمتعلمين  ،تتراوح بين المھارات
االكاديمية ومھارات المواطنه والديمقراطية والمھارات اللغوية والمھارات االجتماعية والمھارات الحركية.
المھارة فى اللغة  :الحذق فى الشىء  ،والماھر ھو الحاذق بكل عمل واكثر ما يوصف به السابح المجيد  ،والجمع
مھرة  ،ويقال مھرت بھذا الشىء وأمھرت بھذه المھارة أى صرت بھا حاذقا  .وتعرف المھارة بانھا كلمة نسمي بھا
القدرة على أداء نشاط معين قد تم اكتسابه  ،ويتميز االداء بالسرعة والسھولة  ،ويتميز االداء نفسة بالدقة واالتقان.
وحدد لھا عناصر اساسية ھى:
• الزمن  :مقدار الوقت الذي يستغرقه المتعلم الكتساب المھارة.
• النشاط :ھو الممارسة والجھد المبذول فى اداء العمل.
• الدقة واالتقان :وتتعلق بدرجة التعلم المطلوبه وفقا للمعايير المحددة مسبقا ً.
كما تعرف ايضا بأنھا "االداء الذى يتم بفھم فى أقصر وقت  ،وأقل جھد نتيجة الممارسة والتدريب بطريقة
منتظمة.

وتنقسم المھارات الى  :مھارات صلبة و مھارات لينة غير ملموسه .
المھارات الصلبه ھي عبارة عن تخصص معين كالطبيب والمھندس والمحاسب وامام المسجد يكتسبه الفرد
سواء من خالل البرامج التدريبية او الدراسات الجامعية ليتخصص في عمل ما .وكما ھو معروف يحتاج العمل
الى مھارات محددة تسمى المھارات الصلبة  ،وھي مھارات ملموسة )اي يستطيع اي احد رؤية نتائجھا(  ،ذلك
شبيه بالعالم المرئا الواقع امام العين .
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أما المھارات اللينة فھي تقع في عالم االمرئ بحيث ال تقع عليه العين بالمشھادة  ،وانما ترى اثاره  ،واليمكن
للبشر معرفته إال بعد وقوعه  ،ففي ھذا الكون تقع أمور اليعرفھا اإلنسان إال بعد وقوعھا بفترة طويلة ربما تمتد
إلى ماليين السنين ولنأخذ مثالً مايحدث على الشمس التي ھي اقرب نجم لنا وأرضنا تدور حولھا فال نعلم مايحدث
عليھا إال بعد ثمانية دقائق ھي فترة وصول الضوء إلينا من الشمس فھذا الضوء بالنسبة للشمس مضى عليه فترة
ثمان دقائق ونحن نراه اآلن ونعتبره شھادة وھو في الحقيقة ماض وكذلك ما يحدث على األرض يمكننا القول عليه
كما قلنا على مايحدث على الشمس فلو حدث أمراً على األرض وامكن رؤيته على الشمس فسوف اليرى قبل
مرور الوقت نفسه ويكون بالنسبة لمن على الشمس _فرضا ً _يكون له ماض وكذلك بعض النجوم ربما اطلقت
ضوءاً عند انفجارھا وتالشيھا ولم يصلنا إال بعد مرور ماليين السنين فنراه اآلن ونعتبره حاضر ووليد اللحظة
وھو في الحقيقة ماض مرت عليه تلك السنين فھل مانراه شھادة وربما كان ذلك الضوء قبل اإلنفجار ولكن قبل
وصوله لنا انفجر ذلك النجم وتالشى فھل ھذا شھادة ؟

فھذا تفسير علمي إن صوابا فھو من

وإن كان غير ذلك نستغفر

منه .

اذن المھارات الصلبة ھي الوظيفة  ،ومفھوم الوظيفة لغ ًة ما يقدَّر من عمل أو طعام أو رزق وغير ذلك في زمن
معيَّن  ،وتأتي بمعنى الخدمة المعيَّنة  ،واصطالحا ً ھي وحدة من وحدات العمل تتكون من عدة أنشطة مجتمعة
مع بعضھا في المضمون والشكل ويمكن أن يقوم بھا موظف واحد أو أكثر  ،وھي التي تسمى بالمھنة وھي نوع
العمل الذي يمارسه الشخص  -كالطب والھندسة والمحاسبة وغيرھا -وما يتصل بذلك العمل من تخصصات
ومھارات وخبرات  ،علما ً أن معظم المھن مكونة من وظائف ھي -في الغالب  -على درجة كبيرة من التجانس
وتنطلق من أساسيات تأھيلية وتدريبية واحدة تتفرع إلي مستويات من التخصصات و الوظائف  ،وغالبا ً ما تكون
مھنة معينة  -أو أحد فروعھا  -موجودة في أكثر من نشاط اقتصادي.
وال يشك احد باھمية العمل سواء للفرد أو المجتمع أو الدولة  ،والدول والمجتمعات تقاس جديتھا وتقدمھا
باھتمامھا بالعمل  ،والدول المتقدمة في العصر الحاضر لم تصل إلى ھذا المستوى من التقدم في العلوم
والتكنولوجيا والتقنية إال بجدية أبنائھا في العمل  ،وأسالفنا المسلمون السابقون لم يبنوا حضاراتھم اإلنسانية
الكبيرة إال بإخالصھم في العمل .
ولقد حصل التراجع والتأخر للمسلمين في الوقت الحاضر لعدم جديتھم في العمل مع أن الدين اإلسالمي الحنيف
يحث على العمل الجاد  ،فاإلسالم يعتبر العمل حقا لكل مسلم  ،وفي نفس المقت حارب البطالة والكسل آلثارھما
السلبية على المجتمع كلة بما في ذالك الدين والدنيا  ،بل ان االسالم ذھب الى ابعد من ذلك عندما جعل العمل
المفيد مقربا الى اللة وسببا من اسباب الحصول على االخر والثواب  ،وقد ورد في القرآن الكريم العديد من
اآليات التي تتعلق بھذا المعاني ومن ذلك قوله تعالي} :ھ َُو الَّذِي جَ عَ َل َل ُك ُم ْ َ
األرْ ضَ َذل ُ ً
وال َفا ْم ُشوا فِي َم َناك ِِب ھَا َو ُكلُوا
ض وَ جَ عَ ْل َنا َل ُك ْم فِيھَا مَعَ ِايشَ َقلِيالً مَّا َت ْش ُكرُ ونَ { كما أن
مِن ر ِّْز ِق ِه َو ِإ َل ْي ِه ال ُّن ُش ورُ { وقوله تعالى َ
}و َل َقدْ َم َّك َّنا ُك ْم فِي األَرْ ِ
الس ّنة الشريفة تضمنت العديد من النصوص التي تحث على العمل والكسب الحالل منھا ما عن النبي صلى ^
عليه واله وسلم )ما أكل أحد طعاما ً خيراً من أن يأكل من عمل يده(  ،وقوله صلى ^ عليه واله وسلم )من
أمسى كاال ًّ من عمل يده أمسى مغفوراً له( .
و اإلسالم لم يفرق بين مھنه واخرى  ،وانما الثواب يكون وفقا للتفاني واالخالص في العمل  ،وقد أشار القرآن
الكريم إلى بعض األعمال والصناعات المفيدة بدون أن يقصرھا على فئة محددة  ،فقد نوه القرآن الكريم بمادة
ْ
}وأَ َ
اس{ كما أشار إلى صناعة
الحديد التي لھا دور اليوم في مجال الصناعة َ
نز ْل َنا ا ْلحَ ِد يدَ فِي ِه بَأسٌ َش ِد ي ٌد وَ َم َنافِعُ لِل َّن ِ
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َ
َ
ص َن ِع ا ْل ُف ْلكَ ِبأَعْ ُي ِن َنا
ِين( وبصناعة السفن ) َو ا ْ
اللباس في قوله )وَ مِنْ أَ َ
ارھَ ا أَ َث ًاثا َو َم َتاعً ا ِإ َل ى ح ٍ
ارھَ ا َوأ ْش عَ ِ
صْوا ِفھَا َوأوْ َب ِ
َ
َ
َ
َ
َ
وَ َوحْ ِي َنا(  ،كما أشار إلى الزراعة )أ َفرَ أ ْي ُتم مَّا َتحْ رُ ُثونَ أأن ُت ْم َت ْزرَ عُو َن ُه أ ْم َنحْ نُ َّ
ارعُونَ (.
الز ِ
ولقد كرم اإلسالم العاملين ولم يھن أي نوع من أنواع العمل المفيد  ،وقد كان أنبياء ^ ورسله يعملون في مھن
مختلفة  ،فقد كان آدم عليه السالم يعمل في الزراعة وداود عليه السالم في الحدادة ونوح عليه السالم في التجارة
وموسى عليه السالم في الكتابة  ،وعمل نبينا محمد عليه واله افضل الصالم والسالم الرعي والتجارة.
 . ٣مھارات لينة غير ملموسه  :ھو مصطلح السوسيولوجيا المتعلقة بذات االنسان  ،يتضمن مجموعة من السمات
الشخصية والقيم االجتماعية  ،واالتصاالت  ،واللغة والتي ھي اساس التواصل وقد تكون بالنطق او الحركات او
االشارات  ،والود  ،االحترام  ،واالھتمام باالخرين  ،والتفاؤل وغيره التي تميز عالقاتنا مع اآلخرين .
و الشخص الذي يم تلك مھارات لينة غير ملموسه ھو الذي يم تلك قدرة اكبر وفرصة افضل لنجاح اي وظيفة او
مشروع خاصة تلك الوظائف التي تتعامل مع الزبائن وجھا لوجه  ،كما ان االشخاص الذين يملكون مھارات لينة
عالية يكونون أكثر نجاحا من زمالئمھم االخرين في حياتھم العامة والخاصة  ،كما ان االشخاص الذين ال يملكون
مھارات لينة عالية يعيشون في مستوى اقل بكثير من المستوى الذي يعيشه زمالؤھم  ،مع ان المھارات الصلبة قد
تكون لديھم متساوية .على سبيل المثال لو اتينا بشخصين لديھم نفس المؤھالت )الوظيفة والخبرة( نرى احدھما انجح
من االخرى  ،وال نرى للحظ دخال في ذلك  ،ولكن الدراسات ان السبب الحقيقي ھو االختالف في مستوى المھارات
اللينة.
وبعد ھذا االستعراض للمفھوم من المصطلحات الثالثة التي اوردناه وھي المعرفة  ،المھارات الصلبة  ،والمھارات
اللينة  ،ولتقريب المعنى لذھن القارى اكثر  ،نذكر ھذا المثال .
لنفترض ان ھناك مجموعة من الناس مجتمعين في مناسبة ما  ،فيھم الطبيب  ،والمھندس  ،والمحاسب  ،طالب علم ،
وفجاءة تالم احد المدعوين بالم شديد في بطنه  ،وقال انى اشكو من الدودة الذائدة  ،وسؤل الحاضرون ما ھل الحل؟
لكان جواب اجمعھم اجراء العملية  ،ھذه ھي المعرفة .ولو طرحنا السؤال الثاني  ،من يستطيع اجراء العملية؟
الجواب سوف يكون بطبيعة الحال الطبيب الجراح  .ھذه ھي المھارة الصلبة التي تتعلق بمھنة او حرفة معينة .
فاذا كان ھناك ثالثة اطباء من افضل الجراحين المتواجدين  ،وقام المريض بالتحدث معھم الختيار االنسب الجراء
العملية  ،فالطبيب الذي سوف يستطيع ان يقنع المريض  ،ھو الذي سوف يكون لديه مھارات لينة غير ملموسه اعلى
من الطبيبين االخرين .
فصار عندنا معلوم  ،ماھو الفرق بين المھارات الصلبة والمھارات اللينة  ،ان االولي ھي ملموسة  ،واالخيره ھي
غير ملموسه  .مثال ذلك زوجان لھما عائلتان يمتلكان نفس الشھادة وياخذان ذات الراتب ويسكنان في دارين
متشابھھين  ،والكن االول سعيد واالخر تعيس  ،وسبب االول يعود ان االول استعمل المھارات اللينة في من حسن
االخالق واالھتمام بالعائلة وتھيئة االجواء المناسبة للھدوء والراحة والصبر والتحمل  ،واالخر لم يستعمل شي من
ھذا فصارت حياته جحيما  ،النه لم يعتنى بالمھارات اللينة.
والمقصود  :من مھارات لينة غير ملموسه ھو قدرة او كفاءة متأصلة او مكتسبة يمكن تطويرھا  ،تعرف بـ )مھارات
تطوير الذات  ،مھارات التعامل مع االخرين  ،مھارات التعامل مع المواقف(  ،وكل انسان على وجه ھذة االرض
يحتاج الى المھارات اللينة وذلك لــ - :
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•
•
•
•
•
•
ويمكننا
•
•
•

العالقة مع الخالق عزوجل وصقل وتنمية العالقات الخاصة والعامة.
اإلدارة بكفاءة وفعالية
الثقة بالنفس
االنتاجية االفضل
ال صلة الجيدة مع اآلخرين
النجاح والرضى

اكتساب المھارات اللينة من - :
المجتمع ) األسرة – األصدقاء  -البيئة  -المساجد والتجمعات الدينيه( وھي التي تكون في الغالب الثقافة
الفردية للشخص
المدرسة أو الجامعة
جھة العمل

لماذا نحتاج إلى المھارات اللينة
• صقل وتنمية الحياة العملية
• عملية أو نظام متكامل
• اإلدارة بكفاءة وفعالية
• أھداف إستراتيجية متكاملة
• الرضا عن النفس
• إنتاجية أفضل
• صلة جيدة مع اآلخرين
قام صاحب فكرة البرنامج التدريبي بتصنيف المھارات اللينة في اطروحة الدكتوراء الى ثالث فئات مختلفة وذلك
على النحو التالي - :
• مھارات تنمية وتطوير الذات – تضم  ٩مھارات لينة
• مھارات التعامل مع اآلخرين –تضم  ١٠مھارات لينة
• مھارات التعامل مع المواقف  -تضم  ١٢مھارة لينة
مھارات تنمية وتطوير الذات – تضم  ٩مھارات لينة )تھدف الى تطوير وتنمية شخصية اإلنسان(
 . ١مھارة تحمل المسئولية
 . ٢مھارة تنمية الدوافع )البقاء – داخلية – خارجية – الرغبة المشتعلة(
 . ٣مھارة االنضباط واحترام الوقت
 . ٤مھارات االمانه في تأدية األعمال المكلف بھا
 . ٥مھارة الثقة بالنفس
 . ٦مھارة مخاطبة الغير
 . ٧مھارة االبتكار
 . ٨مھارة المؤسسية في التعامل
 . ٩مھارة إدارة الذات
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مھارات التعامل مع اآلخرين –تضم  ١٠مھارات لينة )الدين معاملة(
 . ١التحليل )احمل أخاك على سبعين محمل(
 . ٢التفكير اإلبداعي
 . ٣فريق العمل
 . ٤االعتراف باآلخرين
 . ٥القدرة على التنويع
 . ٦القيادة
 . ٧اتخاذ القرارات
 . ٨الغضب واالنفعاالت )الكاظمين للغيض(
 . ٩التواصل مع اآلخرين
 . ١٠االحترام
مھارات التعامل مع المواقف  -تضم  ١٢مھارة لينة )التعامل مع المواقف من خالل مزج مھارات تطوير الذات مع
مھارات التعامل مع اآلخرين(
 . ١مھارة تحديد الھدف
 . ٢مھارة التخطيط للوصول إلى الھدف
 . ٣مھارة التعاون مع اآلخرين
 . ٤مھارة التعلم من التجارب ودروس الحياة
 . ٥مھارة المرو نة والليونة
 . ٦مھارة إدارة الوقت )مھم وعاجل – عاجل غير مھم – مھم غير عاجل – غير عاجل غير مھم(
 . ٧االعتناق واالنتماء
 . ٨مھارة التفاوض
 . ٩مھارة بناء الثقة باآلخرين
 . ١٠مھارة منح الصالحيات لآلخرين
 . ١١مھارة كيف تكون مؤثر وفعال
 . ١٢مھارة التعامل مع المعوقات وحل المشكالت
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رابعا  :نظ رية االمام عليه عليه السالم لعلم المھارات اللينة
قال أمير المؤمنين عليه السالم  :إنّ للجسم ستة أحوال  ) :الصحة  ،والمرض  ،والموت والحياة  ،والنوم
 ،واليقظة  ..كذلك الروح  :فحياتھا علمھا  ،وموتھا جھلھا  ،ومرضھا ش ّك ھا  ،وصحتھا يقينھا ،
ونومھا غفلتھا  ،ويقظتھا حفظھا(  :التوحيد ص٢١٩
ويلخص لنا امير المؤمنين عليه السالم المبادئ الرئيسية لعلم المھارات اللينة والتي يمكن تلخيصھا في االتي - :
ھو علم يضم جميع تصرفات وسلوكيات اإلنسان وموضوعه النفس البشرية ويشمل مجاالت كثيرة من
حياة االنسان  ،فھذا العلم فعّال وذو ق ّوة عجيبة في التغيير يستخلصھا من العقل البشري  ،حيث امتدت
تطبيقاته إلى التربية والتعليم  ،والصحة النفسية والجسدية والرياضة واأللعاب  ،والتجارة واألعمال ،
والدعاية واإلعالن  ،والمھارات والتدريب  ،والفنون والتمثيل  ،والجوانب الشخصية واألسرية والعاطفية
وغيرھا.
وتأتي اھمية اكتشاف وتطوير علم مھارات لينة غير ملموسة  soft skillsفي الغرب في اطار ما تشھده التنمية
البشرية من اھتمام واسع  ،ونامل ان تساھم ھذة المشاركة ولو بجزء بسيط في عملية تحسين صورة االسالم وإثارة
فضول المھتمين بالتنمية البشربة للتعمق فى فھم اإلسالم و تعاليمه.
والجدير بالذكر ان امير المؤمنين عليه السالم اخذ علمه من النبى االكرم صلى ^ عليه واله وسلم :عن النبي االكرم

" أنا مدينة العلم وعلي بابھا  ،فمن أراد العلم فليأتھا من بابھا "

السيرة النبوية العطرة ز اخرة باألمثلة التى تشھد بعبقرية الرسول صلى ^ وعليه واله وسلم  ،واالمام علي عليه
السالم فى مھارات القيادة و مھارات التواصل و التفكير اإلبداعى و غيرھا كثير  ،اذكر على سبيل المثال ال
الحصر- :
• حديث“ :تفاءلوا بالخير تجدوه” )تفكير إيجابى(
• حديث ”:إن لبدنك عليك حقا  ،وإن ألھلك عليك حقا  ،وإن لربك عليك حقا  ،فأعط لكل ذي حق حقه”
)توازن(
• حفر الخندق و ھى فكرة لم تكن معروفة عند العرب )تفكير إبداعى(
لقد كان بديھياً لمن اصطفاه ^ تعالى لحمل أعظم رسالة للناس  ،وفضله على العالمين ان يكون نموذجا يقتدى به
لدراسة علم المھارات اللينة  ،الن الرسول صلى ^ عليه واله وسلم ھو مثال حي لإلنسان المتكامل  ،وال غرابة في
ذلك  ،فالرسول صلى ^ عليه واله وسلم منحة ^ الى أھل االرض ورحمته للعالمين ر بَّاه ^ فأحسن تربيته وأدبه
فأحسن تأديبه.
وقد حفل القرآنُ الكريم باآليات الكريمة التي ترسم لنا صورة مشرقة صادقة ألخالق النبي صلى ^ عليه واله وسلم
وفضائله  ،وكان واقع سيرته النبوية أعظم شھادة على عظم أخالقه صلى ^ عليه واله وسلم .فالرسول صلى ^
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عليه واله وسلم كان الينبوع الزاخر المتدفق للفضائل َّ ،
حاله بھا ربه وبعثه لينشر شذاھا بين الناس  ،ولھذا كان يقول
}و ِإ َّن َ
ك َلعَ لى ُخل ُ ٍق عَ ظِ ٍيم{ ) (٤سورة القلم
صلى ^ عليه واله وسلم) :إنما بُعثت ألتمم مكارم األخالق( .فقوله تعالىَ :
 ،شھادة من الباري عزوجل له صلى ^ عليه واله وسلم بأنه على أكمل األخالق وأتمھا  ،وأرفعھا وأفضلھا بحيث
ال يُدانى فيھا بحال من األحوال .
وكان يشارك الناس في مباح أحاديثھم  ،فإذا ذكروا الدنيا ذكرھا معھم  ،وإذا ذكروا اآلخرة ذكرھا معھم  ،وإذا
ذكروا طعاما ً أو شرابا ً ذكره معھم  ،وكان ال يعيب طعاما ً يُق َّدم إليه أبداً ،وإنما إذا أعجبه أكل منه  ،وإن لم يعجبه
تركه.
وكان الحلم واالحتمال  ،والعفو عند المقدرة  ،والصبر على المكاره  ،صفاتت أدّبه ^ بھا  ،وكل حليم قد عُرفت منه
زلة  ،وحُ فظت عنه ھَ ْف َوة  ،ولكنه صلى ^ عليه واله وسلم لم يزدد مع كثرة األذى إال صبراً  ،وعلى إسراف الجاھل
إال حلما ً وتجاوزا.
وكان أعدل الناس  ،وأعفھم  ،وأصدقھم لھجة  ،وأعظمھم أمانة  ،اعترف له بذلك مجاوروه وأعداؤه  ،وكان يُسمَّى
قبل نبوته الصادق االمين  ،و ُي َتحاكم إليه في الجاھلية قبل اإلسالم  ،وروى الترمذي عن علي )عليه السالم( أن أبا
جھل قال له :إنا ال نكذبك  ،ولكن نكذب بما جئت به  ،فأنزل ^ تعالى  -فيھمَ } :ف ِإ َّن ُھ ْم الَ ُي َك ِّذبُو َنكَ َو َلكِنَّ ال َّ
ِين
ظا ِلم َ
^ يَجْ حَ ُد ونَ { األنعام.٣٣:
ت ِّ
ِبآيَا ِ
وكان أشد الناس تواضعا ً  ،وأبعدھم عن الكبر ،يمنع عن القيام له كمايقومون للملوك  ،وكان يعود المرضى ويجالس
المساكين و الفقراء ،ويجيب دعوة العبد ،ويكون مع أصحابه كأحدھم  ،قالت عائشة :كان يخصف نعله  ،ويخيط
ثوبه  ،ويعمل بيده كما يعمل أحدكم في بيته  ،وكان بشراً من البشر َي ْفلِي ثوبه  ،ويحلب شاته  ،ويخدم نفسه.
وكان أوفى الناس بالعھود  ،وأوصلھم للرحم  ،وأعظمھم شفقة ورأفة ورحمة بالناس  ،أحسن الناس عشرة وأدبا ً ،
وأبسط الناس خلقا ً  ،أبعد الناس من سوء األخالق  ،لم يكن فاحشا ً  ،وال متفحشا ً  ،وال لعانا ً  ،وال ص َّخابا ً في األسواق
 ،وال يجزي بالسيئة السيئة  ،ولكن يعفو ويصفح  ،وكان ال يدع أحداً يمشي خلفه  ،وكان ال يترفع على عبيده وإمائه
في مأكل وال ملبس  ،ويخدم من َخدَ مَه  ،ولم يقل لخادمه أُفٍّ قط  ،ولم يعاتبه على فعل شيء أو تركه  ،وكان يحب
المساكين ويجالسھم  ،ويشھد جنائزھم  ،وال يحقر فقيراً لفقره .وھو مضمون مامدحة ^ تعالى وتبارك في القران
الكريم حيث قال قال ^ تتبارك وتعالى في سورة القلم) :وإنك لعلى خلق عظيم (  ،كلمة عظيمة من رب عظيم ،
يعجز كل قلم وكل تصوير عن وصف قيمة ھذه الكلمة الصادرة من رب الوجود .
ومما نسب الى االمام علي عليه السالم ھذه االبيات- :
مكار َم ْ
إنَّ ا َل َ
أخ ٌ
الق ُم َطھَرَ ٌة
وَ العِل ُم ثا ِل ُثھَا والحِل ُم رَ ابعُ ھَا
َو البرُ سَابعُا و َالصَ بْرُ ثام ُنھَا

فــــآلدِّ يْنُ َأ َّو ُلـھا وَ العَ ْقل ُ َثانِيْ ھَا
س ھا وال َفضل ُ سادِيھا
وال ُجو ُد خامِ ُ
وال ُ
ش ْكرُ تاسِ ــ ُع َھا واللينُ باقيھا

المھارات اللينة ھو مصطلح السوسيولوجيا المتعلقة بذات االنسان  ،يتضمن مجموعة من السمات الشخصية والقيم
االجتماعية  ،واالتصاالت  ،واللغة والتي ھي اساس التواصل وقد تكون بالنطق او الحركات او االشارات  ،والود ،
االحترام  ،واالھتمام باالخرين  ،والتفاؤل وغيره التي تميز عالقاتنا مع اآلخرين  ،والشخص الذي يمتلك مھارات لينة
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غير ملموسه ھو الذي يمتلك قدرة اكبر وفرصة افضل لنجاح اي وظيفة او مشروع خاصة تلك الوظائف التي تتعامل مع
االخرين وجھا لوجه  ،كما ان االشخاص الذين يملكون مھارات لينة عالية يكونون أكثر نجاحا من زمالئمھم االخرين في
حياتھم العامة والخاصة  ،كما ان االشخاص الذين ال يملكون مھارات لينة عالية يعيشون في مستوى اقل بكثير من
المستوى الذي يعيشه زمالؤھم  ،مع ان المھارات الصلبة قد تكون لديھم متساوية .على سبيل المثال لو اتينا بشخصين
لديھم نفس المؤھالت )الوظيفة والخبرة( نرى احدھما انجح من االخرى  ،وال نرى للحظ دخال في ذلك  ،ولكن
الدراسات ان السبب الحقيقي ھو االختالف في المھارات اللينة.
ُدرك األمورَ ومآ َلھا  ،ويَفصِ ل به
تميَّز اإلنسانُ عن سا ئِر الخالئق بنعمة التع ُّق ل والفھْم  ،وحَ باه الرحمن أنْ يسَّر له عقالً ي ِ
بين الحق والباطل  ،وبين الدائم )اآلخِرة( والزائل )الدنيا(  ،فالعاقل مَن عقل فرسه للمُضِ يِّ إلى ج َّن ٍة عرضھا السماوات
واألرض َ ،
فاز بھا أھ ُل العقل  ،وحادَ عنھا أھ ُل الضَّالل والجھْل.
ومع ْ
زالت بين ْ
ْ
ْ
األخذ
عمل العقل وعالقتھا في الدِّماغ إلى آخ ِِره من النظريات التي ال
درست آليَّات
كثرة البُحوث التي
ِ
والر ِّد بين ال ُع َلماء  ،ولإلسالم رأيٌ من خِالل القرآن الكريم الذي ھو منبع العلم وأصلُه  ،وغيرُ ه له تابعٌ  ،يقول  -تعالى :-
ض َف َت ُكونَ َل ُھ ْم ُق ُلوبٌ يَعْ ِقلُونَ ِبھَا أَ ْو َآذانٌ يَسْ َمعُونَ ِبھَا َف ِإ َّن ھَا َال َتعْ مَى ْاألَبْصَ ارُ َو َلكِنْ َتعْ مَى ا ْل ُق ُلوبُ
﴿ أَ َف َل ْم يَسِ يرُ وا فِي ْاألَرْ ِ
ُور ﴾ ]الحج.[٤٦ :
الَّتِي فِي ال ُّ
صد ِ
ّ
ونحن َنسِ ير مع سَ ي ِْر القرآن  ،إذ جعَ ل م َ
وبسَ وادھا يُظلِم اإلنسان
فببَياضِ ھا يعرف
الحق ويعقل ِ ،
ُضغة القلب فيھا تع ُّقل ِ ،
َّ
ُّ
ويجھَل  ،وإنْ نظرنا إلى أنَّ القلب له دورٌ في التعقل واإلدراك  ،فإنَّ لبَياضِ ه دورً ا في نجاة اإلنسان من الشھوات
وال ُّشبھات  ،ويصل به أنْ بيَّض جماله َّ
قرار معين
بالطاعات إلى أعالي الج َّنات .وإنَّ العقل ب َت ف ِك يره و َتحلِيله يَصِ ُل بك إلى
ٍ
 ،فإنَّ القلبَ ھو العقل المرشِ د لالختِيار من بين بَدائِل ال ِخ يار.
َ
َ
وأعددت لھا  ،وا َّتخذت ُك َّل األساليب إلسعاد نفسك  ،وفي الوقت نفسِ ه جاءَك تأنيبُ الضمير
شرعت في معصية
ھَ بْ أ َّنك
ْ
فإن
ك بين إسعاد الذات وج ْلدھا بال ِّس ياط  ،وھنا يأتي دورُ القلب وتع ُّقله ْ ،
واشتغلت عليك النفس اللوَّ امة  ،فأنت في مِ حَ ٍّ
،
عَ ِق َل أنَّ اإلسعاد مُؤ َّقت وعليه ُتب َنى َو يْالت وآھات  ،ما َل )أي :ا َّتجه( ال ِّتخاذ ال َقرار الذي به يجلد الذات ويَكبَح ِج ماحَ ھا
عن الحَ رام  ،وأمَّا إنْ تابَع ھَ واه وسارَ إلى الل َّذات المتق ِّ
ط عة  ،ھنا جَ ِھ َل القلب وسُوِّ دَ  ،و ُنكِت به نكت ٌة سَوداء ُتقلِّل فھمَ ه
وتسلب وعيَ ه.
مكان في التع ُّقل والتفكير واإلرشاد إلى الھدي  ،وال َّسيْر على ُخ َطى الحبيب المصطفى  -صل َّى ^
و َلمَّا رأينا ما للقلب من
ٍ
عليه واله وسلَّم  -وجَ ب علينا أن نضَ ع بعضَ اآلليَّات التي ُتساعِدنا على َت ِبييض ھذه الم َ
ُضغة ل َننعَم بالتع ُّقل ونصلح للتدبُّر.
وھذا يحتاج الى تواضع.
ً
ً
مزية على الغير  ،و ُتلزم المرء أفعاالً وأقواالً
موجبة الستعظام
التواضع :ھو انكسار للنفس يمنعھا من أن ترى لذاتھا
الغير وإكرامه  ،والمواظبة عليھا أقوى معالجة إلزالة الكبر ،ھكذا عرَّف علماء األخالق التواضع  ،ويالحظ أنه ال
يجري الحديث عن فضل التواضع إال ويجري الحديث عما يقابل التواضع أي النقص وھو التكبر الذي يعد من أخطر
العيوب األخالقية .وبنظرة سريعة إلى كتاب ^ تعالى يمكن إدراك خطر ھذه اآلفة الخلقية  ،وما توعد به ^ تعالى
المتكبرين من عذاب أليم .وعن أمير المؤمنين علي عليه السالم" :أشرف الخالئق ،التواضع والحلم ولين الجانب".وفي
رواية أخرى اعتبر اإلمام الصادق عليه السالم التواضع دليالً على كمال العقل  ،فعنه عليه السالم" :كمال العقل في
ثالثة :التواضع @ ،وحسن اليقين ،والصمت إال من خير ".
التواضع عبادة بحد ذاته ألنه مما أمر ^ تعالى به  ،وألنه يتضمن الشعور بضعة النفس  ،وھذا ھو نفس الشعور الذي
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يشعر به اإلنسان في عبادته ووقوفه بين يدي ^ تعالى  ،فعن اإلمام علي عليه السالم" :عليك بالتواضع  ،فإنه من أعظم
العبادة".وعن رسول ^ صلى ^ عليه وآله وسلم" :ما لي ال أرى عليكم حالوة العبادة؟ قالوا :وما حالوة العبادة؟ قال :
التواضع".
لقد أمرنا ^ تبارك وتعالى بأن نھذب أنفسنا ونزكيھا ونطھرھا من المعايب فقال جال وعال في كتابه الكريم )قد أفلح من
زكاھا  ،وقد خاب من دساھا(  ،فالفالح في تزكية النفس والخسران في إھمالھا وتركھا بدون تزكية وتھذيب فيُترك لھا
العنان في أن تقترف من الذنوب ما تشاء و ُتحصل من المباحات ما تھوى دون محاسبة ومعاتبة  ،وانظر إلى كالم النبي
صلى ^ عليه واله وسلم حين يقول " الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت  ،والعاجز من اتبع نفسه ھواھا وتمنى
على ^ األماني"  ،ولھذا نبه الكثير من الصالحين على ضرورة محاسبة النفس.
يقول علماء االجتماع إن قوة الكلمات تفوق أي قوة توصل لھا اإلنسان كالكھرباء أو الطاقة النووية  ،لذلك كانت كلمات
العلماء واألدباء والمشاھير والشعراء ورجال األعمال والنقاد والمحللين أقوى من أي قوة أخرى .
الناس منذ خلقھم ^ وھم مختلفوا الطبائع والرغبات والميول  ،ويعود ذلك الى طبيعة االنسان فھو مخلوق لديه روح
ونفس وجسد وعقل ومشاعر وھو محتا ٌج لتغذية ھذه األمور كلھا  ،وبعض الناس يخطئون عندما يتعاملون مع اإلنسان
في الجانب الدعوي مثالً :إذ يتعاملون مع الفكر فقط أو الفعل فقط دون أن يھتموا بمشاعر اإلنسان الذي يتعاملون معه ،
كأصحاب المصانع الذين يتعاملون مع الجسم :كم ينتج ؟ كم ساعة يعمل ؟ ،ويھملون جانب الفكر وجانب العقل وجانب
ً
كاملة حتى
المشاعر .كثيرٌ من الناس يھملون جوانب وقضايا من قضايا التعامل مع اإلنسان ولكن البد من التركيز عليھا
يكون التعامل مع اإلنسان شامالً ومؤثراً .
ھذا التعامل الذي أكتب عنه يختلف األثر الناتج عنه بحسب محتوى الكالم أو طريقة الكالم أو السلوك المصاحب للكالم ،
فقد يقول إنسانٌ كالما ً معينا ً تحس منه أن ھذا اإلنسان يقوله من قلبه  ،وآخر يقول الكالم نفسه غير أنك تحس أنه يقوله
إنسان يكلمك وھو
من فمه  ،على سبيل الذكر إنسان يكلمك وھو ينظر إليك فـھو يحترمك ويقدرك  ،فھذا يختلف عن
ٍ
ينظر إلى ورقة أمامه أو إلى مكان آخر  ،وھناك أمثل ٌة تتعلق بمحتوى الكالم أو طريقته أو كيفية التعامل العملي مع
الناس.
وال شك أن الكلمه التي ينطق بھا المرء عندما يقابل شخصا ويتحدث إليه تخلق انطباعا وأثرا بعيد المدى فال بد أن يكون
ھناك مناخ مناسب للحديث وقد كان النبي صلى ^ عليه واله وسلم سباقا في ھذا الفن والدعوه إليه  ،قال صلى ^ عليه
واله وسلم )أمرت أن أخاطب الناس على قدر عقولھم(  ،أي بما يتناسب مع ظروفھم وثقافتھم وبيئتھم  ،والحديث ھو فن
التعبير اللفظي والحركي.
وكما ھو معروف فليس من المھم أن أتحدث ولكن األھم أن أجيد الطريقه التي أتحدث بھا  ،فأسلوبي في الحديث يعكس
شخصيتي وحالتي النفسية كما انه مفتاح التأثير على المستمعين  ،تشرح المؤلفة بربارا فاوست في كتابھا )الكالم بين
السطو( بعض األمثلة على مدى تأثير حالة اإلنسان النفسيه في نبرات صوته وطريقة تحدثه مع اآلخرين فتقول )فإذا
كنت تتدحدث بسرعة ھذا يعني أن بداخلك رغبة في شد انتباه من يسمعك  ،ولكنھا تحذرك من ھذه الطريقه ألن محدثك
سيمل من الحديث معك ويفقد تركيزه معك( وتنصح الكاتبه أن تأخذ راحة بين فقرات الحديث كي تستطيع التعبير عن
أرائك وأفكارك بطريقه أفضل  ،وتقول ايضا ان الصوت العالي يدل على الرغبه في جذب االنتباه كما يعتبر نوعا من
السيطره على اآلخرين  ،ولكنھا تحذرك أيضا ھذه الطريقه ألنھا تضع المستمع في موقف المدافع  ،وتقول ايضا الصوت
الھادئ يدل على الثقة بالنفس ولكن ليس البطيء الذي يدل على البالده والتردد.
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تعتبر مھارة التعامل مع الناس من المھارات الحيايتة المھمة التي يجب إكسابھا لألبناء منذ الصغر .والطريقة الوحيدة
التي تجعل من الفرد قادراً على اكتساب مھارة التعامل مع الناس ھي تطبيق المعرفة في ھذا الخصوص وتنفيذ المبادئ
األساسية في مھارة التعامل مع اآلخرين  ،ويعتقد البعض بأنھم لو تعاملوا مع الناس سوف يتعرضون للمتاعب بسبب
االحتكاك مع أشخاص ال يعرفونھم جيداً  ،فيتجنبون التعامل مع ھؤالء الناس أصالً  ،وھذا وحده كفيالً بفشل تعاملھم
المتوقع في حال اضطرتھم الظروف لذلك  ،لذا فمن األفضل اكتساب مھارة التعامل مع اآلخرين أيا ً كان نوعھم  ،فالدين
معاملة وھو مضمون الحديث المروى عن االمام ابي عبد^ الصادق )عليه السالم(  :أصول المعامالت تقع على اربعه
اوجه :
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عالقة االنسان مع ^ ليست منفصلة عن عالقته بالناس ألن الناس عباد ^  ،ومن ھنا فإن ھذه العالقة تتسم
بالتكاملية  ،فكلما توثقت عالقة اإلنسان بربه والتزم احكامه ونواھيه  ،توثقت عالقته بالناس  ،والعكس يكون بالعكس
ايضاً .فإذا رأيت إن عالقتك بالناس ليست بالصورة المطلوبة  ،ولست موفقة فاعلم ان ھناك خلال في إرتباطك با@
وبإزالة ھذا الخلل تعود عالقتك بالناس طبيعية وموف قة.
يھدينا الى ذلك قول أمير المؤمنين عليه السالم) :من أصلح ما بينه وبين ^ أصلح ^ ما بينه وبين الناس( .لكن
السؤال ؛ ھو كيف نفھم ھذه العالقة التكاملية؟
نحن نرى في الواقع االجتماعي افراداً يظھرون التھجّ د والتعبّد الى ^ تعالى وربما يكونون ممن يرتدي زي علماء
الدين  ،لكن عالقته ليست سوّ ية او بالشكل المطلوب مع افراد مجتمعه .كما نالحظ من ذوي العالقات االجتماعية
والتنفذيين لكنھم يفتقدون العالقة الصحيحة مع ^ تعالى .فكيف ذلك؟
إن للدين مھمتين رئيستين في حياة اإلنسان  ،المھمة األولى تنظيم العالقة مع ^ سبحانه وتعالى  ،وذلك عندما
^ َو اجْ َت ِنبُواْ
يتعرّف اإلنسان على خالقه ويخضع له ويتقيه  ،يقول تعالىَ :
"و َل َقدْ بَعَ ْث َنا فِي ُك ِّل أُ َّم ٍة رَّ ُس والً أَ ِن اعْ ُبدُواْ َ
َّ
الطا ُغ َ
وت " )النحل  ، (٣٦/ويتمثل ھذا الجانب في الدين في تشريعاته العبادية من الصالة والصوم وسائر العبادات ،
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نز ْل َنا مَعَ ُھ ُم ا ْل ِك َتابَ َوا ْلم َ
ت َو َأ َ
ِيز انَ ِل َي ُقو َم
المھمة الثانية :تنظيم العالقة مع الناس  ،يقول تعالىَ " :ل َقدْ َأرْ سَ ْل َنا رُ ُس َل َنا ِبا ْل َب ِّي َنا ِ
ال َّناسُ ِبا ْلقِسْ طِ " )الحديد  ، (٢٥/ففي ھذه اآلية إشارة واضحة الى أن من أھداف بعثة األنبياء إقامة العدالة بين الناس.
وقد نبه رسولنا الكريم إلى ھذه النقطة في تعريفه للمسلم  ،فروي عنه قوله) :المسلم من سَ ِل َم الناس من لسانه ويده(،
فقدّ م حفظ اللسان على الحفظ اليد .واآلية الكريمة تأمر النبي بأن يبلغ المسلمين أن يتعاملوا مع بعضھم البعض
"و ُقل ل ِّ ِعبَادِي َي ُقولُواْ ا لَّتِي ھِيَ أَحْ سَ نُ ِإنَّ ال َّشي َ
ْطانَ ي َ
َنز ُغ َب ْي َن ُھ ْم ِإنَّ ال َّش ْي َطانَ
ويتخاطبوا باألسلوب األحسن ،يقول تعالىَ :
ان عَ د ًُّوا م ُِّبي ًنا" ،حيث عبّرت اآلية الكريمة ِبـ "األحسن" ،أي يختاروا اللفظ واألسلوب األحسن ،وليس
ِإل ْنسَ ِ
َكانَ ل ِ
مجرّد الحسن.
ك ثيرا ما نمر حياتنا اليومية بمواقف محرجة و صعبة العض يستطيع ان يتجاوزھا بسرعة بديھته والبعض اآلخر
يرتبك ويغرق في الخجل  ،الكل منا يرغب في الحصول على تلك اللمسات السحرية التي تجعله ثابتا ً رزينا ھادئا ً في
الظروف الصعبة أو المواقف الحرجة التي يمر فيھا  ،فالكثير منا يفشل في الصمود والثبات في اللحظات الحرجة ،
والكثير منا قد ينفلت منه زمان األمور لتعثره في الكالم أو لعدم توازنه النفسي  ،إن لحظة المواجھة مع الغير تعتبر
من اللحظات التي تحقق لنا التوازن لكي نخبر بھا العالم بالثقة التي نملكھا والعظمة التي تملئنا  ،وھذا يحتاج الى

الحلم.
أبو األئمة اإلمام علي عليه السالم الذي كان أحلم الناس )وكفانا إلثبات بلوغه أعلى درجات الحلم عن أھل الجمل
عموما ً وعن مروان بن الحكم وعبد ^ بن الزبير خصوصا ً فقد ظفر بمروان يوم الجمل وكان أعدى الناس له فصفح
عنه وكان عبد ^ بن الزبير من أعدى الناس له وكان يشتمه على رؤوس اإلشھاد فأخذه يوم الجمل أسيراً فصفح
عنه وقال :اذھب فال أرينك لم يزده على ذلك  ،وظفر بسعيد بن العاص بعد وقعة الجمل بمكة وكان له عدواً
فأعرض عنه ولم يقل له شيئاً ولم يعاقب أحداً من أھل الجمل وأھل البصرة  ،ونادى مناديه أال يتبع موّ ٍل وال يجھز
على جريح وال يقتل مستأسر ومن ألقى سالحه فھو آمن  ،ولما ملك عليه أھل الشام الشريعة ومنعوه وأصحابه من
الماء ثم ملكھا عليھم قال له أصحابه أمنعھم كما منعونا فقال :ال و^ ال أكافيھم بمثل فعلھم .وكان يوصي جيوشه أن
ي صفين فكان إذا أتي باألسير قال:
ال يتبعوا مدبراً وال يجھزوا على جريح .وعن يزيد بن بالل قال :شھدت مع عل ّ
لن أقتلك صبراً ،إني أخاف ^ رب العالمين ،وكان يأخذ سالحه ويحلفه ال يقاتله ويعطيه أربعة دراھم.
وقد سار أبناؤه الھداة المھديين على نھجه القويم  ،ينطلقون في تعاملھم مع األعداء من موقع الحب لھم والرحمة بھم
 ،وكانوا يستنقذونھم من السلوكيات السيئة ويقشعون من أذھانھم األفكار العدائية المسبقة التي زرعتھا أبواق الدعاية
المأجورة لحكام الجور.
كان ھشام بن إسماعيل أمير المدينة األموي يؤذي اإلمام علي بن الحسين عليھما السالم كثيراً فلما عزل من منصبه
أمر الوليد أن يوقف أمام الناس للقصاص .فقال ھشام ما أخاف إال من علي بن الحسين .فمر به اإلمام السجاد عليه
السالم وألقى عليه التحية والسالم وطلب من خاصته وأصحابه أن ال يتعرضوا له بسوء حتى ولو بكلمة جارحة ،
فلما انصرف اإلمام ناداه ھشام بقوله ^) :أعلم حيث يجعل رسالته(.
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نفس ھذا الموقف المشرف وقفه اإلمام الرضا عليه السالم الثامن من أئمة أھل البيت إذ بلغ القمة في الحلم عندما
تشفع إلى المأمون في )الجلودي( وھو الذي ذھب إلى المدينة بأمر الرشيد ليسلب نساء آل أبي طالب وال يدع على
واحدة منھن إال ثوبا ً واحداً .وبقي يناصب أھل البيت العداء المقيت ولما تمت بيعة الرضاعليه السالم لوالية العھد ،
احتج عليھا ونقم فحبسه المأمون  ،ثم دعا به من الحبس ليقتله  ،فقال الرضا عليه السالم للمأمون العباسي) :ھبلي
ھذا الشيخ(¯فظن الجلودي أن اإلمام يعين عليه ويضمر له الشر ،فاقسم على المأمون  ،أن ال يقبل قول الرضا فيه
 ،فقال له المأمون :و^ ال أقبل قوله فيك وأمر بضرب عنقه  ،ولوال سوء ظنه  ،لتمكن اإلمام عليه السالم من إطالق
سراحه  ،واإلبقاء على حياته.
من الدروس المفيدة التي قدّمھا أھل البيت )عليھم السالم( للبشرية قاطبة ھي مواقفھم العملية الداعية إلى الالعنف
والسلم  ،واللين والعفو  ،والتغاضي عن اإلساءة وعدم ردّ ھا بمثلھا .فالتاريخ اإلسالمي كان وما زال يحتفظ ويفتخر
بمواقف آل الرسول عليھم السالم التي يستفاد منھا مدى اعتنائھم بمسألة الالّعنف  ،والشواھد على ذالك كثيرة.
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خامسا  :الخالصة
أعتذر من سيدى وموالي أمير المؤمنين علي بن ابي طالب على أي تقصير في ھذا البحث  ،وعلى الرغم من انه
توفقت بحمد ^ وتوفيق أھل البيت عليھم السالم في الكتابة عن جانب من جوانب سيرة بطل اإلسالم الخالد أمير
ُ
وقفت حائراً ال أدري ماذا أكتب حيال الشخصية القيادية الفذة التي
المؤمنين علي بن أبي طالب )عليه السالم(  ،لكني
سارت باألمة اإلسالمية نحو شاطئ النصر والسالم  ،نحو مدارج السمو والكمال  ،ذلك الذي أوقف نفسه لينير
الدرب لآلخرين  ،تلك ھي شخصية صاحب الوالية اآللھية مولى الموحدين ويعسوب الدين أمير المؤمنين  ،معقد
فخر اإلسالم ومثار حمية أھل اإليمان ومالذھم  ،ومشعل الھداية والنموذج الراقي لإلنسانية.
اكتملت في اإلمام علي )عليه السالم( صورة اإلنسانية  ،فھو أھل ألن يكون إنسانا ً كامالً  ،متحليا ً بالجرأة النادرة
وباإلرادة الصلبة والرأي الثاقب  ،يتعامل مع األحداث بروح إيجابية  ،ال تأخذه با@ لومة الئم.
كان بأبي وأمي عطاء المجتمع  ،وثورة الحق على الباطل وقائداً متفائالً محبا ً للخير  ،محافظا ً على جوھر الدين
وأحكام اإلسالم  ،يواسي جميع الطبقات في أيام المحن والشدّة والعوز والفاقة.
التفاءل والنظرة اإليجابية تجاه الغير ھي من القيم اإلنسانية الرفيعة التي تبعث على تفتح براعم حب الخير فيصبح
اإلنسان عطوفا ً ودوداً مع اآلخرين  ،بارّ اً بھم  ،مشاركا ً إياھم البسمة والمصير  ،وھذه سمة تح ّلى بھا اإلمام أمير
المؤمنين وسائر األئمة األطھار  ،وكان اإلمام )عليه السالم( يتعامل بمرونة وتسامح مع سائر الناس  ،يتفقد الرعية
إلقامة العدل في أبسط القضايا ويعمل ما وسعه من أجل م ّد يد العون لھم  ،وسخر قلمه في سبيل السعادة واإلنسانية .
وما أجمل أقوال اإلمام التي تدھش البلغاء )و^ ألن أبيت على حسك السعدان مسھداً أو أُجَ رّ في األغالل مصفد اً
أحب إليَّ من أن ألقى ^ ورسوله يوم القيامة ظالما ً لبعض العباد(  ،وھذا ضرار بن ضمرة يصف عليا ً )عليه
السالم( قائالً) :كان و^ بعيد المدى  ،شديد القوى يقول فصالً ويحكم عد ً
ال يفجر العلم من جوانبه وتنطق الحكمة من
نواحيه يستوحش من الدنيا وزھرتھا ويستأنس بالليل وحشته(.
علينا أن نتخذ من سيرة ھذا اإلنسان النبيل وجھاده الطويل الدائم الدؤوب  ،حافزاً قويما ً لنا  ،نرسي به قواعد الفكر
اإلنساني التي تعلِّم األجيال وتلقنھم دروسا ً في التضحية واإليثار والتفاني في سبيل الحق واإليمان والعلم واألخالق ،
فھل نحنُ مدركون؟
من يتابع سيرة امير المؤمنين االمام علي عليه السالم يجد انھا مبادئ علم المھارات اللينة تجلت في نھجه وتعامله
اليومي سواء كانت تتعلق بتنمية الذات والتعامل مع االخرين او التعامل مع المواقف  ،روي عن رسول ^ )صلى
^ عليه وآله(  :إن ألخي علي بن أبي طالب )ع( فضائل ال ُتحصى كثرة  :فمَن قرأ فضيل ًة من فضائله مقرّ اً بھا ،
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ً
غفر ^ له ما تقدّم من ذنبه وما ّ
فضيلة من فضائله  ،لم تزل المالئكة يستغفرون له ما بقي لتلك
تأخر  ..ومَن كتب
الكتابة رس ٌم  .ومن استمع إلى فضيلة من فضائله  ،غفر ^ له الذنوب التي اكتسبھا بالسمع  ،ومن نظر إلى كتا بة من
فضائله  ،غفر ^ له الذنوب التي اكتسبھا بالنظر  .ويوضح الملحق رقم ) (١المرفق بعض فضائل اإلمام علي عليه
السالم في كتب أھل السنة .
لقد جائت األديان لتصقل العالقة الروحية بين اإلنسان وظروفه الحياتية وما من نبي جاء لينقض رساالت من كان
قبله من األنبياء انما جاء ليؤكد على جوھر الرساالت السماوية التي سبقته .
اول صراع اخالقي فلسفي حدث في التاريخ البشري كان ذلك الذي حدث بين ھابيل واخيه قابيل وھذه الظاھرة ھي
بدابة الصراع في الوجود اإلنساني  ،ففي الوقت الذي قبل ھابيل ان يكون مستخلفا على األرض بما يملك من قيم
روحية وفضائل اخالقية كانت وجھة نظر قابيل على عكسه  ،انه اراد ان يفرض ارادته على اخيه بالعنف والقوة ،
ان العنف الذي مارسه قابيل على ھابيل ھو الرفض المطلق لإلرادة اإللھية  ،ألن ^ عز وجل لطيف رؤوف رحيم ،
بينما قابيل كان صلفا عنيدا قاتال.
لقد اوصى فالسفة الغرب الشعوب االروبية في بدايات عصر النھضة لالستفادة من المنظومة االخالقية لالنسان ومن
فوائدھا الروحية  ،فھي الحصن الحصين للحضارة اإلنسانية االصيلة.
ان منظومة األخالق المتميزة عن اسالم اھل البيت قد دفعت بالكثير من ادباء الشرق المسيحي النجباء للكتابة
بصورة وجدانية عن ادب ائمة الشيعة امثال جورج جرداق في كتاب – اإلمام علي صوت العدالة اإلنسانية  ،وبولس
سالمه في عيد الغدير ،وعبد المسيح األنطاكي في ملحمة اإلمام علي  ،وسليمان كتاني في اخالق وفضائل اھل البيت
 ،وركس العزيزي في اإلمام علي اسد اإلسالم وقديسه.
ان ھؤالء المفكرين البارزين لم يقيموا جسور التواصل الفكري مع رموز الطائفة الشيعية اال بعد ان اكتشفوا في ادب
اھل البيت القيم األخالقية والمثل الروحية العليا التي فرضت نفسھا عن طريق الحديث من القلب الى القلب ال عن
طريق السيف والنار.
ومن موقع اإلعتزاز ان الفضائل األخالقية للمجتمع العربي لم تكتمل في شكلھا النھائي اال بفضل القران  ،فمن ثنايا
اياته سطعت نور الھداية بمعانيھا حتى تأطرت في اطار حقوق اإلنسان فيما بعد.
لقد كانت الحضارة الغربية ال تعرف شيئا عن حقوق اإلنسان في ماضي الزمان الى ان جائت الثورة الفرنسية عام
 ، ١٧٨٩حيث وضع المفكر مانويل سبيس وثيقة حقوق اإلنسان المستمدة من مفكري فرنسا العظام امثال جان جاك
روسو وفولتير اللذاني استفادى بدورھما من المخطوطات اإلسالمية التي انتجتھا الحضارة العربية في األندلس قبل
 ٥٠٠عام.
اما في امريكا فقد قام توماس جيفرسون عام  ١٧٨٩في ارساء ھذه الحقوق وتطويرھا  ،والتي افرزت وثيقة اإلعالن
العالمي لحقوق اإلنسان الشھيرة  ،ومن ھنا يمكن القول ان القيم األخالقية التي اعلنھا اإلسالم في القرن السابع
الميالدي ظھرت في الغرب بعد قرون عديدة تحت مصطلح حقوق اإلنسان .ان المبا دى السامية التي جاء بھا
اإلسالم قد افضت روح العدالة األجتماعية على البشر  ،فقد ساوى اإلنسان األبيض واألسود واألسمر
واألصفروشملھم برعايته .
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يظھر الكاتب األمريكي المعاصر مشيل ھاملتون مورغان اعجابه البالغ بالمنظومة األخالقية لخليفة المسلمين على
بن ابي طالب في قيادته الرشيدة لمجتمعه ويعتبرھا نموذجا صالحا لإلدارة الديموقراطية للحاكم العادل مسترشدا
بالتعليمات اإلدارية التي بعث بھا اإلمام علي الى مالك األشتر حاكم والية مصر قائال:
 . ١كن برا رحيما
 . ٢ال تستغل نفوذك لخدمة مصالحك الشخصية،
 . ٣عليك ان تختار الصالحين من القضاة  ،وابعاد ما من شأنه ان يثير الرعب والخوف في قلوب الرعية
 . ٤واعلم ان بيت المال ھو حق الجميع وال يجوز اإلفراط به
 . ٥واجعل رعايتك تشمل اليتامى والمساكين وابن السبيل
 . ٦وعليك ان تساوي بين الناس في الحقوق والواجبات رغم تفاوتھم في اللون واللغة والعنصر والعقيدة الدينية
 . ٧وان المسلمين اخوان لك في الدين لكن عليك ان تعامل غير المسلمين بالرعاية والحسنى فھم متساوون في
الحقوق والواجبات.
وفي ھذا السياق يقول الكاتب المسيحي اللبناني الشھير جورج جورداق ذو اإلطالع الواسع في ثقافات العالم :لقد
وجدت في شخصية االمام علي بن ابي طالب علما شامال ونبوغا ساحرا وبالغة اسرة وخل قا نقيا ومثاال رائعا في
قيادة األمة  ،انه كان قويا في ايمانه ووداعته وعدله وزھده وتقواه حتى رأيته وكأنما ھو قرأن بعد القرأن واقرب
خلق ^ بعد ^.
وختاما اقول :لقد استفاد األجانب من المنظومة االخالقية لالمام علي ابان خالفته لالمة  ،فالباحث العراقي ھادي
العلوي يخبرنا من بيجين كيف ان الرئيس الصيني ما وسيتونغ قد استرشد باسلوب القيادة الحكيمة لخليفة المسلمين
علي بن ابي طالب الذي اتسم بروح المسامحة والرضا  ،طبقه على خصومه الكثر اثناء حرب التحرير عام ١٩٤٧
 ،كانت النتيجة ان كسبھم الى جانبه واصبح النجاح حليفه .
يشمل علم األخالق مجموعة الطبائع والعادات والصفات والمشاعر الراسخة في خلجات النفس البشرية فھي تشكل
اساس الملكات التي تظھرعادة بشكل عفوي دون تفكير ويطلق عليھا صفة الخير اوالشر.

جاء على لسان الرسول األعظم  :انما بعثت ألتمم مكارم األخالق

و

ولي التوفيق
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سادسا  :المراجع الرئيسية لم يتم ذكرھا في الھوامش

 . ١المادة العلمية بعنوان تطوير مھارات للعاملين بالعتبات المقدسة من خالل حزمة من البرامج التدريبية
المتخصصة تجمع بين موروث أھل البيت عليھم السالم وعلم مھارات لينة غير ملموسة ، Soft Skills
اعداد البروفيسور د .تقي بن عبدالرضا العبدواني  ،سبتمبر . ٢٠١٢
The Value and Development of Soft Skills: The case for Sultanate of . ٢
)Oman, Author Professor Taki Al Abduwani, (Jul ٢٩, ٢٠١٠
 . ٣المجلسي محمد باقر بحار األنوار مؤسسة الوفاء  ،الطبعة الثانية المصححة .
 . ٤الريشھري محمد ميزان الحكمة دار الحديث  ،الطبعة األولى .
 . ٥مقالة راجي انور ھيفا في صراع األخالق وايدولوجية قيادة المجتمع مجلة النبأ العدد  ٦٤عام ٢٠٠١
 . ٦ايفور كون معجم علم األخالق موسكو  ١٩٨٤دار التقدم
 . ٧األمام على ابن ابي طالب نھج البالغة بيروت عام  ١٩٩٢شرح محمد عبده
 . ٨سعيد حبيب ازمة الحضارة المادية المعاصرة مجلة الثقافة اإلسالمية ١٩٩٨
 . ٩احمد حيدر نحو حضارة جديدة مطبعة األرشاد ١٩٦٩
. ١٠

ھادي العلوي فصول من تاريخ اإلسالم السياسي نيقوسيا ١٩٩٥

. ١١

مشيل ھاملتون مورغان التاريخ الضائع مكتبة الكونغرس في واشنطن ٢٠٠٧
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الملحق رقم )  (١بعض فضائل أمير المؤمنين االمام علي عليه السالم في كتب
أھل السنة
 .١قال النبي )ص(  :عنوان صحيفة المؤمن  :حب عليّ )ع( .
المناقب البن المغازلي  - ٢٤٣تاريخ بغداد للخطيب البغدادي  - ٤١٠/٤الجامع للسيوط  - ١٤٥/٢ينابيع المودة.
ال ذو الفقار وال فتى إ ّ
 .٢قال النبي )ص(  :ال سيف إ ّ
ال عليّ )ع( .
مستدرك الصحيحين للحاكم النيسابوري  - ٣٨٥ /٢سنن البيھقي  - ٣٧٦/٣ابن المغازلي - ١٩٧الطبري  ٥١٤/٢الرياض النضرة
. ١٩٠ /٢
 .٣قال النبي )ص(  :حامل لوائي في الدنيا واآلخرة  :عليّ )ع( .
كنز العمال - ١٢٢ /٦الطبري  - ٢٠١ /٢الخوارزمي  - ٢٥٠الفضائل الحمد  - ٢٥٣ابن المغازلي . ٢٠٠/٤٢
 .٤قال النبي )ص(  :أ َمرني ربي بسد األبواب إ ّ
ال باب عليّ )ع( .
الخصائص للنسائي  - ١٣مستدرك الصحيحين للحاكم النيسابوري  - ١٢٥/٣الترمذي  - ١٧٣ /١٣البيھقي  - ٦٥ /٧ينابيع المودة
 - ٢٨٢مسند أحمد  - ٣٦٩ /٤ابن المغازلي  - ٢٤٥ينابيع المودة .١٢٦
 .٥قال النبي )ص(  :الصديقون ثالثة  :مؤمن آل ياسين  ،ومؤمن فرعون  ،وأفضلھم  :عليّ )ع( .
المناقب الحمد  - ٢٣٩ ، ١٩٤كنز العمال  - ٣١ /٥الجامع للسيوطي  - ٨٣ /٢ابن المغازلي  - ٢٤٥ينابيع المودة . ١٢٦
 .٦قال النبي )ص( َ :من سرّ ه أن يحيا حياتي  ،ويموت مماتي  ،فليتول من بعدي عليّ )ع( .
مسند أحمد  - ٩٤/٥مستدرك الصحيحين للحاكم النيسابوري  - ١٢٨/٣كنز العمال  - ٢١٧ /٦الطبراني .
 .٧قال النبي )ص(  :نادى المنادي يوم القيامة  :يا محمد نعم األب أبوك  ،وإبراھيم  ،ونعم األخ عليّ )ع(.
الفضائل الحمد  - ٢٥٣ابن المغازلي  - ٦٧الخوارزمي  - ٨٣الرياض النضرة . ٢٠١/٢
 .٨قال النبي )ص(  :لك ّل نبي وصي ووارث  ،ووصيّي ووارثي  :عليّ )ع( .
كنزل العمال  - ١٥٨ /٦تاريخ بغداد للخطيب البغدادي  - ١٧٣/١١شواھد التنزيل  - ٢٢٣/٢ينابيع المودة . ٩٤
 .٩قال النبي )ص(  :ا ّللھم ال تمتني حتى تريني وجه عليّ )ع( .
الرياض النضرة  - ٢٠١/٢الفضائل الحمد  - ٢٥٣ابن المغازلي  - ٦٧اخطب خوارزم . ٨٣
 .١٠قال النبي )ص(  :خلقت من شجرة واحدة أنا و عليّ )ع( .
الترمذي  - ١٧٨ /١٣ابن المغازلي  - ١٢٢اسد الغابة  - ٢٦/٤الرياض النضرة . ٢١٦/٢
 .١١قال النبي )ص(  :أعلم أمتي من َبعدي  :عليّ )ع( .
مناقب االمام علي بن ابي طالب )ع( البن المغزلي الشافعي .
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 .١٢قال النبي )ص(  :زينوا مجالسكم بذكر عليّ )ع( .
مستدرك الصحيحين للحاكم النيسابوري  - ١٠٩ /٣مسند احمد  - ٤١٩ /٥ ، ٣٦٨ /٤الخصائص للنسائي - ٢٤ ، ٩ابن المغازلي ١٦
 المناقب الخطب خوارزم  - ٩٤تاريخ بغداد للخطيب البغدادي  - ٢٩٠ /٨ينابيع المودة . .١٣قال النبي )ص(  :أقضى أمتي عليّ )ع( .
ابن المغازلي  - ٧٠ارجح المطالب . ٥٤٤
 .١٤قال النبي )ص(  :أنا المنذر والھادي من بعدي  :عليّ )ع( .
مسند احمد  - ٢١٣/٣ ، ١٥١/١الترمذي  ، ١٣٥/٢الخصائص للنسائي  - ٢٠كنز العمال  - ٢٤٧/١ابن المغازلي . ٢٢٢
 .١٥قال النبي )ص(  :براءة من النار حبّ عليّ )ع( .
مستدرك الصحيحين للحاكم النيسابوري  - ٢٤١ /٢تاريخ بغداد للخطيب البغدادي  - ٨٥ /٦اخطب خوارزم  - ٨٦ابن المغازلي .٩٠
 .١٦قال النبي )ص(  :من كنت مواله فمواله عليّ )ع( .
مستدرك الصحيحين للحاكم النيسابوري  - ١٢٩ /٣كنز العمال  - ١٥٧ /٦الديلمي .
 .١٧قال النبي )ص(  :لم يكن لفاطمة كفؤ  ،لو لم يخلق ^ عليّ )ع( .
حلية االولياء  - ٣٤ /١الرياض النضرة  - ١٧٧ /٢ابن المغازلي  - ٢٤٢الخوارزمي  - ٤٢ينابيع المودة . ١١٢
 .١٨قال النبي )ص(  :أوصي من آمن بي وصدقني بوالية عليّ )ع( .
الجامع للسيوطي  - ٢٣٠/١الرياض النضرة  - ١٦٨/٢تاريخ بغداد للخطيب البغدادي  - ٣١٦ /١ابن المغازلي  - ٤٩ينابيع المودة
. ٢٦٦
 .١٩قال النبي )ص(  :أولكم وروداً على الحوض ّأولكم إسالما  ،وھو  :عليّ )ع( .
كنز العمال  - ١٥٤/٦الطبراني  - ٣٢/٥الرياض النضرة  - ١٦٥/١ذخائر العقي  - ٦٥ابن المغازلي . ٢٣٠
 .٢٠قال النبي )ص(  :ال يجوز على الصراط أحد إال ببراءة في والية عليّ )ع( .
ابن المغازلي  - ١٥االستيعاب . ٤٥٧/٢
 .٢١قال النبي )ص(  :ال يُـب ّل ـغ عَـني إالّ عليّ )ع( .
ابن المغازلي  - ٢٤٢ ، ١١٩الرياض النضرة  - ١٧٧/٢ينابيع المودة  - ٤١٩ ، ١١٢الخوارزمي . ٢٥٣
 .٢٢قال النبي )ص(  :أشقى األولين واآلخرين قاتل عليّ )ع( .
مستدرك الصحيحين للحاكم النيسابوري  - ١٤١ /٣مسند أحمد  - ٢٦٣ /٤الخصائص للنسائي  - ٣٩الطبري  - ٤٠٨/٢كنز العمال
. ٥٨/٥
 .٢٣قال النبي )ص(  :طوبى شجرة في الجنة  ،أصلھا في دار علي  ،وفرعھا عليّ )ع( .
مستدرك الصحيحين للحاكم النيسابوري  - ١٠٩ /٣مسند احمد  - ٣٧٠ /٤الخصائص للنسائي  - ٢٥الترمذي  -الطبراني .
 .٢٤قال النبي )ص( :عليّ )ع( الفاروق بين الحق والباطل .
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مستدرك الصحيحين للحاكم النيسابوري  - ١٣٢ /٣مسند احمد  - ٣٣١ /١ينابيع المودة . ٩٢
 .٢٥قال النبي )ص( :عليّ )ع( الص ّد يق األكبر .
البيھقي  - ٥٣/٤كنز العمال  - ١٧٦ /٧الجامع للسيوطي  - ٢٧٦/٢ابن المغازلي .٩٣
 .٢٦قال النبي )ص( :عليّ )ع( كفه وكفي في العدل سواء .
مستدرك الصحيحين للحاكم النيسابوري  - ١٤ /٣الطبري  - ٢٧٢ /٢الترمذي  - ٢٩٩ /٢ابن المغازلي  - ٣٧بنابيع المودة . ٥٧
 .٢٧قال النبي )ص( :عليّ )ع( أخي في الدنيا واآلخرة .
الخصائص للنسائي  - ٥الترمذي  -ينابيع المودة  - ٦١ابن المغازلي.
 .٢٨قال النبي )ص( :عليّ )ع( خير البشر  ،فمن أبى فقد كفر .
ابن المغازلي  - ١٢٩ينابيع المودة  - ٢٣٣تاريخ بغداد للخطيب البغدادي  - ٣٧/٥الخوارزمي .٢٣٥
 .٢٩قال النبي )ص( :عليّ )ع( باب حطة  ،من دخله كان مؤمنا .
مستدرك الصحيحين للحاكم الني سابوري  - ١٢٢ /٣كنز العمال  - ١٥٦ /٦الديلمي .
 .٣٠قال النبي )ص( :عليّ )ع( امام البررة  ،وقاتل الفجرة  ،منصور من نصره  ،مخذول من خذله .
كنز العمال  - ١٥٣/٦الدارقطني .
 .٣١قال النبي )ص( :عليّ )ع( إمام المتقين  ،وأمير المؤمنين  ،وقائد الغرّ المحجّ لين .
مستدرك الصحيحين للحاكم النيسابوري  - ١٢٩ /٣كنز العمال .١٥٣ /٦
 .٣٢قال النبي )ص( :عليّ )ع( مني بمنزلة ھارون من موسى .
مستدرك الصحيحين للحاكم النيسابوري  - ١٣٧ /٣ابن المغازلي - ١٠٤ ، ٦٥الطبراني  -حلية االولياء  - ٦٣ /١اخطب خوارزم
. ٢٢٩
 .٣٣قال النبي )ص( :عليّ )ع( حقه على األمة  ،ك ّ
حق الوالد على ولده .
مسلم  - ٣٦١ /٢الترمذي  - ٢٩٩/٢الحاكم  - ١٣٠/٣مسند احمد  - ١٩٨/٣النسائي  - ٧اسد الغابة . ٤٠/٣
 .٣٤قال النبي )ص( :عليّ )ع( مع القرآن  ،والقرآن مع علي .
البخاري  - ١٩ /٥مسلم  - ٣٦٠/٢الترمذي  - ٣٠٤ /٥مستدرك الصحيحين للحاكم النيسابوري  - ١٠٩/٣ابن ماجة  - ٢٨/١مسند
أحمد . ٣٢٨ /٣
 .٣٥قال النبي )ص( :عليّ )ع( وشيعته ھم الفائزون .
ابن المغزلي  - ٤٧ميزان االعتدال . ٣١٣ /٢
 .٣٦قال النبي )ص( :عليّ )ع( باب علمي  ،ومبين ألمتي  ،ما ارسلت به .
الطبري )تفسير(  - ١٧١/٣شواھد التنزيل  - ٣٥٦ /٢الدر المنثور  - ٣٧٩/٦ينابيع المودة . ٦١

 .٣٧قال النبي )ص( :عليّ )ع( حبه إيمان  ،وبغضه نفاق .
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ابن المغازلي  - ٦٧الخوارزمي  - ٢٣٦فرائد السمطين  -ينابيع المودة .
 .٣٨قال النبي )ص( :عليّ )ع( قسيم الجنة والنار .
مستدرك الصحيحين للحاكم النيسابوري  - ١٢٧ /٣كنز العمال  - ٣٠/٥الجامع للسيوطي  - ٣٧٤ /١الترمذي  -ابن المغازلي . ٨٠
 .٣٩قال النبي )ص( :عليّ )ع( مثله في الناس  ،كمثل قل ھو ^ احد في القرآن .
مسلم  - ٤٨ /١الترمذي  - ٢٩٩ /٢النسائي  - ١١٧ /٨الخصائص للنسائي  - ٢٧مسند احمد  - ٢٩٩/٦ابن المغازلي . ١٩١
 .٤٠قال النبي )ص( :عليّ )ع( حبيب بين خليلين  ،بيني وبين ابراھيم .
ينابيع المودة  - ٨٨فرائد السمطين  -بيع االبرار  -مونق بن احمد الخوارزمي.
 .٤١قال النبي )ص( :عليّ )ع( من فارقه فقد فارقني  ،ومن فارقني فقد فارق ^ .
ابن المغازلي  - ٤٥ينابيع المودة . ١٨١
 .٤٢قال النبي )ص( :عليّ )ع( مني وانا منه  ،وھو ولي كل مؤمن بعدي .
ابن المغازلي  - ٦٩ينابيع المودة . ١٢٥
 .٤٣قال النبي )ص( :عليّ )ع( احب خلق ^ الى ^ ورسوله .
كنز العمال  - ٣٣/٥الرياض النضرة  - ٢١١ /٢ابن المغازلي . ٢١٩
 .٤٤قال النبي )ص( :عليّ )ع( ذكره عبادة  ،والنظر الى وجھه عبادة .
مستدرك الصحيحين للحاكم النيسابور ي  - ١٢٣ /٣كنز العمال  - ١٥٦/٦الطبراني  -ابن المغازلي - ٢٧٨ ، ٢٤٠الخوارزمي . ٦٢
 .٤٥قال النبي )ص( :عليّ )ع( حبّه حسنة ال تضر معھا سيئة .
الطبراني  -ينابيع المودة . ٣ /٢
 .٤٦قال النبي )ص( :عليّ )ع( بمنزلة الكعبة .
مستدرك الصحيحين للحاكم النيسابوري  - ١٢٢ /٣مسند أحم د  - ٨٢/٣الطبراني  - ١٥٥/٦كنز العمال .
 .٤٧قال النبي )ص( :عليّ )ع( مني مثل رأسي من بدني .
مستدرك الصحيحين للحاكم النيسابوري  - ١٤١ /٣الجامع للسيوطي  - ٥٨٣ /١تاريخ بغداد للخطيب البغدادي  - ٥١/١حلية االولياء
 - ١٨٢ /١الرياض النضرة ٢١٩ /٢ :

و

ولي التوفيق
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