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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل 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 اهلل يف األرضني، واللعنة الدائمة األبد
 أعدائهم إىل يوم الدين، وال حول والقوه إال باهلل العلي العظيم.

 مم المتخلفة شياء على األحاكمية عالم األ
 فكار والقيمواآلل )عليهم السالم( لعوالم األ ومحورية الرسول 

(1) 
َََّكااَي َوْ اما ِإنََّماا َولِاُيْكما اللَّاْو َوَرْساولْْو اهلل سبحانه وتعااىل يف تتاباه الميار    يقول ََّاالَي َويْانا ْاوَل ال يَن يِْقيْماوَل ال ِِ يَن مَمُْاوا الَّا ِِ َوالَّا
 (1)رَاِكْعولَ 

َتطَاَع ِإلَياِو َسِبيالا وقال جل امساه   َأذِّلا ِفي الَّاِس بِالاَحجِّ يَأا ْوَك رَِجاالا َوَعلَاى  و (1)َوِللَِّو َعَلى الَّاِس ِحُج الابَاياِت َمنا اسا
 (1)َضاِمٍر يَأا ِيَن ِمنا ْكلِّ َفجٍّ َعِميقٍ  ْكلِّ 

 بَائر واضاءات:
الضوء على أبعاد  هائنظراً إللقان شاء اهلل تعاىل ، سنتطرق هلا إاآليات املبارتةهذه ضاءات يف هنالك جمموعة من البصائر واإل

  .خرىأوملوضوعيتها من جهة ، من جهة عن عامل األشياء واألشخاص واألفميار البحث هذا
 : عوالم األفعال والقيم واألشياء واألشخاص واألفكارموجَ البحث السابق

هلاي ( لاي  بتقسايم تامالل  لاك ان العاوامل فمياارشاخاص وعاامل األشاياء وعاامل األعاامل األ  )ىل ثالثاةإان تقسايم العاوامل  سبق
هاو عاامل  رابعااً  ن هناا  عاملااً أحياث بيناا  ،اتمن  لك سواء بالنسبة إىل عامل األشخاص أم بالنسبة إىل عامل األمم واحلضاار تثر أ

ان  لااك  للقاايم واملثاال والفضااائلوهااو عااامل ا واألفعااال واألشااياء واألشااخاص فميااارن حيمياام عااامل األأالبااد  األفعااال، وعاملاااً خامساااً 
األرض وفسااد   إىل فتناة يف حا  ال تايد  ساال   ات حادين وال باد أن  ضاظ ملنظوماة القايمهي عباارة عان  ، تاألشياء،فمياراأل

وخلدمااة اإلنسااانية  تميااري  الفضاايلة وهااذيرهاتاااداة لتمااا هااو احلااال يف العلاام حيااث انااه لااو مل يسااتعمل  ،  مااد عقباااهحتال تباامم  ااا 
 .اتثر من النفظ قطعا فيه ومنه رتان الضر وتطويرها  

 .. عالم الغيب والملكوت: مالعالم األ
تاساي   التااثمم الداديد واملدخلياة الميا ى يف ولاهساا  األ ماظ أناهن بعا  املفمياري تاره غفال عان  عاامل خخار، سااد ،وهنا  
ولعلنااا  خاارى لااك العااامل املهاايمن علااى تاال تلااك العااوامل األ فانااهعااامل البيااب  وهااو، ماامشااخاص واألتصااحيم مسااار األوتسااديد و 

 سنخصص فصاًل خاصاً للحديث عن هذا العامل بإ ن اهلل تعاىل.
نسان حنو اهلدف والباية ىل اضرار جسيمة يف حرتة اإلإسييد   القيميف سلم  هذه العواملمن  أ  عامل أو إمهال غفالإان  مث

                                                           

 .55سورة املائدة  خية  (1)
 .69سورة خل عمران  خية  (2)
 .22سورة احلج  خية  (3)
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 .بل قد ييد  إىل حتطم األمم متاماً 
 التَويت في االنتخاباتالمعيار في 

ناا  ان معيار الميثمم من ال جند، ويا لألسف، و  لكل إ أالتصويت يف االنتخابات يف هذا البلد  ومن أبرز األمثلة على  لك
وماا  ،أو أقال دوالراً ( 555)وقاد يبلا  الاااملاال  فان البع  قاد يبياظ صاوته مقابال مبلا  مان، شياءيف انتخاب املرشحني هو عامل األ

إعطائاه قطعاة مان و أبل البع  يبيظ صوته بالوعود الطفيفاة تاالتعيني يف دائارة ماا   لك إال نوع من السحت وأتل املال بالباطل،
 . القيم واملثل االخالق مصاحل األمة العامة وعلى عامل شياء ويقدموه علىون يف عامل األتل هيالء يعيد،  األرض
فضل من أ ،مبستوى ماو  ،وهذا بع  األشخاص جملرد ثقته هبمفيميون معياره ومقياسه  يرتقى الناخب شيئا ما بعد  لك قدمث 

 .ولاأل
ن وثاقاة الرجال وعدالتاه أفمياار وال ناامج االنتخاايب حياث ساا  عاامل األأهاو التصاويت علاى  واألجادر واألصامرقى ن األأال إ
أو ناطحاة ساحاب تباممة ماثاًل إىل و جسار يف الساماء أبناء نفق حتت املااء  أن نسّلمفهل من املعقول  ،خرخشيء  واخل وية شيء

 تال تما هو واضم   ؟ اجلوابرجل غمم خبمم وال مبهند  جملرد انه ثقة عادل
 شاخاصاأل جمرد حموريةشياء وال عامل األما سنجنيه يف الصوت االنتخايب هو اختيار املرشحني و  يار يفلي  املقيا  واملع  ا ن

ىل عاامل إخاران بانضامامهما نعام العاملاان اآل، وال ناامج االنتخاايب الصاادق فمياارساا  هاو عاامل األبال األ يف هذه القائمة أو تلك
 .سبقيمنة وتوجيه عامل القيم واملثل تما مجيعاً هل خضوعهابدرط املال  يف املقام هبا فميار يميتمل األ

 : عالم القيم وعالم االفكار والترا بية الَحيحة
بعيادا  - شاياءفاان االنبماا  يف عاامل األ واملسايطر علاى بقياة العاواملواحلااتم ا ن املقيا  هو ان يميون عاامل القايم هاو املوجاه 

ا  و تلاك جلماهلاا االّخاأيتازوج هاذه املارأة  يتزوج فقادن أراد أ ن شخصاً ألو  فمثالً ، ينحو بالدخص حنو التسافل والتساقط -عنه 
تمااا ورد يف   و اجلمااالأىل املااال إ لااك الدااخص  حينئااذ   تعاااىل يمياالساابحانه و واهلل  فهااذا غااارق يف عااامل األشااياء، و ملاهلااا الااوفممأ

 . احلديث
ََوََّج الرَّْجْل الاَمراأَ قاال   عن أيب عبد اهلل و  ََّ ِإَذا  َا ََوََّجَهاا لِاِديَُِها َرَزهَاْو اللَّاْو َعا َي ِلَماِلَها َأوا َجَماِلَها َلما يْاراَزقا َذِلَك فَِإلا  َا

 وهاذا هاو التفميامم الناضاج، والفضيلة والتقوى واخلُلق الرفيظ وهذه قيماة ُعليااالزوجة مبال  الصال  وقد خيتار ، (1)َو َجلَّ َجَماَلَها
 .و النسبأو اجلمال أفان سعادة احلياة ال تبتين على املال  دة هلما و ريتهماوعليه تبتين احلياة السعي

غممهاا مباال  التفااخر بالداهادات  أو أو الثار  أو الثرياةو املهندساة أالزوجاة الطبيباة الازوج أو غلب يبحاث عان األوالبريب أن 
ساارعان مااا لااذا جنااد انااه و  ،القيااة للطاارف اآلخاارأو ألجاال امااتال  الفاااخر ماان األشااياء دون رعايااة اخلصوصاايات النفسااية األخفقااط 

 أن املادة تفّرق بينما األخالق والتقوى همظ.هو والسبب  ،تدب اخلالفات مث تنهار األسرة اهنياراً مدوياً 
يبحاث عان اللبااب علياه ان تباد احلقيقاة وال يندابل بالقداور والصاور بال حناو  حرتته  بوصلةنسان ان يوجه على اإلأن واملهم 

ن ميلفااه هاال ألهلااذا الميتاااب؟ فاختياااره سااّر ن يسااال نفسااه حااول أتتابااا مااا لداارائه وقراءتااه فالبااد مااثاًل  دااخص لااو انتخااب فااان ال

                                                           

 .362ص 3من ال حيضره الفقيه  ج (1)
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يزهاد فياه دون بل ال يتفاعل معه فانه  ا تان الميتاب بطبعة مربمية وبتصميم ضعيف إ؟ فان البع  و لميون طبعته فاخرةأ؟ شهمم
 .جملرد أشياء شميلية فتضيظ الفائدة والثمار املميتنزة يف هذا الميتاب هرهوجو  هذا املسميني حمتواه ولبه أن يميون همّ 
 ِْإنََّما َولُِيْكما اللَّْو َوَرْسولْو... بَائر نور: 

يف نطااق مبحاث عاامل األشاياء وعاامل األفمياار  ...ِإنََّما َولِاُيْكما اللَّاْو َوَرْساولْوْ ية الوالية خيف  وههنا ندمم إىل بع  البصائر
 قيم.وال

 الوالية على األشخاص يستبطن الوالية على األشياء
شياء تابظ لعاامل عامل األ و لك ألن ،ولمينه يستبطن أيضاً الوالية على األشياء شخاصىل األإيعود  َولُِيْكما الضممم يف إن 

التداريعية والياة وعلياه فالل عيةوقد سبق يف حبث  أن والية اهلل والرسول واألئمة على األشخاص هي والية تميوينية تداريشخاص األ
  علاى يضااً أالويل علاى الداخص سايميون ولياا فا، شاياءشاياء تال األعلاى األ على األشخاص هي والية تميوينية وتدريعيةالتميوينية و 

 )علايهمن ننتازع الوالياة التميوينياة ألهال البيات أل ولذا فإننا نساتطيظ مان هاذه اآلياة املبارتاة أشياءتل ما ميلك  لك الدخص من 
 .السالم( على تافة ما منتلميه

ماانم  لااك ان اهلل تعاااىل  لياءفاألشاا شااخاصل ألهنااا يف طااول وامتااداد واليااة اهلل تعاااىل علااى األوهااذه الواليااة هااي واليااة حقيقيااة
ملميااان اإلطااالق و هااور توهنااا امتااداداً مجعااني وهااذه واليااة شاااملة تاملااة تامااة مهيمنااة أل حممااد صاالوت ريب علاايهم خحملمااد و  الواليااة

َََّكاَي َوْ ما رَا لوالية اهلل تعاىل نفسه  ْ وَل ال ََّالَي َويْانا يَن يِْقيْموَل ال ِِ يَن مَمُْوا الَّ ِِ ليست ف (1)ِكْعولَ ِإنََّما َولُِيْكما اللَّْو َوَرْسولْْو َوالَّ
  .نما ميلميو بني الوالية على شخاص و بوالية ناقصة تلك اليت ميمين فيها التفمييك بني الوالية على األ

 عناه يف اآلياة واملخاَ   ،خرخشيء فاهنا والية احلقيقية التامة العالية وهي مبايرة للان الوالية االعتبارية بيد املعت    خرىأوبعبارة 
 يضا. أوهذه مستفادة من اطالق اآلية الدريفة ومن مقامها أعم من الوالية احلقيقية واالعتبارية 

 .ل حممد خض هذه امللميية حملمد و شخاص هو اهلل تعاىل وقد فوّ ألومن هنا فاملالك احلقيقي لألشياء وا
تواجاب   األماوالمخا   دفاظتعااىل اجياباه تعاىل مث ملاك الرساول واآلل وان ملميه هي يدينا أاألموال اليت يف ومن هنا يظهر أن 

لناا أربعاة أمخاا  وماظ  لاك وماظ  لاك اساتقطظ مناه مخساه فقاط وأبقاى مناه  ملمياهماا منلاك هاو هو تفضل منه سبحانه إ  تل إمنا 
  ترى البع  يتثاقل عن العطاء!.

 شخاص.شياء من خالل الوالية على األضافة الضممم يف وليميم يستبطن الوالية على األشياء تل األإان : والمحَلة
  فرع الوالية التشريعية على التكويُية

وماان مثّ لرسااوله هلل تعاااىل املطلقااة ثبااوت الواليااة التميوينيااة  وغممهااا يتنااا املبارتااةالعقاال والنقاال ومنااه خ شااك فيااه مبقتضااى ن  ااا الإ
 مبعاىليه يف  لك حادوثا وبقااء إصل الوجود وحنن حمتاجون أفاض علينا أن اهلل تعاىل قد خلقنا و أ لك  وأوصيائه )عليهم السالم(

 .ومعى حريف متعلق بإرادته فقر  حنُو وجود  فوجودنا ، حياءأثانية واحدة ملا بقينا  اعنّ لو انقطظ  اإلهلي ان الفي 
األمثاال هندسااة احلياااة و الواليااة التدااريعية هلل تعاااىل إضااافة إىل أنااه تعاااىل األعاارف باألفضاال يف تيفيااة وعلااى هااذه الواليااة تتفاارع 

                                                           

 .55سورة املائدة  خية  (1)
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 .نسانجلها خلق اإلأتحقيق الباية اليت من ل
 الوالية التشريعية، من أعظم ألطاف اهلل عليُا

ماان دون اسااتحقاق منّااا فااإن تافااة مااا فضااله العظاايم ماان و علينااا ماان الطافااه هااو واليااة التدااريعية لإعمالااه تعاااىل لان وهنااا نقااول  
تفضال مان سااحة لطفاه وتارم فإمناا هاو  )علايهم الساالم( عا  رساله وأوصايائهم و تزتوياةأو تربوية أتعليمية  منحنا الرب من مناهج

ة باني الرسال.. هاذا مان جهاة ومان جهاة أخارى فاان إرساال تان من املممين أن يميون حالنا تحال من يعيداون يف الفارت إ    جوده
الرسل وتعيني األوصياء، وهم بذلك املقام السامي الرفيظ الذ  ال يرقى إليه عقل بدار هاو أيضااً فضال مان اهلل ولطاف، وتاان مان 

 .ل يف زمن البيبة والنيابة العامةاملممين إرسال علماء أبرار فقط تما هو احلا
 أل حبانا بأ ل بيت الرسول ومن أعظم مُُو  عالى 

 تصاادى للتاادري  يف إحاادى املاادار  الثانويااة أو املتوسااطة مدااهوراً  جامعياااً  سااتا اً أن أولنضاارب مثاااال لتقريااب الفمياارة وهااو لااو 
فمييف إ ا تصادى للتادري  يف مدرساة ابتدائياة  ،دون شكفان  لك فضل منه من غمم أن خيل  لك بتدريسه يف اجلامعة  طواعية
هاذا ، مناه وترمااً تفضاال  وإجنازاتاهفتمياون تال عطاءاتاه ، وشامير األهاايل لاه ألازميضا فان فضله ات  أمتطوعا  األطفال روضة أو يف

أماا الفاصال بينناا وباني اهلل تعااىل ماثاًل ر بفاارق عدارين أو أربعاني سانة مان العلام والدراساة والفاصل بينه وبني الطاالب حمادود يقاد  
وجودنااا فااان  )علاايهم السااالم(هال بيتااه أبيننااا وبااني رسااوله و  ، بالنساابة،ال نساابةا وبااني اهلل تعاااىل بال ل إ  ال نساابة بيننااحماادودفهاو ال 
َْ لََُاااوب تااتهم  َْ رَباَُِّااا َوالَّاااْس بَاعاااْد َنااَُاِئ املطلااق بواسااطة الفااي  اإلهلااي؟ وماان  لااك ومعااه فمييااف يقااا  الفقاامم ، (1)فَِإنَّااا َنااَُاِئ
رغام ماا هلام مان ئماة وهاداة ومرشادين يعيداون باني الناا  أرسالهم أن اب علينا أعظم املّنة ينا ومنّ عل ان اهلل تعاىل قد تفضل نعرف

 .ح  امللك املقرب!مقام القرب الذ  ال يرقى إليه 
ِدِهينَ  بَِعراِشوِ  َفَجَعَلْكما  أَنااَواراا  اللَّوْ  َخَلَقْكمْ   الروايةولذا ورد يف  َُا َمنَّ  َحتَّى ْمحا  (2) ...ِبْكم َعَلياا

ا ) مامم املايمنني أومان هناا جناد  َِ ِقاْدوِني َ اا ْت لَاْو لَالِبااا َساْلوِني هَابااَل َألا  َافا َْ ِعلامااا لَاوا َوَجاادا ِرَِ َكيااَل ْمِلا َأَشااَر ِإلَااى َنادا
حياث  ،ضالفاعال الفياافاعلياة اساتعداد تلقاي الفاي  ال يف يف يف قابلية القابال و تل الضعف هو ولمين الضعف   (3)( َسَفْط الاِعلام

)عجاال اهلل تعاااىل مااام احلجااة املنتظاار نعاام يف وقاات  هااور املنقااذ العاااملي اإل، تاازال يف تمااون ومجااود ان هااذه القابيليااة واالسااتعداد ال
َْ َعلااى، قَاااَل  َعان  َأيب  َجع َفاار  إ  الطاقااات  وتتفجاار العقاولسااتتفتق  فرجاه الدااريف( ََ اللَّااْو يَااَد ْؤوِس رْ   ِإَذا هَااَم هَاِئْمَُااا، َوَضاا

 .(4)الاِعَباِد، َفَجَمَ ِبَها ْعْقوَلْهما َو َكَمَلتا ِبِو َأحاالْمْهما 
  : اإل مال الغريب لكُوز معارف األئمة )عليهم السالم(وهفة مَ الُفس

ولميي نذعن أتثر بصدق هذه الدعوى )عدم وجود القابلية لنا لتلقي الفي  من الرسل واألوصياء( فلنضرب املثل التايل  فلو 
؟! ماومنمم من علمه مانتحلق حوهل تنافهل   اآلن إىل العامل من جديد ممم امليمنني أو أ اهلل تعاىل بعث النيب  رضنا أنف

                                                           

 .122ص 1االحتجاج على أهل اللجاج )للط سي(  ج (1)
 .913ص 2من ال حيضره الفقيه  ج (2)
 .33ص 2مناقب خل أيب طالب )عليهم السالم( )البن شهر خشوب(  ج (3)
 .59ص 1دار احلديث(  ج –الميايف )ط  (4)
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ومان الداواهد أن ، أو وامهاون تاا بون يف دعاواهمهام  شابه املساتبرق  إن مل يميان لمين لعال األتثار ،جييب قاطعاً بنعم تثرلعل األ
 .أيدينا وهي تواجه باإلمهال شبه التام مّنابع  خثارهم _)عليهم السالم( يف 

راد ألميال مان مثاايل منهااج عمال  فاناه شاهد صدق على ما ندعيهوهو يدينا أبني فانه هنج البالغة ويميفي شاهداً على  لك 
 القمة يف املناقبيات ويف السمم إىل اهلل وتيفية السلو  مظ خلق اهلل وعباده.ن يميون أ

يطاالظ ولاو عدار حا  ان الابع  مل  إال مان القلاة الناادرة   نالحا  عادم االهتماام باهإ !د مفقاودالنهج موجود واملساتفيولمين 
 .! لك الميتاب مرة يف حياته صفحات من

وماان قبلااه  - اإلمااام علااي  يااديرتمااا يميفااي شاااهداً خخاار علااى  لااك اننااا ال نعاارف )وال حناااول أن نتعاارف( تيااف تااان 
يف  تماا انتفات البطالاة متامااً   طارافيف دولتاه املرتامياة األواحاد فقامم  مل يعد يوجد حا االقتصاد ح  انه  - الرسول األعظم 

 هناج فميياف  ،يف مبحاث ساابق هومل يعد يوجد من ال ميلك مسميناً أو القدرة على الزواج! تما فصلنا أرجاء  لميته الواسعة
لداااميل احلاااايل فميياااف أدار اإلماااام الزراعاااة يف تااال العاااامل ماااثاًل مل تميااان موجاااودة باوزارة الزراعاااة فااا ؟الاااوزرات وتياااف أدارالقاااوانني 

وانتداارت  وغممهاااساا  شاابميات الاارّ  أفقااد  اإلسااالمي إدارة مثاليااة ال نظاامم هلااا حاا  يف عااامل اليااوم رغاام بدائيااة الوسااائل حينااذا 
القتصاااد الناااجم دار التجااارة الداخليااة واخلارجيااة وحمياام اوتيااف أ ؟السااواد رضأحاا  تااان العااراق يساامى بدااميل مااذهل الزراعااة 

 ؟والناجظ الذ  يصب يف مصلحة الفرد وإسعاده وحتقيق تماله
تل  لك توجد شذرات متفرقة عنه هنا وهنا  لمين تان الواجب القيام مبئاات الدراساات والبحاورب عا  الطارق االرتيولوجياة 

إليهاا فهال تراناا مساتعدين حقااً لننهال  وغممها، فهل فعلنا؟ وإ ا تنا هنمل هذه املفاتيم وهي حباجة إىل بع  اجلهد فقط للوصاول
  من منمم علومهم إ ا تانوا بني  هرانينا؟

 الموعودي:إعداد األنفس واألرواح واألفكار للدولة اإللهية 
 لك  لهليدولة العدل اإل لنميون رعايا يفاننا الزلنا غمم ميهلني هو  ،المي ىمل اليد على منطقة األ والداهد اآلخر، وبه نضظ

)علاايهم هاال البيات أىل التوحيااد ووالياة إاهلل عليااه هبدايتاه هباا ة الاايت تفضال مسااتوى املنّاباال ال يادر  ن ال يعلام مناا حلااد اآل ن الفاردأ
بنااء الانف   مانمناا يتوقاظ عّماا بعيادون انناا بدرجاة غريباة واملايمل  ،السالم( وبالتفضل علينا جبعلهم بني  هرانينا ووسائط بينه وبيننا

 .هليمدروع اإلملستعدة واملهياة لالنقياد الميامل للاالواعية املطمئنة 
بلية لميننا ال نطرقه إال عند حدورب  مفتو هبم التوسل من تلك األنوار الطيبة وباب  ان باب التزود املعنو و ا يوضم  لك  

مقااام ي الصااادق يف التااام والتوساال احلقيقاااالنقطاااع  فهنااا جنااد ماان أنفسااناو مدااميلة معقاادة تاساارة للظهاار أو فقاار ماادقظ شخصااية أ
أعماق أعمااق تيانناا لقضااء  إىل األئماة )علايهم الساالم( مانونتوجاه بميال وجودناا و رات تميوينناا  فنتوجه إىل اهلل تعاىلاالضطرار 

إىل حالتاه العادياة بعياداً عان تلاك  –بال شابه املساتبرق مناا  –أتثرناا يرجظ ح  ما ان تنجلي البمة ويرتفظ البالء حوائجنا ولمين 
ء الروحانيااة السااامية، مسااتبرقاً يف اهلمااوم اليوميااة التافهااة أو شاابهها،  ااا يميدااف عاان عاادم تااوفر األرضااية وال األهليااة لميااي األجااوا

 .ام )عجل اهلل تعاىل فرجه الدريف( هور اإلم فحنظى بدر 
لطافاه أل اهلل ومنناه و ت  فضاائأعلى البدرية بل الميون تل الميون هي من  )عليهم السالم(هل البيت أن والية أ  وزبدة املقال
و السااعادة أدااقاوة الاايت تقااود حنااو المااور باختيااار الظااروف املوضااوعية نسااان هااو ماان بيااده تفااة حتريااك األاإلان و ، علااى مجيااظ اخللااق
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 .أو التعاسة والبالء الرخاءوحنو 
 العدو األول لكمال اإلنسال :شياءعالم األإلى عودا 

 ونعود اىل عامل االشياء فنقول  
حرتاااة اإلنساااان  القضااااء علاااىتميامااال وعلاااى اإلنساااان لل شاااياء يعمااال علاااى حتطااايم صاااالحيةنساااان يف عاااامل األق اإلن اساااتبراإ

العلياا القيم السماوية قمة ىل باملرء إلالنطالق  تصلمميزات قوى و ا تتمتظ به من مبالرو  و لك ألن ل التمياملية يف مدارج الميمال
 .السقوطاألسفل وتدفعه حنو االنسان وهذبه حنو اليت تقيد املاديات مظ  تنسجم أبداً لمينها ال 

ىل إويتجلااى  لااك بقااوة عنااد التوجااه  والراحااة وغممهااا، املااال والدااهرة والرئاسااةو حااب اجلمااال  واملاديااات نطاااق واسااظ يداامل 
ملناجااة ماظ احلاق لاذة امث هاو يفتقاد ىل الصاالة متثااقال إشاياء يقاوم عاامل األبن املتلورب أ لك  إليهاقبال قيا  مدى اإلع  الصالة 

شاياء األ منجذباة بقاوة حناون بوصالة القلاب ال ألإوماا  لاك  ،املتعال ويفقد أمجل وأروع حلظات األن  يف حضممة الطهار والقاد 
 .املتسافلة

 !واالغتيال المروعالقميص الِ بي 
ت، فقاد فميار أحاد أثريااء اهلناد ويف القصة التالية ع ة تبممة لميل مان يتعلاق بعاامل األشاياء، علاى اخاتالف الادرجات واملساتويا

وقد اساتخدم  جل صنظ  لك القميصأمن  أحد مداهمم الصاغةمظ  فاتفق !مثن قميص يف العاملأ ميتلكن أيف  قبل سنوات قليلة
! لاف قطعاة  هبياةأ 14صائباً وعاماًل عملوا أياماً طويلة لصناعة هذا القميص النادر، وقد تميّون القمايص مان  19 لك الصائ  

  !لف دوالر امريمييأ 255مليون دينار عراقي ويساو   355لف روبية أ  ما يقرب من أ 255مليون و 12 قيمتهوبلبت 
 ؟الفطرة الطيبةوعن السامية اإلنسانية عبق املعاين  بعيداً عنيعيش يف حضي  البهيمية  ن هذا الرجل ال يعدو تونهأال ترون أ

ماوال علاى الفقاراء واملسااتني واليتاامى هاذه األ واإلحساان واإلنصااف أن ينفاق م ماال  العقال والفطارةوتان املفروض عليه لو حمّيا
 .اخلمميةاإلنسانية و املداريظ  وعلى

 -والقصااة حاادثت قباال أشااهر  –ولمياان مااا ا تاناات عاقبااة هااذا التاابجم واالسااتعالء والرتااون إىل عااامل األشااياء؟ لقااد اسااتدرجه 
 تل شيء!! قطعوه وانتهى  و بالسمياتني  -ثة عدر شخصاً وتانوا ثال – ىل حفل مث هجموا عليهإصدقائه أبع  

وغممهاا مان العاوامل والايت تلهاا أو السالطة والرئاساة يف عامل الدهرة واجلااه  وتم هلذا الدخص من نظمم ولمين بتجليات أخرى 
ولني بتقاواهم أو بادينهم فميم ضحى الميثمم من الميباار واملساي  ،والزال الميثممينشياء الساحر املوهوم والذ  قتل تندرج يف عامل األ

 مان األمااوال أو غاامم  لااك؟ دأو حباب النااا  هلاام جملارد التداابث أشااهراً أو سانني أتثاار بالساالطة أو الرياسااة أو االساتحوا  علااى املزياا
 واألتثر مظ  لك تله الزالوا يف غفلة أبدية!

 وجد و مغرماا بو م )األضواء(! 
دون  معاانييف حقاال اههات حنااو العماال الاديين  تبراب إ  قااال يل اناايناساتبربت منااه اشااد االسا تالماااً   وقاد مسعاات مان أحاادهم

الدااديد عليااه وعلااى حالااة ماان احلاازن متلميتااين منااه  لااك  مسعااتوعناادما  )األضااواء( هااي مااظ الاادور واحلقاال األول؟ن خاار ألخحقاال 
وعن )األضواء( دهرة املتخيلة يبحث عن اجلاه املوهوم وال -وهو مبستوى مرموق نسبياً  –أمثاله وعلى اجملتمظ أيضاً حيث وجدته 

 .!!اليت ال تعدو توهنا  الماً وضالالً 
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 ؟شياءلعامل األ ننا نعبد اهلل ام اننا عّبادهل ا نعت  من  لك تله وأن نراقب أنفسنا ن إن علينا أ
 في  قادم األزمالاستمرار المجا دي و َحيح الرؤية 

بعاد سانوات مان  يداعرال اناه إة عالية جادا ر نفسه نقاء وطيبة وطهايف جيد  املبارتةاحلوزة إىل البع  من النا  عندما يايت إن 
وبادافظ عظايم بنياة خالصاة مطلقاة  بادأ الدراساةقاد وقد  تر يل بعضهم اناه  ،معنوياته بالرتاجظ والضموربدأت  الدر  والعمل انه
باالضاامحالل شاايئا  أبااد  لااك تلااهولمياان  العلمااي واملعنااو مياماال )علاايهم السااالم( ورغبااة شاااملة يف التهاال البياات أخلدمااة النااا  و 

بدأ شياء الفاين شياء عامل األأجل أمن  والتسابق حب الرئاسة واجلاه شيئاً فديئاً بل أح  بانالدعة والراحة  وبدأ مييل حنو فديئا
ن املخلصااني علااى أ ىينمااو يف داخلااه رويااداً رويااداً... فيااا تاارى مااا هااو الساابب؟ إن  لااك تلااه يدااميل حتااذيراً مبميااراً وإنااذاراً قوياااً علاا

 .وحضي  األنا النفاقمستنقظ ىل ومسو الرو  إاالخالص حببوحة نسان من يتحول اإل وانه سرعان ماخطر عظيم 
الايت هاو  حاالتاه املعنوياةعلاى  ومن  لك نميتدف أتثر فاتثر مدى أمهية البحث عن السابل الايت متمّيان اإلنساان مان احملافظاة

 سباب اليت توجب له االحنراف.وعن األ ،االيثار واالخالصمن فيها 
اماتال   ومان هناا فالباد مان ،اخلطار احلقيقاي( فاهناا هاي نساانشاياء علاى اإلحاتمية عاامل األ)  ومفتا  السر يف  لك تله هو

ىل ساحل النجاة وحبر إح  يصل  ،تي يميون خادماً لإلنسان وحمميوماً ال حاتماً وخمدوماً اهليمنة على هذا العامل   وسائل وخليات
 لميمال والسعادة.ا

مث ان الااتخلص ماان ساالطان عااامل األشااياء قااد يميااون بالتاادريج.. وقااد يميااون دفعااة واحاادة وحبرتااة جوهريااة انقالبيااة تمااا حاادرب 
  نا يميون، ويف مرحلته، حراً رياحياً خخر؟ايّ للحر بن يزيد الرياحي.. ف

 ومدار القيمالقيمة العليا  و المعَوم األعظم: االستثُاء 
ع نااااا عنااااه  قااااول  ان هنااااا  اسااااتثناء هاماااااً جااااداً ماااان قاعاااادة عااااامل األشااااياء واألشااااخاص واألفميااااار وهااااو مااااابعااااد  لااااك تلااااه ن
ن تاانوا إفاان هايالء و  لاليت حظيت بالعصمة مان الاذنوب واألخطااء والزلال واالشاتباه واجلهال بداميل مطلاق بالدخصيات املطلقة

وملطلاااق القااايم  الميااا ى تمااال للقااايم املطلقاااةمت واأل  األصااابحت هاااي املقيااااأ املقدساااة ن هاااذه الاااذواتأال إشاااخاص مااان عاااامل األ
ََ َعِليٍّ َيْدوْر َحياْثَما َدارالدهممة بقولته  ومن هنا جاء اللسان احملمد  ، العظمى ََ الاَحقِّ َو الاَحُق َم  (1)َعِليٌّ َم

 ية املقدسة.تما يتمحور حول الذات النبو   املقدسة ن احلق يتحلق ويتمحور حول الذات العلويةأفنجد 
م مَياافهاام املقيااا  ملاادى صااحة وسااالمة األفميااار وهاام احلَ  ال لسااواهم )علاايهم السااالم(ومعااه فاملرجعيااة العليااا املطلقااة هااي هلاام 

يف السالم الرتاتايب للقايم، فقاوهلم احلاق والصادق تماا ان األنبيااء واألوصااياء  املرجااظ النهاائي يف القايم وماا هاو قيماة  اا لاي  بقيماة و 
سااواء يميااة يخيضااظ للمراقبااة التق ملرجعيااة )القاايم( و)األفميااار( تمااا ال بااد أنخيضااظ  ال بااد أن فااان المياال، عااداهم تااذلك، وامااا مااا

وساواء األساتا  اجلاامعي أو املادر   ،وساواء الوجياه والتااجر أم السياساي واملسايول أم العاامل والفقياه ،الطالب اجلاامعي أم احلاوزو 
الرقابة االجيابياة ال هو يف املقام ومن الواضم ان املقصود ، ملرجعية أم االجتماعية أم غممهماحلوزو  وسواء القيادات اإلسالمية أم ا

 .سوء الظن املنهي عنه

                                                           

 .156قدمية( )للط سي(  ص –إعالم الورى باعالم اهلدى )ط  (1)
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مان حيتال موقعااً مسايواًل يف املنظومة القيمياة علاى سالو  تال  نقوم بالفحص املستمر عن مدى تطابقالبد ان   خرىأوبعبارة 
 اجملتمظ.

 .ضمن احلدود الدرعية ليات صحيحةآلرقابة بان تميون اوال ريب يف انه جيب 
 مدخل إلى دفَ شبهة الغلو عن بعض روايات التأويل

يف  ناادخل وماان منطلااق أن املعصااومني )علاايهم السااالم( هاام االسااتثناء األعظاام ماان معادلااة عااامل األشااياء واألفميااار، وماان هنااا
 التفساامماحلااديث و الروايااات املااذتورة يف تتااب  لميثااممالبلااو واملقيااا  الصااحيم فيهااا فااان هنااا  احتلياال علمااي دقيااق حااول مسااالة 

بع  العلماء حيث مل يصل اىل وجه تلك لمين  ،من املعارف الدقيقةتنوز فيها   )تالميايف وتفسمم القمي وتامل الزيارات وغممها(
 شيء.. وهذه بعا  حقيقة األمر مبا يثبت أهنا ليست من البلو يفالضوء على بع  نسلط  وهنا، طرحهافرماها بالبلو  الروايات
 النما ج 

علااايهم  تااادوروالحظاااوا الدقاااة يف التعبااامم إ   ،القااارخنبااااهنم علااايهم تاادور حمميماااات  )علااايهم الساااالم(فاابع  الرواياااات تصااافهم 
 .فما معى  لك؟ حمميمات الميتاب مظ اهنا حمميمات ومل يقل أنه تدور عليهم متداهباته!

َهااا َوَمااا َبطَاانَ   تعاااىل قولااه تمااا وردت روايااات عدياادة يف املااراد الباااطن ماان ََ َمااا َ َهااَر ِمُاا فااان  (1)ِإنََّمااا َحاارََّم رَبِّااي الاَفااَواِح
، منها الصبممة ومنها الميبممةفتطلق الفاحدة على املعصية لفحدها فان املعصية هلا درجات و شبه أالفواحش هي اخلمر والزنا وما 

يظ ما حرم اهلل يف تتابه من اخلمر وامليسر واألنصاب واالزالم فهو مجمن الواضم أن واما الفحش فسمي بذلك ألنه يتعدى احلد و 
تفسامم الفاواحش  ورد عان اإلماام ولميان  رج  من عمال الدايطان والباد مان اجتناباه وهاذا هاو الظااهر وهاو صاحيم قطعاا،

 .ميذاوهاآلخر  فالنا من الطباة وامليسر يعين الطاغيةيف باطنها هبا يعين مثاًل ان اخلمر و ئمة اجلور با
َرَج ِلِعَباِدَِ  تما ورد يف االهاه املقابل عن مثل  الظااهر  هاذه  واليت يراد هبا يف معناهاا (2)ْهلا َمنا َحرََّم زِيََُة اللَِّو الَِّتي َأخا

طهاار )علايهم بيتاه األ هالأتارم و الزيناة احلقيقياة هاي الرساول األ ورد يف معناهاا البااطن أن ،نساانالزينة املتعارفاة الايت يتجمال هباا اإل
 السالم(.

 زيُة الكول والوجود  م )عليهم السالم( 
تفسامم أو تفسر اآليات القرخنياة بالداخوص املعصاومة  بل ومتظافرة إن مل تمين متواترة ولو تواتراً إمجالياً  روايات متعددة وهنا 
 ،ويلتازم تبعااً لاذلك بطرحهاايهاا باالبلو مهاات تتبناا والابع  يرمأموجاودة يف باعدائهم وأضدادهم )عليهم السالم( وهاي مقابالهتا 

 ال يسااوم معااه والااذ  الوجااه الصااحيم الااذ  ال يبقااى معااه جمااال للتاماال والدااكىل إولمياان التاماال الاادقيق والتاادبر الصااحيم يقودنااا 
 ن شاء اهلل تعاىل.إواحلديث يف  لك له  يل طويل سيايت ، واهلجران طر  السند

 ن ونلى اهلل على محمد والو الطيبين الطا رينومخر دعوانا ال الحمد هلل رب العالمي

                                                           

 .33سورة األعراف  خية  (1)
 .32سورة األعراف  خية  (2)


