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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.

  )ِكُعونَ ِإنََّما َوِليُُّكْم اللَُّه َوَرُسوُلُه َوالَِّذيَن آَمُنوا الَِّذيَن يُِقيُموَن الصَّالَة َويـُْؤُتوَن الزََّكاَة َوُهْم رَا (
  عوالم األشياء واألشخاص واألفكار

  وسر سقوط األمم
ِإنََّمـا َولِــيُُّكْم اللَّـُه َوَرُســولُُه َوالَّــِذيَن آَمنُـوا الَّــِذيَن يُِقيُمـوَن الصَّــالَة َويـُْؤتُـوَن الزََّكــاَة َوُهــْم (اهللا سـبحانه وتعــاىل يف كتابـه الكــرمي:  يقـول

  )١()رَاِكُعونَ 

  )٢()بِاْلبَـْيِت اْلَعِتيقِ  يَـْقُضوا تـََفثـَُهْم َوْلُيوُفوا نُُذوَرُهْم َوْلَيطَّوَُّفواثُمَّ ل(وقال جل امسه: 
  : اشهر مباركة ومحطات كمال

والـيت تعتـرب حمطــات تـزود وكمـال لطالــب ، متـر علينـا اشـهر ذي القعــدة وذي احلجـة وهـي حتتضــن جمموعـة مـن املناسـبات املهمــة
اهللا احلــرام وكــذلك حــج بيــت ، ذي احلجــة الثــامن عشــر مــن ومــن تلــك احملطــات عيــد الغــدير االغــر يف، العلــم ولكــل شــخص مــؤمن

  يف السابع منه.  (عليه السالم)اضافة اىل شهادة الباقر 
علـى بعـض  (عليه السالم)شهادة االمام اجلواد يف احلادي عشر منه، و  (عليه السالم)فوالدة االمام الرضا واما يف ذي القعدة  

   .ول منهيف األ(عليها السالم) ووكذلك والدة السيدة املعصومة  ،،الروايات يف اخره
ا مــمــن حبــر معينه تيســر لنــا مــن االغــرتافاملبــاركتني ومــا  اآليتــني حمــوري الغــدير واحلــج انطــالق مــن وحمــور حــديثنا ســيكون حــول

  . وكان ال بد لذلك من متهيد مطلب هام وهو:امالدرر املكنونة فيه واستخراج بعض
  : عوالم ثالث واهداف مختلفة

فلــو الحظنــا الطفــل منــذ ، األفكــاري : عــامل االشــياء وعــامل االشــخاص وعــامل ملفكــرين قســموا العــوامل اىل ثالثــة وهــاان بعــض 
ان  مث بعـد ذلـك يتحـول اىل عـامل االشـخاص اىل ،ويتعـرف عليهـا بعـامل االشـياء أوالً  سنجد انه يستأنس فإننا حلظات حياته األوىل

احلليــب الــذي  :شــياء الــيت حولــهال األإيــدرك  ال تــهيذ والدتــه وبدانــمو فانــه ، فينتقــل اىل عــامل االفكــار شــيئاً فشــيئاً تتكامــل مداركــه 
ه كموجــود حــي هــو أمــواول مــن يدركــه ، بالتــدريج االشــخاصعــامل يــدرك يبــدأ مث  تلمســه،الــيت  أو يــد األم، مــهأمــن ثــدي  يرتضــعه

ميدرك اباه واخاه  مثحنون حييط به ويرعاه     .)٣(واحمليطني به بالتدريج وعلى حسب درجة متاسه 
اىل ان يصــل اىل وغريهــا مــن التطــور والتكامــل الــذهين تبــدأ االفكــار بالتولــد يف بالــه كفكــرة العــداوة وفكــرة الصــداقة مراحــل ويف 

                                                            

 .٥٥سورة املائدة: آية  )١(
  .٢٨ورة احلج: آية س )٢(
  وللتأمل يف إطالق كالمه جمال. )٣(
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واهلـدف مـن اخللقـة، أو حـول هـذا  حول وجـوده ووجـود بقيـة اخللـق وكيفيـة اخللقـةالغض ذهنه  حتاصراالفكار اجملردة وتبدأ االسئلة 
    البناء ومن هو مهندسه وهكذا.

  العكسي:  السير
أو قـــد  يبقـــى يف العـــاملني االولـــني أو قـــد ىالقهقـــر ريجـــع ف يف مســـريته بـــني العـــوامل جنـــد االنســـان يرتاجـــع ويتقهقـــر ويف املقابـــل قـــد

فــال يســري وفــق املــنهج الصــحيح والصــراط مســتوى الفكــر والتوجــه  داخــل إحــدى العــوامل الثالثــة كــالرتاجع يفحيــدث لــه اضــمحالل 
  . بعض يف مراحل متقدمة من الشيخوخة، أو قد حيدث أثر مرض ما، وذلك ما حيدث للالقومي

  نمّو األمم وصعودهامراحل 
ـــا يف االمـــم وكمـــا يف الطفـــل، كـــذلك احلـــال مرحلـــة االشـــياء املاديـــة املبصـــرة او املســـموعة او  يف بدايـــة نشـــوئها تعـــيش عـــادة فا

  .ترتقى بعد ذلك اىل عامل االشخاص فعامل االفكار انملفرتض واوهكذا امة هي امة بدائية متخلفة ، امللموسةواملذوقة و املشمومة 
بفـارق ان بعضـها قـد تبـدأ مـن  وكـل تكتـل بنيـوي يف عـامل الـدنيااو احلزب او احلكومة  الثالث قد تشمل العشريةوهذه املراحل 

  .  العامل الثاين مباشرة أو حىت العامل الثالث
  : شياء واالنغماس فيهعالم األنماذج من 

؛ يعـين ان االنسـان بالضـرورة قـد جتـاوز العـامل االدىن السـافل اىل العـامل االرقـى  يف سين العمـر ال والتقدملة النمو البدين ان مرح
سـناً أو علمـاً  -هورا او رئيسـا او وزيـرا او حـىت طالـب علـم وهـو يف مرحلـة عمريـة كبـريةاستاذا جامعيا او طبيبا جراحـا مشـفقد جند 
  ، ولنضرب لذلك بعض األمثلة الواقعية:غارقا يف حبر االشياء ولكنه الزال - أو مقاماً 
أنـواع الثيـاب والريـاش واملالبـس يـه مـن طومـا يغ وملذاتـه اآلنيـة هـو هـذا البـدن الفـاين اهتمامـهالـبعض جـّل  ان كثرياً مـا نـرى  -١

    .وحقريوغري ذلك مما هو زائل  وأنواع قماشها وطرز تفصيلها ونقوشها و(موضتها)
حــىت ان الــبعض ، والفــرش والبســطاالثــاث أنــواع و  الــديكوراتد الــبعض اآلخــر يتلــف الكثــري مــن أوقاتــه وأموالــه يف كمــا جنــ  -٢
  . !من غري ضرورة وال حاجة ثاث منزله سنوياأري يتغيقوم ب

ُمَهـا اْلَبِهيَمِة اْلَمْربُوطَـِة َهمَُّهـا َعَلُفَهـا َأوِ "فـان ، التخلف والبهيمية نوعاً من أنواعميثل وذلك كله  كمـا   )١("اْلُمْرَسـَلِة ُشـغُُلَها تـََقمُّ
  قال سيد البلغاء.

أو  االلـوان علـى وجههـا يف زج احلواجـب أو رش وهي تتفنن املرآةمام أ جداً  جند ان بعض النساء تقف لفرتات طويلةكما   -٣
واهللا  أمثــن مــن ذلــك بكثــريمــع ان كــل شــيء جــاوز حــّده انقلــب إىل ضــده ومــع ان عمــر اإلنســان كــي تكــون اكثــر مجــاال   غــري ذلــك
  األمور البعيدة عن مدارج الكمال.كيما يصرفه يف هذه   الوقت والعمراالنسان  مينحتعاىل مل 

وهذا ال يعين حبال من االحوال الدعوة إىل عدم احملافظة على مقدار الضرورة مما تقتضـيه اآلداب االجتماعيـة مـن حسـن املظهـر أو 
ة بــني الــزوج والزوجــة، اال ان الــذي نريــد ان نؤكــد عليــه هــو ان علــى االنســان ان ال يغــرق يف عــامل مــا تقتضــيه ضــرورات احليــاة الزوجيــ

ـــبط إىل املســـتوى الـــذي يهـــبط إليـــه هـــذا االنســـان  االشـــياء ليكـــون حالـــه حـــال احليوانـــات والبهـــائم الرتـــع، بـــل ان بعـــض احليوانـــات ال 

                                                            

  .٤١٨ج البالغة: ص )١(
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  م أو ينفق جهداً أكثر من الطبيعي ليقف أمام املرآة لساعات طويلة!.املسكني فاننا ال جند مثًال حيوانا ينام أكثر من الالز 
  من نماذج ضياع الشباب

ملــدة ســاعة او ســاعتني  املــرآةمــام أ ان بعضــهم يقــفاذ ؛ بابنا يف الوقــت احلاضــرشــ بعــض يف الظــاهرةنفــس الغريــب ان جنــد و  -٤
نـــدامهم و  ة يف حركـــة تخلـــف واالبتعـــاد عـــن اجلـــادة الصـــحيحقمـــة ال ميثـــل وهـــذا مـــابـــل وتـــزجيج حـــواجبهم! شـــعرهم تســـرحية منشـــغلني 
  .االنسان حنو كماله

  :ل تائه وعصي زائلةرج
 ٣٠٠يقـرب مـن  حـىت انـه ميلـك مـا الفـاخرة املتنوعـة العصـي إقتنـاءلـه هوايـة  املشـاهري ان احـد االشـخاص ويف مثال آخر ينقل -٥

فيالــه مــن احنطــاط ، مشــوهة مــن حــب التملــك نــزوة وشــهوةإال  ذلــك لــيساء متعــددة مــن العــامل وقــد اســتوردها مــن احنــ !عصــا يف منزلــه
  .وتسافل
ـا حذيـة ألحبّـه ليف ب قـد ذا همقل ان احدينإذ من ذلك  باألسوأان بعض االشخاص مولع واألغرب  -٦ مـأل  حـىت انـه وشـغفه 

ذا هـو مسـتوى اإلنسـان أو احليـوان؟ بـل فهـل هـ !!لـواننواع واألشىت األمن باألحذية مألها  كثريةقفاص  كل أرجاء داره وغرف منزله بأ
  .  الباطلةمن اجل هذه التوافه من االمور الزائلة  ان اهللا خلقنا أو األسوأ منه؟ وهل

  :وحمى عالم المادةالولع بعمليات التجميل 
واملــال  عمليــات التجميــل الــيت تــؤدي اىل اتــالف الكثــري مــن الوقــتالكثــري مــن ومثــال اخــر علــى التشــبث بعــامل االشــياء هــو  -٧
األنـف مـثًال كمـا هـو احلـال يف عمليـات جتميـل ،  بـل قـد تفشـل وتـؤدي لألسـوأ تؤدي الغرض املرجو نسبة كبرية منها المع ان ، واجلهد
 فـــان اإلحصـــائيات وحبســـب بعـــضويف احـــدى الـــدول ، النـــاس عليهـــا املبـــالغ الطائلـــةوالـــيت يصـــرف وغريمهـــا يـــران واخللـــيج إيف  املنتشـــرة
لصـــاحل وبنـــاء مـــع ان هنـــاك أمـــوراً أكثـــر ضـــرورة إلنفـــاق األمـــوال: كـــالعلم والعمـــل ا )١(عمليـــات التجميـــل ســـنوياً ى علـــ تنفـــق املليـــارات

  .هداية الناس والدفاع عن الوطن والتقدم بالبالد صناعياً وزراعياً وعلمياً وغريهاكـ: املستشفيات وامليامت واملساجد واحلسينيات وغريها  
ا تنجح د وقالبعض جيرون العملية بل ان  عكسـية فتضـطره الوجـه فتـؤدي اىل نتـائج  جممـل وضـع تتناسب مـع ولكنها اليف حد ذا

االحبــاط أو الشــخص نفســه ممــا يــؤدي إىل الزوجــة  أورضــا العائلــة او الــزوج  مــن دون ان تكســبجيــري العمليــة الثانيــة والثالثــة  إىل ان
    والعديد من األمراض أو املشاكل األخرى.

 جــل الوصــولأيقــاتلون مــن حنوهــا بــل فعون بقــوة اجلــاه والرئاســة ينــدو  الكراســيالــذين يعبــدون  أولئــكان حــظ ايضــا نالوكــذلك  -٨
م الزالوا يف عامل  ليسو  إليها م مل يرتكبوا احملرمات يف ذلك الطريقذلك إال ال   .  (األشياء) الداين والتافه حىت لو فرض ا

  :الجمال جمال الفكر والقلب
ذلـك يف نفسـه بشـدة وقـد ال  مـن النـاس ليسـوا جبميلـي الظـاهر فـإذا كـان يعـيش يف عـامل األشـياء فانـه حيـزُّ  وكذلك فان البعض -٩

حيمد اهللا على متام العافية او السرت او الصحة وغريها من النعم اليت هو غارق فيها من دون ان يشكرها، مـع ان قيمـة اإلنسـان ليسـت 

                                                            

م ويف العــــامل كلفــــت عمليــــات ٢٠١٦ – ٢٠١٥% منهــــا للرجــــال! عــــام ٤٠) مليــــارات ريــــاًال ٥فقــــد كلفــــت عمليــــات التجميــــل يف الســــعودية وحــــدها ( )١(
  % خالل العشر أعوام املاضية!!.٧٠٠التجميل وحده وقد ارتفعت نسبة عمليات  ٢٠١٣مليار دوالر عام  ٤٠التجميل 
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  لمه وعطائه.جبمال وجهه بل بكمال عقله وأخالقه ومتام ع
  واجلامع ان هؤالء يعيشون يف عامل االشياء وسكرته وقد غفلوا عن موعد الرحيل وقسوته.

  إهدار المال في البيت الفاني:. .شريح القاضي
أدهـى مـن كـان ، وقـد قيـل فيـه انـه  سـنة يف القضـاء ٦٠قضـى منهـا  وقيـل انـه بلـغ املائـة ومثانيـة سـنة وقـدالقاضي عمـر طـويال  شريح
أكثــر اىل قريــة تســمى بانيقيــا وهــي قريــة  (عليــه الســالم)مــري املــؤمنني أفنفــاه أمــراً ارتكــب  (عليــه الســالم)مــري املــؤمنني أويف زمــن ، الثعلــب

ا اليهود وهي غ النبـأ تابـا يف ذلـك واشـهد عليـه شـهودا فبلـدينـارا) وكتـب ك ٨٠داراً بــ(وذات مرة اشرتى ، ، تأديباً لهخارج الكوفة سكا
بلغــين انــك اشــرتيت دارا  (عليــه الســالم)قنــرباً واستحضــره فلمــا حضــر قــال لــه إذ ارســل اليــه ؛ ع فبعــث اليــه وقّرعــه بشــدةامــري املــؤمنني 

ذلــه... ولننقــل نــص احلادثــة كمــا يرويهــا شــريح نفســه إذ ينقــل بثمــانني دينــارا واشــهد شــهودا وكتبــت كتابــا  "عنــه قولــه:  عاصــم بــن 
بَـَلَغ َذِلَك َأِميَر اْلُمـْؤِمِنيَن َعِلـيَّ بْـَن أَبِـي طَالِـٍب اْشتَـَرْيُت َداراً بَِثَمانِيَن ِدي فـَبَـَعـَث   (عليـه السـالم)َناراً وََكَتْبُت ِكَتاباً َوَأْشَهْدُت ُعُدوًال فـَ

ْنَبراً فَأَتـَْيُتُه فـََلمَّا َأْن َدَخْلـُت َعَلْيـِه قَـالَ  ْبـَت ِكَتابـاً َوَأْشـَهْدَت ُعـُدوًال َوَوزَنْـَت َمـاًال قَـاَل قـُْلـُت يَـا ُشـَرْيُح اْشـتَـَرْيَت َداراً وََكتَ  :ِإَليَّ َمْوَالُه قـَ
ــْن بـَيـَِّنِتــكَ  ــَك َوَال َيْســَأُل َع ــُر ِفــي ِكَتاِب ــْن َال يـَْنُظ ــَيْأتِيَك َم ــا ُشــَرْيُح اتَّــِق اللَّــَه فَِإنَّــُه َس ــاَل َي ــْم َق ــْن َداِرَك َشاِخصــاً َو نـََع  َحتَّــى ُيْخرَِجــَك ِم

اَر ِمْن َغْيِر َماِلِكَها َوَوزَنْـَت َمـاًال ِمـْن َغْيـِر ِحلِّـُيْسِلَمَك ِإَلى قَـ  ِه فَـِإَذا أَنْـَت قَـْد َخِسـْرَت ْبِرَك َخاِلصاً فَاْنظُْر َأالَّ َتُكوَن اْشتَـَرْيَت َهِذِه الدَّ
َيا َواْآلِخَرِة ثُمَّ قَاَل  نـْ اَر أَتـَْيَتنِـي َفَكَتْبـُت لَـَك ِكَتابـاً يَـا ُشـَرْيُح فـَلَـْو ُكْنـ :(عليه السالم)الدَّارَْيِن َجِميعاً الدُّ َت ِعْنـَد َمـا اْشـتَـَرْيَت َهـِذِه الـدَّ

 - قَاَل قـُْلُت َوَما ُكْنَت َتْكُتُب يَا َأِميَر اْلُمْؤِمِنيَن قَـاَل ُكْنـُت َأْكتُـُب لَـَك َهـَذا اْلِكتَـابَ  )١(َعَلى َهِذِه النُّْسَخِة ِإَذا َلْم َتْشَترَِها ِبِدْرَهَمْينِ 
اْشـتَـَرى ِمْنـُه َداراً ِفـي َداِر اْلغُـُروِر ِمـْن َجانِـِب اْلَفـانِيَن  ،ْسِم اللَِّه الرَّْحمِن الرَِّحيِم َهَذا َما اْشتَـَرى َعْبٌد َذلِيٌل ِمْن َميِّـٍت ُأْزِعـَج بِالرَِّحيـلِ بِ 

اَر ُحـُدوٌد َأْربـََعـٌة فَاْلَحـ ،ِإَلى َعْسَكِر اْلَهاِلِكينَ  َهـا يـَْنَتِهـي َوَتْجَمُع َهـِذِه الـدَّ َهـا يـَْنَتِهـي ِإلَـى َدَواِعـي اْآلفَـاِت َواْلَحـدُّ الثـَّاِني ِمنـْ دُّ اْألَوَُّل ِمنـْ
َهـــا يـَْنَتِهـــي ِإَلـــى َدَواِعـــي اْلُمِصـــيَباتِ  ،ِإَلـــى َدَواِعـــي اْلَعاَهـــاتِ  َهـــا يـَْنَتِهـــي ِإَلـــى اْلَهـــَوى اْلُمـــ ،َواْلَحـــدُّ الثَّاِلـــُث ِمنـْ ـــُع ِمنـْ ْرِدي َواْلَحـــدُّ الرَّاِب

اِر اْشتَـَرى َهَذا اْلَمْفُتوُن بِاْألََمـِل ِمـْن َهـَذا اْلُمـْزعَ  بِـاْلُخُروِج  ِج بِاْألََجـِل َجِميـَع َهـِذِه الـدَّارِ َوالشَّْيطَاِن اْلُمْغِوي َوِفيِه ُيْشَرُع بَاُب َهِذِه الدَّ
ا اْلُمْشـَتِري ِمـْن َدَرٍك فـََعلَـى ُمْبِلـي َأْجَسـاِم اْلُملُـوِك َوَسـاِلِب نـُُفـوِس اْلَجبَـاِبَرِة ِمْن ِعزِّ اْلُقُنوِع َوالـدُُّخوِل ِفـي ُذلِّ الطَّلَـِب َفَمـا َأْدَرَك َهـذَ 

ْلَولَـِد ِإْشَخاُصـُهْم َزْخـَرَف َوادََّخـَر ِبَزْعِمـِه لِ ِمْثِل ِكْسَرى َوقـَْيَصَر َوتـُبٍَّع َوِحْميَـَر َوَمْن َجَمَع اْلَماَل ِإَلى اْلَماِل فََأْكثـََر َوبـََنى َفَشيََّد َوَنَجَد فَـ 
َرَج ِمـْن َأْسـِر اْلَهـَوى َوَنظَـَر ِبَعـْيِن َجِميعاً ِإَلى َمْوِقِف اْلَعْرِض ِلَفْصِل اْلَقَضاِء َوَخِسَر ُهنالِـَك اْلُمْبِطلُـوَن َشـِهَد َعلَـى َذلِـَك اْلَعْقـُل ِإَذا َخـ

َيا َوَســِمَع ُمَنــاِدَي الزُّْهــِد يـَُنــ نـْ ــَزوَُّدوا ِمــْن الــزََّواِل ِألَْهــِل الــدُّ نَـــْيِن ِإنَّ الرَِّحيــَل َأَحــُد اْليَـــْوَمْيِن تـَ ــَيَن اْلَحــقَّ لِــِذي َعيـْ اِدي ِفــي َعَرَصــاتَِها َمــا أَبـْ
  )٢("َصاِلِح اْألَْعَماِل َوقـَرِّبُوا اْآلَماَل بِاْآلَجاِل فـََقْد َدنَا الرِّْحَلُة َو الزََّوالُ 

 إذ علــى االنســان ان ال؛ وإن كــان املخاطــب شخصــاً خاصــاً كمــا هــو واضــح يــععــام للجم (عليــه الســالم)وخطــاب امــري املــؤمنني 
َوَأنَّ ِإلَــى (ذلــك ان االنســان غايتــه ؛ غــري النافعــة أو الــربامج غــري املفيــدةفــالم يف مشــاهدة األواحــدة دقيقــة حــىت مقــدار يضــيع مــن عمــره 
لكمـال  يعـّد تضـييعاً الـدنيا زخـارف ثانيـة يف حـىت الضـاعة إو  ،وروحيـا وعلميـا وعمليـا وفكريـا ُخلـق ليتكامـل معنويـاقـد و  )رَبَِّك اْلُمْنتَـَهـى

                                                            

  أي كنت ستزهد يف شرائها. )١(
 .٣١١األمايل (للصدوق): ص )٢(
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  .  من كماالت اآلخرة
  التوسعة على العيال راجح ومستحب:

وعــوداً علــى بــدء فإننــا عنــدما ننتقــد التوســعة فــإن املقصــود مــن ذلــك تلــك الــيت ختــرج عــن حــد العــرف والشــرع، واال فالتوســعة علــى 
ا من سعادة املرء.العيال بق   در املعروف بدون إسراف وتبذير مطلوبة وراجحة، وكذلك سعة الدار فإ

وبعبارة أخرى: إن مسألة العيش بنحو مقتصد من االمور الراجحـة وهـو ممـا دفـع اليـه الشـرع ولكـن ذلـك تسـتثىن منـه بعـض االمـور 
ــا تســ اعد علــى حســن برجمــة جــدول أعمــال حيــاة االنســان فتحقــق منهــا الــدار الوســيعة فانــه يســتحب شــرعا ســعة الــدار ولعــل ذلــك أل

السعادة الطريقية إىل اآلخرة إذ توفر القدرة األكرب مثًال على تربيـة األطفـال بشـكل أفضـل حـىت ال يتسـكعوا يف الشـوارع ومـا جيـره ذلـك 
  لة املقنننة يف املقام.من سلبيات وآفات. وذلك كله ال يعين االهتمام بالزخارف والديكورات وغريها مما حيرف املعاد

  : إهدار مذهل ألموال المسلمين
بعـض أغـرب مصـاديق البهيميـة واالسـتغراق يف عـامل األشـياء يف العديـد مـن امللـوك واألمـراء، فقـد ذكـر جند يف عصـرنا احلاضـر كما 

الف شــخص مــن الــوزراء آ) ٤مــع وفــد يتكــون مــن أكثــر مــن (يســافر اىل املغــرب بعــض اخلــرباء ان ملــك إحــدى الــبالد أختــذ قــراراً بــأن 
وغريهــا ملــدة طويلــة بــل قــد جــرى  حجــز الفنــادق الراقيــة وقــد جــرى، هنــاكمنطقــة ســياحية  هــيووجهتــه ، وغــريهم واالصــدقاء واحلــرس

وقـد رايـز وغريهـا  الرويـزفخـم املطـاعم والسـيارات مـن أاستئجار إضافة إىل  !سبوعني بعد االنتهاءوألسبوعني من الذهاب أقبل حجزها 
ــَلِة ُشــغُُلَها "وهكــذا جنــد هــؤالء  !مليــارات لایرخبمســة  ةتكــاليف الرحلــ بعــض اخلــرباءقــّدر  ــا َأِو اْلُمْرَس َهــا َعَلُفَه ــِة َهمُّ ــِة اْلَمْربُوَط َكاْلَبِهيَم

ضــمري أو  أدىن وازع مــن بــدون حصــلوا عليهــا بــالظلم والباطــل والســرقات وغريهــابــل اســوأ إذ ينفقــون أمــوال املســلمني الــيت  )١("تـََقمُُّمَهــا
ِبِل نِْبَتَة الرَّبِيع َيْخَضُموَن َماَل اللَِّه [َخْضمَ "عقل أو دين    )٢( "] ِخْضَمَة اْإلِ

  :  زهد وتواضع ..... الوالدالسيد 
لـه صـاية واحـدة فقـط حيـث كانـت السـيد الوالـد رمحـه اهللا  مـن منـاذج ذلـكو ويف املقابل جند زهـد علمائنـا األخيـار علـى مـر التـاريخ 

رغــم صــعوبة االكتفــاء بصــاية أو عمامــة واحــدة، ، حاجــة هلــا ان الصــاية والعمامــة الثانيــة اضــافية ال :يقــولوكــان يضــا أحــدة وعمامــة وا
  .!تغسل ريثماو ساعتني أملدة ساعة وكان أحياناً يتعطل عن بعض الربامج 

    مأساة لحية الصوفي!
لكرامات فعليك بقراءة حزمة كبرية من االوراد ولفرتة طويلـة بأن صوفيا قال له أستاذه: إذا كنت تريد ان حتصل على بعض ا ينقل:

وأن متتنع عن أكل احليواين مـن اللحـوم وغريهـا كاحلليـب واجلـنب والـدهن، فانـدفع ذلـك الصـويف حبمـاس والتـزم بكـل ذلـك رغـم صـعوبته 
يمــي؛ اذ الكرامــة احلقيقيــة هــي القــرب مــن احلــق وإخــالص النيــة لــه مث تكــون  طمعــاً يف احلصــول علــى الكرامــات، وهــذا بنفســه توجــه 

  ملن يريد حتصيلها من أجل االنا والتبجح والتمايز. بكرامات الكرامات من آثار ذلك، وليس الكرامات
ان هذا الرجل الصويف عمل حبماس ملدة طويلة ولعلها كانت سـنة كاملـة جتنـب فيهـا النـوم طـوال الليـل وتـرك أكـل اللحـوم،  المهم:

                                                            

  .٤١٨ج البالغة: ص )١(
  .٤٩ج البالغة: ص )٢(
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اية األمر مل تفتح عينه الربزخية وال رأى شيئاً من العوامل األخرىولكنه بعد كل ذلك الت فجاء اىل أستاذه الـدرويش شـاكياً  !!عبد ويف 
بانــه مل حيصــل علــى شــيء، وكــان األســتاذ ذكيــا، فــرد عليــه بــانين وجهتــك بــرتك كــل املتعلقــات الدنيويــة حــىت تســمو روحــك ولكنــك مل 

تركــت كــل شــيء وحّولــت حيــايت إىل سلســلة مــن جهــاد الــنفس وتــرك للملــذات فنمــت علــى تلتــزم!، فأجــاب الصــويف املبتــدئ بــل انــين 
ـا شـديد التعلـق واالهتمـام،  إذ  (االرض وتوسدت احلجر وفعلت كذا وكذا، فأجابه االستاذ ولكنك وضعت عقلـك يف حليتـك وكنـت 

ــا وكــان مو  ــا أشــد التعلــقكــان هلــذا الصــويف حليــة لطيفــة مجيلــة يســرحها باســتمرار وميشــطها ويهــتم  ــا متعلقــاً  وهــذا ســّر عــدم  )لعــا 
وعنــدما مســع هــذا الصــويف ذلــك استشــاط غضــباً علــى حليتــه الــيت أضــاعت تعــب ســنة   !!حتليقــك عاليــاً وعــدم حصــولك علــى الكرامــات

بلحيتـك! فسـابقا  كاملة من جهوده! فانتفض بقـوة ضـد اللحيـة املشـؤومة وبـدأ يقلعهـا بقـوة!!، فقـال لـه األسـتاذ: أراك الزلـت مشـغوًال 
واحلـال سـيان: فأنـك يف كلتـا احلـالتني تأخـذ حليتـك منـك  !كنت مشغوًال بتمشيطها ورعايتها واآلن أراك مشـغًال بقلعهـا واالنتقـام منهـا

  حّيزاً كبرياً!.
  وفلسفة تحريم المحرمات: شياءالحذر من عالم األ

تعمل على تنظيم تعاملـه وحكمة عميقة، بفلسفة دقيقة ، و شريعاتنظومة كاملة من التقد أحاطه مبواالنسان عندما خلقه اهللا فانه 
وذلك وقايـة لإلنسـان مـن جنبية األ املرأةفان الشريعة مثال قد حرمت النظر اىل  ؛وصيانته من خماطرها يف الوقت نفسه األشياءمع عامل 

، بتعــاد عــن الصــراط املســتقيم وعــامل التجــرد والكمــالوا واالســتغراق، خــارج احلــدود الشــرعية، يف عــامل األشــياء ىل عــامل البهيميــةإبــوط اهل
كـي يتوقـع منهـا الرتفـع   ليست مبكلفة والعقـل هلـا الدابةإذ ان  لدابة؛سوء من اأ يعدّ عراض الناس أىل إمثل هذا الشخص الذي يتطلع و 

  .  عن عامل األشياء إىل عامل األفكار والقيم
إىل نسـاين اإل مسـتواهنسان بقوة عـن اإلبط بفان كل هذه احملرمات  ونظائرها استماع االغاين وشرب اخلمر حترميوهكذا احلال يف 

يميتــه ثــارة شــهوته إتعمــل علــى ســلب عقلــه و مســتوى عــامل األشــياء الضــارة إذ  فيفقــد إنســانيته مــن فيتجــرأ علــى الكثــري مــن املوبقــات و
    اآلخرة.عامله األكرب الذي خلق له وهو التفكري كل التفكري يف  جهة كما يبتعد عن

البهيميــة  هــذه املســتوياتكــل ان يهــبط اىل   يــرفضمســتوى عــز الــنفس وشــرافتها وكرامتهــا فانــه  امتلــكنســان لــو ان اإل:  بــل نقــول
  .  واحليوانية

ــَهَواِت ِمــْن النَِّســاِء َواْلَبِنــيَن َواْلَقَنــاِطيِر اْلُمَقْنطَــَرِة ِمــْن الــذَّ (وقــد قــال تعــاىل:  َهِب َواْلِفضَّــِة َواْلَخْيــِل اْلُمَســوََّمِة زُيِّــَن ِللنَّــاِس ُحــبُّ الشَّ
َيا َواللَُّه ِعْنَدُه ُحْسُن اْلَمآبِ  نـْ َعاِم َواْلَحْرِث َذِلَك َمَتاُع اْلَحَياِة الدُّ   .)١()َواألَنـْ

    :نسان والتفكير المستقيماإل
نســان بـني ذات اإل إذا مل يفـرقنسـانية مرتبـة االعليـاء يسـقط مـن فيتفجـر حقـداً عليـه فانـه نسـان يف عـدوه اإل وكـذلك عنـدما يفكـر

الــنفس االمــارة موجهــاً للفعـل الطــاحل إذا صـدر مــن الشــخص الصـاحل ال إليــه بنفسـه ألن يكــون رّد الفعـل الســليب إذ جيـب ان فعلــه بـني و 
لــنمط مــن فعــه لــذلك ادالفاعــل رغــم انــه قــد يكــون قــد نــدم وتــاب أو أعتــذر وأنــاب أو مل يلتفــت أو كــان اجتهــاده ىل تســقيط إتســعى 

  .األفعال أو شبه ذلك

                                                            

 .١٤سورة آل عمران: آية  )١(
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  فلسفة التشريعات وبناء الذات المتزنة الكاملة 
عــامل مــن فلســفة التشــريعات مــن الواجبــات واحملرمــات وغريهــا هــو ان خيــرج االنســان مــن عــامل البهيميــة الســوداء و مــن ان بــل نقــول: 

  .السامية واملبادئالفضلى والقيم  النافعة فكارىل عامل األإ الضارة شياءاأل
إذ قالـت يف خطبتهـا فلسـفة الزكـاة بينـت حني  (عليها السالم) خطبة الزهراء البتولذلك يف إحدى فقرات  إىلإشارة واضحة وجند 

ـــَالَة تـَْنزِيهـــاً َلُكـــْم َعـــِن اْلِكْبـــِر َوالزََّكـــاَة تـَْز "املســـجدية:  ـــْرِك َوالصَّ يَمـــاَن َتْطِهيـــراً َلُكـــْم ِمـــَن الشِّ ًة ِللـــنـَّْفِس َوَنَمـــاًء ِفـــي ِكَيـــَفَجَعـــَل اللَّـــُه اْإلِ
تعمـل (عليهـا السـالم) بـأن العلـة الغائيـة مـن الزكـاة تزكيـة الـنفس فـإن الزكـاة وهذا تصريح وبيان قوي من الصديقة الكـربى  )١("الرِّْزِق...

يكرهــون كــانوا ممــن   التجــاروبعــض شخصــيا رأيــت بعــض العلمــاء ، بــل انــين املــالب ،ولــو يف اجلملــة ،لقطــع تعّلقــهعلــى تــرويض االنســان 
ا عقارب سوداء يتعاملون معها حبذر شديد    وحياولون التخلص منها بسرعة بإنفاقها يف مواردها.االموال ويعتربو

لتعــود دورة إنفاقــه هلــا يف ؛ كمــا صــرحت بــه (عليهــا الســالم)نســان يف رزقــه  مــور الفانيــة تزيــد اإلمــن هــذه األ االعطــاءالبــذل و بــل ان 
  ربات أقوى من السابق.سبيل اهللا واخلريات وامل

والسـيد  يف دنيـاه وآخرتـه معـاً، املعـادالت االهليـة دائمـا تصـب يف صـاحل العبـداحلركة يف إطار الشرع و التقيد بخمرجات  واحلاصل: ان
  .  (عليها السالم) ) فلرياجعفقه الزهراء (من الوالد قد اشار اىل الكثري من ذلك يف كتابه 

  ولكم في القصاص حياة:
كــان اهلــدف   بــل والثــأر ماالنتقــا مل يكــن الغــرض منــهالشــارع املقــدس عنــدما قــنن حكــم القصــاص فــان ذلــك صــاص فــان وكــذلك الق

ــي األَْلَبــابِ  ( :وهــي قولــه تعــاىل اآليــةوكــم هــي رائعــة هــذه  صــيانة حيــاة البشــرية مــن املخــاطر ــا ُأْوِل ــاٌة َي  )٢()َوَلُكــْم ِفــي اْلِقَصــاِص َحَي
القــرآين؛  باإلعجــازواقــروا  اآليــةحــىت ان بعــض بلغــاء العــرب ذهلــوا عنــد مســاعهم هــذه لثــأر الشخصــي فاهلــدف منــه حيــاة األمــة ولــيس ا

 مـن القضـيةمتضـمنا للجانـب السـليب كـان ولكـن هـذا الـذي ذكـروه   )القتل انفى للقتلهو ( املعروف عندهموكان من جهات ذلك ان 
  .وبسط الكالم يف ذلك يستدعي جماًال آخر هليمنظومة التشريع اإل اجلانب االجيايب يفمبنطوقها تعكس  اليتيتنا املباركة آخبالف 
  :  وخطبة الوسيلة (عليه السالم)مير المؤمنين أ

مطالعتهـا ، وأرى مـن الضـروري خطبة الوسيلة الـيت ذكرهـا صـاحب الكـايف (عليه السالم)املؤمنني  ألمري جدا من اخلطب املهمةإن 
ــا  حيــث ؛هــدافهاأمضــامينها و  واملداومــة عليهــا والعــيش يف وهــو ىل عــامل القــيم إشــياء نقــل االنســان مــن عــامل األ تتضــمن الرتكيــز علــىا

  والذي مل يتطرق إليه ذلك املفكر. الثالث السابقة العوامل بعدالعامل الرابع 
م تشري اىل عامل األكما ان اخلطبة  م هـم  (عليهم السـالم) فقـطللمعصومني  إشارة مركزة ولكن بالنسبةشخاص والتمسك  لكـو

وسـيأيت الكـالم عـن خصـوص هـذه النقطـة، فلنبـق مـع نقطـة ، لـيهمإنزهون واملقربون الذين امرنا اهللا تعاىل بالشخوص املطهرون وامل فقط
  :(عليه السالم)أمري املؤمنني يقول عامل القيم وعامل األفكار، 

                                                            

  .٩٩ص ١االحتجاج (للطربسي): ج )١(
  .١٧٩سورة البقرة: آية  )٢(
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َفــُع ِمــَن اْلِعْلــِم َو " ــَز أَنـْ َلــُغ ِمــَن اْألََدبأَيـَُّهــا النَّــاُس، ِإنَّــُه َال َكنـْ  املــؤمننيمــري أجنــد وهنــا  )١("َال ِعــزَّ َأْرَفــُع ِمــَن اْلِحْلــِم َو َال َحَســَب أَبـْ
ــا كمجمــوع تعــّد  دب: العلــم واحللــم واألالرائــعجيمــع هــذا الثالثــي  (عليــه الســالم) ، كشــرط مركــب ملــن يريــد ان يكــون انســانا كــامال، فإ

أو عاملـاً حليمـاً  ،أو حليماً غري عامل وهذا نقص ،نقصنوع لت عليه لغضب بسرعة وهذا فقد جند عاملا ولكنه ليس حبليم ولو استشك
وإىل ان الكنز احلقيقي هو العلم وهـو النـافع ان يشري اىل  (عليه السالم) مري املؤمننيأان  غري ذي أدب وهذا نقص أيضاً، كما نالحظ

  .  كما يتومهه الكثري من الناس  الوفرية واملناصب الراقيةبالسيارات الفارهة والكراسي  العز احلقيقي هو باحللم وليس
ــَر َعَلــى النَّــاِس َذلَّ ": (عليــه الســالم)مث يقــول  ــِه َزلَّ َوَمــْن َتَكبـَّ ــِه َضــلَّ َوَمــِن اْســتَـْغَنى ِبَعْقِل  االنســان ان ال فعلــى "َوَمــْن ُأْعِجــَب ِبَرْأِي

  .لتكامل النوعي مع بقية اخللقاملشورة وا بل يكون من اهل، يغرت بعقله يعجب برأيه وال
ان املعجب برأيه (ضّل) أما املستغين بعقله (زّل) والضالل اسوأ من الزلل فإن اإلنسـان إذا أضـاع  :(عليه السالم) والدقيق يف تعبريه

جـب برأيـه أخطـر مـن وإمنا تعثـر يف بعـض األشـواك واحلفـر فقـد زّل، فاملع يضل عن الطريقالطريق يف الصحراء مثًال فقد ضّل أما إذا مل 
  هي الكفيلة بذلك أما املعجب برأيه فانه يضل متاماً. املشورةاملستغين بعقله إذ عقله يسعفه عن الضالل ولكنه ال ينجيه من الزلل بل 

ثَـُق ِمـَن اْلُمَشـاَورَِة َوَال َوْحَشـَة َأَشـدُّ َوَال َعْقـَل َكالتَّـْدبِيِر َوَال ِعبَـاَدَة َكـالتـََّفكُِّر َوَال ُمظَـاَهَرَة َأوْ ": (عليـه السـالم)خر يقول آع ويف مقط
  ."ِمَن اْلُعْجِب َوَال َورََع َكاْلَكفِّ َعِن اْلَمَحاِرِم َوَال ِحْلَم َكالصَّْبِر َوالصَّْمت

ذا عمــل إو  ،مذهلــة وفــالحٍ  جنــاحٍ  حقــاً وصــفةُ مــري العقــل والبالغــة هــو أالــذي ذكــره و  -إجيابــاً وســلباً  –العجيــب  وهــذا السداســي
ســيتعاىل عــن عــامل األشــياء ويصــل إىل عــامل القــيم العليــا واألفكــار فانــه الفريــد ضــمن هــذا املركــب كلهــا يف حياتــه   سياســةاالنســان علــى 

  .  بإذن اهللا تعاىل السامية
  :واخلالصة من كل ذلك

عـوامل البقـاء  ة حياته كلها حنـو، وعليه أن يوجه مسري إال ما وقع طريقاً للقيم واألفكارشياء عامل األ أن يعرض عننسان ن على اإلإ
  الشريفتني ان شاء اهللا تعاىل اآليتنيوسيأيت الكالم اكثر عن ذلك يف ضمن السامية، والقيم النبيلة فكار والرقي وهي عامل األ

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

                                                            

  .١٩ص ٨اإلسالمية): ج –الكايف (ط  )١(


