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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
، وال أمجعني، سيما خليفة اهلل يف األرضني، واللعنة على أعدائهم أهل بيته الطاهرينحممد و سيدنا الصالة على و  احلمد هلل رب العاملني

 حول والقوه إال باهلل العلي العظيم.
 مؤشرات سقوط اإلنسان
 نحو مرتبة البهيمية

(4) 
َِم ت*ررروا الصَّرررال َحات  َوتَرَواَورررْوا ب ررراْلَح   َوتَرَواَورررْوا َواْلَعْصرررر   قاااال اهلل العظااايم  ْنَسررراَن َلف ررري  *ْسررررا * إ نَّ الَّرررا وَن مَمُ*ررروا َو * إ نَّ اإْل 

 .(1)ب الصَّْبر  
ر* َمُ*ِووقال جل امسه   اً * َوإ َذا َمسَّه* اْلَخيرْ اً * إ َذا َمسَّه* الشَّرُّ َجز*ِو ْنَساَن  *ت َ  َهت*ِو  .(2)اً * إ نَّ اْلم*َصت ينَ إ نَّ اإْل 

 عن هذه اآليات الكرمية سيكون عرب البصائر التالية  والحدوث
 مفردة المّس ودننتها اللظ  من 

اً يف قوله تعاىل   س  ان اختيار مفردة امل البصيرة األولى: اً و إ َذا َمسَّه* الشَّرُّ َجز*ِو ر* َمُ*ِو ه حيمل يف طيات َوإ َذا َمسَّه* اْلَخيرْ
وعمقااا  ووعظااا  أي.ااا .. ولقااد ملااان ماان املمكاان ان يقااال )إما أاااابه ال اار( ملمااا قااال تعاااىل   ةغااة  وبال كمااة  أبلااا الاادالالت وأروعهااا ح  

 َع*رون ه*ْم م*صريَبة  ارال*وا إ نَّرا ل تَّره  َوإ نَّرا إ لَْيره  راج  لكان انتفاا   وقا  علياه(،)إما أو  ( ارأو يقاال  )إما جا م علياه ال (3)الَّاوَن إ ذا َأوابَرترْ
 .س  يستبطن ظرائف ولطائف ال تقوم هبا سائر املفردات.. وملك هو ما يك فه لنا التفقه يف اللغة والتدبر يف مفردة امل س  مفردة امل

يستعمل، لدى الدقاة، يف حالاة سارعة  (املس  )والذي نستظهره، استنادا  إىل اإلرتكاز العريف وتتب  الك ري من موارد االستعمال، ان 
إم تقول م ال  أاابين حجر وال تقول مسين حجر إال لاو  والقوة دة الفال تستعمل إال لدى  (باأا)فارقة وسطحية اإلاابة، أما امل

، ملما ال يقال  مسين احلجر إما ساق  علياك وال يقاال مساين احلياوان املفا ج إما جا م علياك، بال املاس عابر مسك ب كل سطحي
ملماا يسااتبطن عادم اللباع وساارعة املفارقاة ولااذا ال يقاال مساين قااك عمياس بال تقااول ما ال  ساايطر يفياد اإلااابة البساايطة أو الساطحية  

 بل تقوم خي م علينا اجلهل.الفادح عليَّ قك عميس ملما ال تقول مسنا اجلهل 
 من إوحاءات )المّس( في اآلوات القرمنية

 اآليات الكرمية اآلتية معا   يف (4)موارد االستعمال القرآين.. فلنتدبر الك ري منلذلك تتب   وربما وشهد
ررت*ْم قولااه تعاااىل   -أ ْْ َِْر ررا َن َّرراأ*ْم إ لَررى اْلبَرررر  َأ ِ*وَن إ نَّ إ وَّرراا* فَرَتمَّ َْرردَّ َمررْن تَررْد ْنسرران*  َوإ ذا َمسَّررم*م* الرُّرررُّ ف رري اْلَبْحررر   وَأرراَن اإْل 
فارقة وسطحي اإلاابة يف م ل حالة هؤال  الاذين أاااهم اهلل وال.رُّ يف البحر عابر وإن طال ساعات وأياما  فهو سري  امل (5)َأف*وراً 

                                                           

 .3-1سورة العصر  اآليات  (1)
 .22-11سورة املعارج  اآليات  (2)
 .151سورة البقرة  اآلية  (3)
 فتأملنذملره هنا ال نعتربه تفسريا ، بل هو استلهامات أو است.ا ات أو تصورات وخواطر. وما  (4)
 .16سورة اإلسرا   اآلية  (5)
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تهم مللهاا ويلجاؤون إىل اهلل لاآإم نساتفيد ان النااج رجارد ان ميساهم ضارُّ يف البحار ي ملاون  ؛لكتعاىل إىل الرب ، وسياق اآلية ي ف  لذ
 .رضون عنه تعاىلعي  ع ال.ر  واستقراره، لكنهم رجرد ان ينجيهم إىل الرب ، وهي قرينة ارحية على املفارقة وعدم لب ،ىلتعا

، املفارق مآال  والسطحي واقعاا ، ينساون ملافاة  تهم ويلجاؤون إىل اهلل لاآويؤيده ان هذا أبلا يف التوبيخ  اهنم رجرد ان ميسهم ال.ر 
، ينساى تاد  ر وطاال وامذ  وتا ر   اتعاىل مث ينسونه سريعا  رجرد ان ينجيهم، فما أحقر من يتميا  هباذه الصافةل ولاو ملاان إما توةغال فياه ال

ولوااافه بااالكفور إم الكفااور ماان يكفاار يف  تلااف احلاااالت أو يف  ،إىل اهلل تعاااىل، لكااان أقاال اسااتحقاقا  للااومحينئااذف فقاا  آلتااه ويلجااأ 
فته وليس من يكفر عند قدته فق ، وألنه ااا  مان إم يك ف عن انه ملاان معتقادا  هباا حقاا  حا  إما م ااد منا حاليت قدة ال.ر  وخ 

 وأي إنسان ملفور هذال ض فأية آلة هذه اليت يؤمن هبالر  ع  .. ولكنه ي ملها عند أدىن ترملها ترملها
َِتى َوماد* زَوْرت*ها و*ريقوله تعاىل   -ب واآلياة ظااهرة الداللاة  (1)ن*ورا وَرْهد ي التَّه* ل ُ*ور ا  َمرْن َوشراء*   ء* َوَلْو َلْم َتْمَسْسه* نار  ن*ور  

 .زيتها ي.ي  داملفارقة، وم  ملك يكاملس وسرعته املستل مة لسرعة على سطحية ا
َُا الَّار* إ نَّ أَوَّاماً َمْعد*وَدةً قوله تعاىل   -ج وملك استخفافا  منهم بالنار واهنا متساهم رارد أياام وتا ول فهاي  (2)َواال*وا َلْن َتَمسَّ

 وقاالوا  آالمهاا وعناف اادماوا وفداحاة أهوالاا ولاذا اساتخفوا هبااعرض مفارق وهي إىل ملك، يف ومههام، ساطحية ةغاري  يفاة ب ادة 
 ًَُا الَّار* إ نَّ أَوَّاماً َمْعد*وَدة  .َلْن َتَمسَّ

ررَإ لَره* إ نَّ ه*رروَ قولاه تعااىل   -د والبالةغاة تقت.ااي ان تكاون اإلقاارة إىل انااه حا  ال.اار  (3)َوإ ْن َوْمَسْسررَ  التَّره* ب ر*ررر  فَرال أاش 
، ولااو ملااان املااراد ال.اار ال ااديد العميااس لالتري  املفارقااة، ال يك اافه إال اهلل تعاااىل فمااا أحوجنااا إىل اهلل تعاااىل يف ملاال احلاااالبسااي  الساا

ملناات    الدائم ألثبت احلاجة إليه يف حال دون حال أو سكت عن حال ونطس حبال، م  ان ما مملرناه يفياد احلاجاة إلياه يف ملال حاال
 .الطبيعي عن األولوية يف واق  احل

ررُا فيهررا ل* *رروب  قولااه تعاااىل   -هررر  ررُا فيهررا َنَصررف  َون َوَمسُّ ررْن َفْرررت ه  ن َوَمسُّ فهاام يف اجلنااة ال  (4)الَّرراي َأَحتَُّررا داَر اْلم*قاَمررة  م 
ميسااهم النصااىت، حاا ، ولاايس ال يصاايبهم، فااال يبتلااون بالنصااىت حاا  ب ااكل سااطحي، عااابر مفااارق.. وملااك أبلااا، دون قااك، يف 

 م ف.له تعاىل من ان يقال ال يصيبهم نصىت قديد الزم ةغري مفارق.اإلقرار بعظي
 وإوحاءات مفردة )أواب(

ورراا عان ناون مان   وة، حياع تك اف عان قادة وقسا...(يصايىت ،باأاا)ماوارد اساتعمال الك اري مان ويف مقابل ملك مللاه ااد 
  يةالدوام واالستمرار 

َ  فَري*صرريف* ب هرراقولااه تعاااىل   -أ  ِ ررد* الصَّرروا باال تصاايبه  ونعومااةاإلنسااان بلطااف  س  فاا ن الصاااعقة ال متاا (5)َمررْن َوشرراء*... َوور*ْرس 
 ( لوجده الذوق السليم مستنكرا .من ي ا  هبا مس  ولو قيل )في ،دةب بعنفف و 

                                                           

 .35سورة النور  اآلية  (1)
 .08سورة البقرة  اآلية  (2)
 .186، وسورة يونس  اآلية 16سورة األنعام  اآلية  (3)
 .35سورة فاطر  اآلية  (4)
 .13رعد  اآلية سورة ال (5)
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َِااب  أَليم  قوله تعاىل   -ب َُة  َأْو و*صيبَره*ْم  َِْن َأْمر ا  َأْن ت*صيبَره*ْم ف ترْ ف ن الفتنة تصيىت هؤال ،  (1)فَرْتَيْحَار  الَّاوَن و*خال ف*وَن 
فااان ملااك أنسااىت يف مقااام التحااذير ماان ان متسااهم الفتنااة فقاا .. وملااك مااا  عااادة  أو يف م اال املقااام؛ وهااي قااديدة قاسااية طويلااة املاادة

َِااب  أَليم  يف تتمة اآلية ال ريفة أي.ا  ن هده   .َأْو و*صيبَره*ْم 
ه*ْم م*صرريَبة  قولااه تعاااىل   -ج ع*ررونَ  الَّرراوَن إ ذا َأوررابَرترْ ررْم َورَْحَمررة  *  اررال*وا إ نَّررا ل تَّرره  َوإ نَّررا إ لَْيرره  راج  ررْن رَب ه  َِتَررْيه ْم َوررَتوات  م  أ*ولئ ررَ  

إميااهنم وااربهم  نو يفقادن وال يت ع عاو ال ، أو حل ات باديارهم الداهياة الايت ن لات هبامفداحاة فهؤال  رةغم  (2)َوأ*ولئ َ  ه*م* اْلم*ْهَتد*ونَ 
ََِتْيه ْم َوَتوات  م ْن رَب ه ْم َورَْحَمة  َوأ*ولئ َ  ه*م* اْلم*ْهَتد*ونَ عاىل لذلك استحقوا املدح وال نا  وتسليمهم ألمر اهلل ت  .أ*ولئ َ  

ررفُّ الصَّرراب رونَ   َفمررا َوَهُ*رروا ل مررا َأوررابَره*ْم فرريقولااه تعاااىل   -د ررع*ف*وا َوَمررا اْسررَتمان*وا َوالتَّرره* و*ح  َْ هااو وملااك  (3)َسرربيد  التَّرره  َومررا 
ان ال يهنااوا وال ي.ااعفوا ملااا أااااهبم رةغاام فداحتااه وقاادته ال ان ال يهنااوا ملااا ميسااهم رةغاام سااطحيته وساارعة   ليااهاألحاارى بااأن مياادحوا ع

 مفارقته.
ميكن، يف اللغة العربية وحبسىت أنوان من التفنن البالةغي، استعمال احدى املفردات اليت تبدو م ادفة يف موق  مفردة أخرى،  نعم،
.. وباذلك سانخ رج ماا قاد يبادو يف باادر النظار خارجاا  عان القاعادة (االساتعارة)عليه )الت.مني( وقد يكاون ملاك مان بااب  مما يطلس

ملاااك ي اااري ماااا جاااا  يف معجااام الفاااروق اللغوياااة أل  هاااالل بعااا  .. ولعلاااه إىل (بةااااااإل)( وس  العاماااة الااايت أسااالفناها يف معااا  )املااا
 .(4)إ ْن َتْمَسْسم*ْم َحَسَُة  نه قوله تعاىل  س لصإاابة، وماملوقد يستعار )  ريالعسك

 .(1)  ومن اجملاز  مسه الكرب، ومسه العذاب، انتهى((5)قال يف األساج
فلناا ان نقاول  ان سارعة املفارقاة وساطحية اإلااابة  م نسال م باذلكمان إحياا ات مفاردة املاس، ولائن  قاد نفهماهملله هو ماا   فال 

إ نَّ ويف اآلياة ماورد البحاع  ومن مقت.يات احلكمة والبالةغاة، آليات الكرمية السابقةتستفاد من مناسبات احلكم واملوضون وسياق ا
رراً  ررر* َمُ*ِو رره* اْلَخيرْ رراً * َوإ َذا َمسَّ رراً * إ َذا َمسَّرره* الشَّرررُّ َجز*ِو ْنَسرراَن  *ت ررَ  َهت*ِو تاادفعنا إحيااا ات مفااردة املااس أو سااياق اآليااة الكرميااة  اإْل 

حا  إما ملاان  ان اإلنساان إما مساه ال ارعلى أي  املع ملك  استلهام ا  قهادة الواق  اخلارجي علىومناسبات احلكم واملوضون وأي.
 هم مينعون.س  بساحتهم ا عون وعند أدىن خري مي ل  ن هد بالوجدان ان الناج عادة  عند أدىن قر حي ملماا ن،   عابرا  

 إذا أان الشر والخير سروعي الزوال فتماذا ال زع وانستئثار؟
حيع  حبسىت ما استنبطناه من مع  مفردة املس   واملهم من ملك ملله ما تستبطنه اآلية الكرمية من العربة واملوعظةلبصيرة الثانية: ا
ما حتال  باه طاوارق إما ملان مس ال ر لصإنسان يوحي رع  سارعة املفارقاة، وساطحية اإلااابة فماا أحارى باإلنساان أن ال اا ن عنادانه 

 .لالبتلك األمو أبدا  ي بسرعة ال وال وسطحية النوال فما أجدر باإلنسان أن ال يستأثر    ي  س اخلري لصإنسان وإما ملان م ال مانل
                                                           

 .13سورة النور  اآلية  (1)
 .156-151سورة البقرة  اآلية  (2)
 .141سورة آل عمران  اآلية  (3)
 .128سورة آل عمران  اآلية  (4)
 أساج البالةغة )م ج ج(. (5)
 411-410أبو الالل العسكري، معجم الفروق اللغوية، مؤسسة الن ر اإلسالمي ا قم  ص (1)
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ساقفها هاو سابعون سانة  فاهناا ساريعة الا وال ألنمهما اساتمرت وان املصائىت بل ان الواق  هو ان الدنيا مهما طالت فهي قصرية 
ماا ينالاك مان رخاا  احلاال فيوملاذلك  ،الادرات السانني مان العاذاب املقايم أو النعايم اخلم ال ، وهي ال قي  بالنسبة لسين اآلخرة وملياا

حماادودة حباادود هااذه الاادنيا القصاارية تبقااى امتاادت وتوسااعت ازدادت أو فاهنااا مهمااا وأمااوال قااهرة ورياسااة ومااا حتصاال عليااه ماان وجاااه 
َرة  إ نَّ ؛ إم ال ائلة نْرَيا ف ي اآل    .(1)َمَتاع   َوَما اْلَحَياة* الدُّ
رررررررررررررررررررررررررررررردا زا  رررررررررررررررررررررررررررررردا *   إ نَّمررررررررررررررررررررررررررررررا الررررررررررررررررررررررررررررررد*نيا َأ  

 

 أو َأَرررررررررررررررررررررررررريإا بررررررررررررررررررررررررراَت لَرررررررررررررررررررررررررياًل فَا رَتَحرررررررررررررررررررررررررد 
 

 َأو َأطيرررررررررررررررررررررررررررررررإا اَرررررررررررررررررررررررررررررررد وَرررررررررررررررررررررررررررررررراا* نرررررررررررررررررررررررررررررررا  م  
 

 (2)َأو َأبَرررررررررررررررررررررررر ا نَ  فررررررررررررررررررررررري أ*فْررررررررررررررررررررررر   اأَلَمرررررررررررررررررررررررد 
 

 
 إ ذا ْررررررررررررررررررررررراَا  ب رررررررررررررررررررررررَ  اأَلحررررررررررررررررررررررروال* َوومررررررررررررررررررررررراً * 

 

رررررررررررررررررررررررررررررد  الَفررررررررررررررررررررررررررررررد  الَعت ررررررررررررررررررررررررررررري     فَث ررررررررررررررررررررررررررررر  ب الواح 

 

ررررررررررررررررررررررررررررد ب ررررررررررررررررررررررررررررالَُب ي  رررررررررررررررررررررررررررردُّ فتَرَوسَّ  َ طررررررررررررررررررررررررررررفا  م*
 

رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررَد ب رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررالَُبي     وَهرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررون* إ ذا تر*و*س 
 

 َون َت رررررررررررررررررررررررررَزع إ ذا مرررررررررررررررررررررررررا نررررررررررررررررررررررررراَب َ طرررررررررررررررررررررررررف  
 

رررررررررررررررررررررررن ل*طرررررررررررررررررررررررإا َ فررررررررررررررررررررررري     َفَمرررررررررررررررررررررررم ل تّررررررررررررررررررررررره  م 
 

 وََأرررررررررررررررررررررررم َأمررررررررررررررررررررررررا ت*سررررررررررررررررررررررراء* ب ررررررررررررررررررررررره  َورررررررررررررررررررررررباحاً 
 

 (4)َوتَأتيررررررررررررررررررررررررررررررررررررَ  الرررررررررررررررررررررررررررررررررررررَمَسرَّة* ب الَعشرررررررررررررررررررررررررررررررررررري   
 

 واد وهبط اإلنسان إلى أدنى من درجة البهيمية
وان حد  اإلنساانية يرقاى علاى  واحليوانية، ق  فوق مستوى احليوانعلى قمةف قا ة ت ان املعروف ان اإلنسان يقف :البصيرة الثالثة

 مستوى البهيمية ويسمو عليه را ال يدن راال  ملقارنة اإلنسان را هو إنسان باحليوان را هو حيوان.
رة وقاد قاال اإلمااام ولكان وما  ملاك قااد يساق  اإلنساان عاان مرتباة اإلنساانية لينحاادر إىل درجاة البهيمياة فيفقااد قيمتاه مل نساان بااامل

  علي 
ررررررررررررررررررررررررررررَن الر جررررررررررررررررررررررررررررال  بَهيَمررررررررررررررررررررررررررررةً   أَبر ُّرررررررررررررررررررررررررررري إ نَّ م 

 

ر    رررررررررررررررد  الَسرررررررررررررررمي   الررررررررررررررررم*بص  (3)فررررررررررررررري ورررررررررررررررورَة  الَرج*
 

 

احليوانيااة  أدىن مراتااىتعاان يهااب  يسااتمر يف رحلااة السااقو  حاا  وان ولكاان األسااوأ ماان ملااك ان ياانح  هااذا اإلنسااان أمل اار فااأمل ر 
 ش األرض اف.ل من هذا اإلنسان وأقرف.إىل مرتبة يكون فيها أسوأ وحو ليصل والبهيمية 
اً إىل ملك ت ري اآليتان الكرميتان   ولعد ر* َمُ*ِو اً * َوإ َذا َمسَّه* اْلَخيرْ   إ َذا َمسَّه* الشَّرُّ َجز*ِو

 مقارنة سروعة بين اإلنسان والحيوان
 تعااطي املخادرات أو حا  علاى علاى الكآباة ويا داد باه اجلا ن حا  اناك تاراه قاد يقادمرارض فان اإلنسان ليج ن ح  يصااب  -أ

 ينتحرل يتعاطى املخدرات أو االنتحار.. ولكن هل رأيتم حيوانا  
حاالل وقاد يرتكاىت  حارام أووطمعاا  حا  اناه يساعى جلما  املاال باأي طرياس  حرااا  وان اإلنساان ليحصال علاى ال اروة فيا داد  -ب

                                                           

 .21سورة الرعد  اآلية  (1)
 .312  صوان اإلمام علي دي (2)
 .416  صديوان اإلمام علي  (3)
 .102  صديوان اإلمام علي  (4)
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أَْلَهرراأ*م* التََّمرراُر*ر* * َحتَّررى ز*ْرت*ررم* .. قااال تعاااىل  هااا إىل قااربه قاايئا  ال يصااطحىت معااه من ياا داد ثااروة علااى ثااروةجملاارد ان اجلاارائم عظااائم 
بُّوَن اْلَماَل ح*بًّا َجمًّاوقال جل امسه   (1)اْلَمَقاب رَ   .(2)َوتَْأأ*ت*وَن الترَُّراَث َأْأال لَّمًّا * َوت*ح 

 ،رفب  بطناه وينصا اي  جل ا ل ان احلياوان يأملال ماا اإلنسان يف احلرص والطم  وا ياتولكن هل رأيتم حيوانا  يرقى إىل أدىن مستو 
ال يتوقف ، وانك ل اه وال ي ب  وحيوز املليارات وال يقن  قا ة يبين قصورا  اللون لكن اإلنسان  ،تفيويبين ع ا  أو جحرا  أو مقرا  ويك

وال هاذا ف ىل دركف لعري .. العري .. عن حد أبدا  وهو م  ملك ميتن  عن ان مينح لآلخرين والفقرا  واملساملني بع  ملك ال را  ا
 اإلنسانل
يفتااك بقطياا  ماان الغاانم. ال يرقااى يف الااذي ان احليااوان ال يفاا ج إال طعمتااه.. باال ان أسااوأ احليوانااات وهااو الااذئىت ملااك، فاا إلررى

حلجاااج واملتوملاال وح اايته إىل مسااتوى اإلنسااان.. فهاال رأيااتم قاا  مئبااا  يعااذب فريسااته ملمااا يفعاال الطغاااة واجلااالدون واملعااذبون وأم ااال ا
 وهتلر وموسوليين وادام وسائر الطغاةل

حتاذرنا مان أساوا خصاال اإلنساان الايت يهاب  هباا عان مساتوى البهيمياة إىل درجاات المجياة  ونظائرها وبذلك فان اآليات ال ريفة
اً * َوإ    انيةودرملات ال يط اً * إ َذا َمسَّه* الشَّرُّ َجز*ِو ْنَساَن  *ت َ  َهت*ِو اً إ نَّ اإْل  ر* َمُ*ِو  .َذا َمسَّه* اْلَخيرْ

 البخد والع ف وممُان  الف انستبداد بالرأي والتفرد بالستطة
راً قولاه تعااىل التادبر يف ان  :البصيرة الرابعة رر* َمُ*ِو أحاد أهام األساباب الكامناة ورا  االساتبداد يك اف عان  َوإ َذا َمسَّره* اْلَخيرْ

؛ اعا  عنه، ي مل املال والسلطة والرئاساة وال اهرةومن  الذي يتصف اإلنسان بكونه منوعا  فيه السلطة، ملك ان )اخلري( والتفرد ببالرأي 
فاناه يساتأثر هباا ملماا اناه إما حصال علاى أماوال فاناه حيتكرهاا ماا فا ما حصال علاى سالطة نظرا  لصدقه باحلمال ال اائ  الصاناعي علياه، 

 لنفسه.
ومنا  اخلاري الاذي  رانح السالطة لآلخارين وتفاوي  بع.اها إلايهم  البخالنعرف ان م كلة االستبداد تعود يف جوهرهاا إىل وبال 

.. فعلاى مساتوى األسارة والكربيا  جانىت آخر إىل اإلعجاب بالنفس والغرورتعود من ملما ح  بع.ه،  ناله من ان يصل إىل اآلخرين 
يك اف  مماايف اختاام القارارات الايت متساهم مجيعاا  باان ي اارملوه  وأوالده،اد ان الرجل قد حيتكر القارار لنفساه وال يسامح ل وجتاه م ال  
يعاين ال مان جهاة ملماا يك اف عان عجاىت باالنفس وةغارور وملربياا  إم بتفاوي  الصاالحيات  خبلف بالسلطة و  على التمسك حرصف عن 

 تئ ار.األفهم واألمل ر خربة ملما يعين انه يع  على السلطة ب.رج االسملفأ و انه يرى نفسه األإال االستفراد باختام القرارات 
علاى مساتوى املؤسساة واحلساينية أو املساجد أو املدرساة، واحلا ب أو الع ارية، فاان فكاذلك األمار .. وملما علاى مساتوى األسارة، 

 .وطم ةغرور وج   و خبل ، وملما سبس، عن ينم  االستئ ار بالقرار يعد من أسوأ خصال اإلنسان ملونه 
 توزو  اآلغا ية!

بتوزيا  إم ملان يقول  )ان على ملال واحاد مان العلماا  واملادرا  وموي املكاناة والوجاهاة ان يقاوم  يف املقاموللسيد الوالد مللمة رائعة 
( فاان بعا  النااج تاده اما  يف ياده ملافاة السالطات يف املدرساة أو املؤسساة فا اه هاو ما  اآلخارين الرياساة والقادرةوتقاسم ةغائية اآل
، ملااي اآلخاارينيوملاال ساائر األدوار إىل باادورف معاني  وان املفاا ض باه ان ي.ااطل   ما  انج وهااو إماام اجلماعااة وهاو اآلماار الناااهي.. در  املا

                                                           

 .2-1سورة التكاثر  اآلية  (1)
 .28-11سورة الفجر  اآلية  (2)
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 من اخلري وال تتمرمل  السلطة بيد قخص واحد. ا  يبينال ملل منهم نص
النماومج ال ي ياد عان ملوناه السالطات مللهاا بأياديهم، مث تارى بع.انا  حيتكارونعلاى احلكاام املساتبدين الاذين  نعا ضانناا  وال روف

احلاملم املستبد.. واملأساة ان املستبد على نطاق مصغر مللما ملرب وأتسعت مديات االحياته وسلطاته استصحىت معاه ر لذلك املصغ  
 .!!ريخاستبداده وتفرده.. ومللما ملرب أمل ر اق ب أمل ر فأمل ر ليكون النسخة األخرى من فرعون وهامان ومنرود وسائر طغاة التا

يته عن اخلاري، مناذ الصاغر ويف أول لبناة مان لبناات حياتاه االجتماعياة وهاي العائلاة.. هنا فان على املر  ان يكافح حالة منوع ومن
 ملك. له مرورا  باملدرسة واحلوزة واجلامعة، واوال  إىل الوزارة والصدارة، لو اادف وحتقس

 من  طباء المُبر الحسيُي  نموذج مشر 
ربوا ف.اعياة اخلاري امن  خطبائنا الكارام الاذين تغلباوا علاى حالاة امج مناحملبذ ان ن ري يف ختام هذه احللقة إىل أمنومج م رق من  ومن

 للناج أرون األم ال.
يادعى إىل رلساني أو ثالثاة املرموقة ومل ريا  ما كبرية اجملالس اليدعى إىل وانه فمن املعروف ان اخلطيىت املتمي  تنهال عليه الطلبات 

جااا ون حي  مااان املعاااروف أي.اااا  ان اخلطباااا  امل اااهورين ان اجملاااالس.. ملماااا  أو أمل ااار يف ع ااارة حمااارم وةغريهاااا، وب.اااغ  وإحلااااح مااان اربااااب
ان يكااون خطيااىت طااوارر أي خطيبااا  يتخااذه أرباااب  رفاا .. ملمااا ان ماان دأب بعاا  اخلطبااا  أو أمل اار للمجااالس قباال ساانة أو ساانتني

خطيباا  مان الدرجاة ال ال اة أو وقاد يكاون أي خطياىت أمكان  يلجاأون إىلض ومترض خطيابهم املف.ال فااهنم ر ف  اجملالس ملاحتياطي ف ما 
حالاة يف ن يعتارب رارد باديل   أاناه يعتارب ملاك امتهاناا  ملكانتاه ، يف منظاار الابع ،الارف  ر  وقد يكون ملك يوما  قبال حمارم، وساالرابعة 

 يدعى يف وقت متأخر.وان الطوارر 
 منا  آخار.. فكاان يارى رلاس احلساني  مان اخلطباا  الكارام، مانملان، ملالك ري   السيد جاسم،اخلطيىت احلسيين ال هري ولكن 

را  أم متأخرا  وسوا  أملان اجمللس رلس أةغنيا  أم رلس فقرا .. وقد حدث مات مبك  ملبديل وسوا  أدعي   أمفخرا  سوا   أ دعي ملأايل 
تعذر عليه السافر إىل البلاد أو ال ال ة حمجوزا  لعدة رالس، إال ان أحد اخلطبا  من الدرجة ال انية السيد مرة ان اق ب قهر حمرم وملان 

فاتصاال أاااحاب اجمللااس بالساايد جاساام قباال أيااام ماان حماارم ودعااوه ليقاايم لاام اجمللااس   والااذي ملااان الساايد يرتقااي فيااه املناارب املاادعو إليااه
م املنارب لاالسيد ارتقى وهكذا ملان ان  أو يتعلل بانه م قل باجملالس.. كرب  وم يستنكر ملك وم يتفوافس السيد فورا  ملخطيىت طوارر.. 

مبلغا  جيدا  من املال، ولكنه، وهناا بيات القصايد، ملاان ممان مساى عان ان ميلكاه املاال وعان ان يساتأثر  وبعدها قدموا لهطوال الع رة.. 
بااذلك  انصاارف إىل املناا ل ليتصاالرجاارد ان حصاال علااى املبلااا ملهديااة علااى جهااده الااذي بذلااه، لااذلك فانااه باااخلري ومينعااه عاان الغااري، 

وان ملامل املبلا الذي دفعوه يل هو بأململاه لاك فانات  ،نكانين تقبلت هذا اجمللس بالنيابة ع  له م من اجملي  وقالر ح  اخلطيىت الذي 
 الذي تستحقه!

الك ري من أم ال هذه املواقف اإلنسانية امل ر فة.. وملان ان أراناا اهلل تعااىل بعا  ملرامتاه ملان للسيد الطويرجاوي وقد سجل التاريخ 
، فكاان ان حظاي بتكارمس رمساي وقاعث اسات نائي ولعلناا ال ااد يف التااريخ ال ايعي خطيباا  ماات يف اإْلثارةوي فا  عان  خيلص لاه اخلدماة

  ملربال  املقدسة!.يفو الغربة فبع ت له احلكومة طائرة خااة لتصطحىت ج مانه ليدفن يف أرض الوطن 
 

 الطيبين الطاهرون وم ر دِوانا ان الحمد هلل رب العالمين ووتى اهلل ِتى محمد واله
 m-alshirazi.comميكن مالحظة الدرج والتقرير على املوق  التاىل  


