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االهداء

اإلهداء

إىل جواد األئمة وكريم العرتة..
ٰ

حي العقول وهو ّملا يبلغ احللم..
إىل اإلمام الذي ّ
ٰ
هي كلامتكم ...بني يديكم..

أهدهيا إليكم..

فاقبل عمل عبدك ِ
الر ّق..

المقدمة

املقدمة

ال ْالِـ ِ
ـة َضـ ٍ ِ
ـث َعـن ُن ْق َطـ ِ
ـا ِم َْ
ـكَ ،ت ْب َحـ ُ
ـم َلـ َ
ِ ْف ال َّظـ َ ْ
ـك
ْ
ْ
ـوء ،ت َْرسـ ُ
ِ
ــم َأن َ
َــر َّد ُد ِ ْف َم َك ْانِ َ
ال َّط ِر ْي َ
ــكُ ،ر ْغ َ
َــي َل َت ْب َقــى ت َ َ
ــق ،ك ْ
َّــك َســ ْال ُ
ا ْل َع ْينَـ ْ ِ
ـن.
ـر الدُّ ْني ـ ْا الـــم َتلْطِ ِمْ َ ،ت َت ـ ْاج إِ َل بوص َلـ ٍ
و ِف م َت ْاه ـ ْا ِ
ت َب ْحـ ِ
ـة
َ ْ َ َ
َْ َ
ُ
َ
ُ

ٍ
ط َأو َت ْف ِري ٍ
من َْضبِ َطـ ٍ
ـةَ ُ ،تــدِّ ُد َلـ َ
ط.
ـي َل َت َقـ َ
ـع ِ ْف إِ ْفـ َـر ْا ْ ْ
ـم َس ْا َرَ ،كـ ْ
ـك الــ َ
ُ
ــر ِو ْي َظ َم َ
َو ِ ْف َذ َل َ
ــأ َك
ــكَ ،أن َ
ـــرَ ،ي ْ
ْــت َ ْتتَــ ْا ُج إِ َل َم ْصــدَ ٍر َث ٍّ
ِ
ــو ُغ ُســ ُل ْوك َ
ــيَ ،و َلــ ْن َتَــدَ َمن َْه َجــ ًا
ـــم ْع ِر ِ ّفَ ،و َي ُص ْ
َك ا ْل َي ْوم ّ
ا ْل َ
ــل ا ْلبي ِ
ِ
ــت .K
ُمن َْضبِ َطــ ًا إِ َّل عنْــدَ َأ ْه ِ َ ْ
ِ
ِ ِ
ـن يدَ يـ َ ِ
السـ ُل ْو ِك
ُخ ْذ َهـ ْا َبـ ْ َ َ ْ
ـك ،كَلـ َـا ٌت ِف ال ّتنْم َيــةَ ،والفك ِْرَ ،و ُّ
األَ ْخ ِ
القي...
ٍ
ِ
َص ٍة...
بِع َب َارات ُمْت َ َ
ــل بي ِ
ِ
يكُــو ُن ِختَــام ِّ ِ ٍ ِ
ــت
كل كَل َمــة من َْهــا َحد ْي َثــ ًا َعــ ْن َأ ْه ِ َ ْ
َ ْ
ُ
العصم ِ
ِ
ــة .K
ْ َ

مقدمة املعهد

معهــد تــراث األنبيــاء للدراســات الحوزويــة اإللكترونية،

معهــد تابــع للعتبــة العباســية المقدســة ،قســم الشــؤون الفكرية،

ولــه العديــد مــن النشــاطات ،يتبيــن بعضهــا بالتالي:
َّأوالًَّ :
مؤسســة علميــة حوزويــة تُــدِّ رس
أن المعهــد َّ
المناهــج الدِّ ينيــة الم َعــدَّ ة ل ُطـ ّ
ـاب الحــوزة العلميــة فــي النجف
األشــرف ،علمــ ًا أن الدراســة فيــه عــن طريــق االنترنيــت.

ثاني ـ ًاَّ :
أن المعهــد يســاهم فــي نشـــر وترويــج المعــارف

اإلســام َّية وعلــوم آل البيــت  Kووصولهــا
إلــى أوســع
ٰ

شــريحة ممكنــة مــن المجتمــع ،وذلــك مــن خــال توفيــر
المواقــع والتطبيقــات اإللكترونيــة التــي يقــوم بإنتاجهــا كادر
والمصمميــن فــي مجــال برمجــة
متخصــص مــن المبرمجيــن
ِّ
ِّ

علــى أجهــزة
وتصميــم المواقــع اإللكترونيــة والتطبيقــات
ٰ
الحاســوب والهواتــف الذك َّيــة.

ثالثـ ًا :المعهــد لــم ي ِ
همــل الجانــب اإلعالمــي،
ُ

إلــى إنشــاء مركــز القمــر لإلعــام
حيــث بــادر
ٰ

ـوى اإليجابــي
ـى تقويــة المحتـ ٰ
الرقمــي ،الــذي يعمــل علـ ٰ

علــى شــبكة االنترنيــت ووســائل اإلعــام االجتماعــي.
ٰ

رابعــ ًا :يقــوم المعهــد بطباعــة ونشـــر اإلنتــاج الفكــري

والعلمــي لطلبــة العلــم ،بعــد عرضهــا علــى لجنــة علميــة

متخصصــة بتقييــم الكتــب ،ضمــن سلســلة مــن اإلصــدارات
إلــى ترســيخ العقيــدة والفكــر واألخــاقُ ،بأســلوب
تهــدف ٰ

بعيـــد عــن الـتعـــقيد ،يســتقي معلوماتــه مــن مـــدرسة أهــل
البيــت  Kالموروثــة.

وبيــن يديــك عزيــزي القــارئ ،كتــاب :نقطــة وهــدف مــن

الروايــات الشــريفة ،الــذي عمــد فيــه مؤ ِّلفــه الســتقاء المعــارف

مــن روايــات أهــل البيــت  Kبأســلوب مختصــر ومن ّقــط.

نســأل اللــه ص أن يجعــل عملنــا فــي عينــه ،وأن يتق َّبلــه

بقبولــه الحســن ،إنَّــه ســميع مجيــب.

إدارة المعهد

ولِ َّي ٌ
ش ٌ
ف
س ُ
ال َ
ة َ
ؤ ْ
عق ُْلَ ،
م ْ
و ََ

1

جثــة هامــد ٌة هــو اإلنســان ،لــوال العقــل ،فبــه تطــورت
حياتــه ،ليتجــاوز أقرانــه األرضييــن ،فيكــون ســيدهم ،والمتح ّكــم
بهــم ،وألجلــه سـ ّ
ـخر الخالــق جــل وعــا لــه مــا فــي الســماوات
واألرض.
بالعقــل حفــظ المعــارف ،وح ّلــل المعلومــات ،وركّبهــا،
وارتقــى آفــاق الســماء ،وانحنــت لــه أقطــار
واســتنتج وأبــدع،
ٰ
األرض.
مجانيــة فــي الحيــاة،
لكــن كل هــذا لــم يكــن بــا ثمــن ،فــا ّ

بــل كانــت عليــه ضريبــة بحجمــه ،وكان هــو مســؤولية فــي
ـى ال َع ْقـ َ
ـل
الوقــت الــذي كان فيــه شــرف ًا ،فإنــه ( َل َّمــا َخ َلـ َ
ـق اللــه تعالـ ٰ
ـم َقـ َ
ـم َقـ َ
ـل َف َأ ْق َبـ َ
ـال َلــهَ :أ ْقبِـ ْ
ـم
ـال َلــه َأ ْدبِـ ْـر َف َأ ْد َبـ َـرُ ،ثـ َّ
ـلُ .ثـ َّ
ْاس ـ َتنْ َط َقهُ ،ثـ َّ
ِ ِ
َقـ َ
ـي ِمنْـ َ
ـك،
وج َللِــيَ ،مــا َخ َل ْقـ ُ
ـو َأ َحـ ُّ
ـت َخ ْلق ـ ًا ُهـ َ
ـال :وعزَّتــي َ
ـب إِ َلـ َّ
ـك ّإل فِيمـ ِ
َ
ـاك ُآمـ ُـر وإِ َّيـ َ
ـبَ ،أ َمــا إِ ِّنــي إِ َّيـ َ
ول َأك َْم ْل ُتـ َ
ـى،
ـن ُأحـ ُّ
َ ْ
ـاك َأن َْهـ ٰ
اقــب وإِيـ َ ِ
وإِيـ َ ِ
ـب).
ـاك ُأثيـ ُ
ـاك ُأ َع ُ َّ
َّ
ِ
والج ْهـ ِ
ـاب ال َع ْقـ ِ
ـل /ح 1عــن أبــي
ـل َ
[الكافــي للكلينــي ج 1ص 10ك َتـ ُ
َج ْع َفـ ٍ
ـر ]Q
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ة إضَ اف ّي ٍ
م ٍ
ع ُ
ة
ج ْر َ
ح َ
ة َر ْ
ُ

ٍ
عمــل عملتَــه ،إذا تبيــن أن
علــى
تســتحق أجــر ًا
قانونيــ ًا ،ال
ُّ
ٰ

صاحــب العمــل لــم يــرده ولــم يطلبــه منــك ،وســتكون كمــن تبــرع
بالعمــل مــن تلقــاء نفســه ومــن دون أمــر وال طلــب المالــك ،وســيذهب
ـى هــذا اإلجــراء أبــد ًا ،وليــس
تعبــك هــدر ًا ،والعقــاء لــن يعترضــوا علـ ٰ

لــك الحــق بالمطالبــة بشــيء جــزا ًء لذلــك العمــل.
ّإل أن اللــه تعالــى تعامــل مــع عبيــده بجرعــة رحمـ ٍ
ـة إضافيــة ،فلو
ٰ
ـى عمــل مــا ،وتب ّيــن فيمــا بعــد عــدم
ب َل َغــك مــن خــال روايــة ثـ ٌ
ـواب علـ ٰ

ـى فــي الحقيقــة لــم يأمــر بهــذا العمــل،
صحــة الروايــة ،وأن اللــه تعالـ ٰ
ـى ّإل رحمــة بــك ،إذ
فمــع أنــك ال تســتحق شــيئ ًاّ ،إل أنــه جــل وعــا أبـ ٰ
ِ
ِ
ـو ِ
ـم
ـي ٍء َف َصنَ َعــه ،ك َ
ـن ال َّثـ َ
ـن َســم َع َشـ ْيئ ًا مـ َ
(مـ ْ
َان َلــه ،وإِ ْن َلـ ْ
ـى َشـ ْ
اب َع َلـ ٰ
إن َ
ـى َمــا َب َل َغــه).
َي ُكـ ْ
ـن َع َلـ ٰ

[الكافــي للكلينــي ج 2ص 87بــاب مـن ب َل َغــه َثــو ِ
ـى
َ ٌ
َ ُ َ ْ َ
اب مـ َن اللــه َع َلـ ٰ
ـل حَ 1عـن َأبِــي َعبـ ِ
َع َمـ ٍ
ـد اللــه ]Q
ْ
ْ

و(مــن ب َلغَــه َثــو ِ
ــى َع َم ٍ
ــك ال َع َم َ
ــل َف َع ِم َ
ــل َذلِ َ
ــل
اب م َ
َ ٌ
َ ْ َ
ــن اللــه َع َل ٰ
ِ
ِ
ــو ِ
ــم َيك ِ
الح ِد ُ
ــاس َذلِ َ
يــث ك ََمــا َب َلغَــه).
ُــن َ
ــك ال َّث َ
الت َم َ
ابُ ،أوت َيــه وإِ ْن َل ْ

[الكافــي للكلينــي ج 2ص 87بــاب م ـن ب َل َغــه َثــو ِ
ـى
َ ٌ
َ ُ َ ْ َ
اب م ـ َن اللــه َع َلـ ٰ
ـل ح 2عــن أبــي َج ْع َفـ ٍ
َع َمـ ٍ
ـر ]Q

ال ِ
ب
علْ ُ
م َ
مطْلُ ْ
و ٌ
ب ال طَالِ ٌ
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ٌ
علــى ّ
كمــال،
العلــم
أن
ال يتــر ّدد أحــدٌ فــي الحكــ ِم
َ
ٰ

ّــى مــن ليــس فيــه.
لذلــك يدّ عيــه حت ٰ

ـواب العقـ ِ
وال شـ َّ
ـول متم ّلقـ ًا
ـك أن العلــم ال يطــرق أبـ َ
ِ
عســى أن تق َب َلــهّ ،
عــرش
علــى
جالــس
كل ،بــل هــو
لهــا
ٌ
ٰ
ٰ
ِ
طر َقــه بإلحــاح.
كمالــه ،قــد أغلــق با َبــهّ ،إل علـ ٰ
ـى مــن َ
ِ
علــى
ُســالى بأحــا ِم الي َقظــة ،ولينامــوا
فليكتــف الك
ٰ
ٰ
خديعــة ِ
ِ
أنفس ِ
ُ
الجهــل!
ــهم ،فليــس لهــم ّإل

ـواب العلـمِ ،جــدّ وا فــي طلبِــه ،ابتغــوا إليــه
اطرقــوا أبـ َ
ـاح ونشـ ٍ
ٍ
الوســيل َة ،وليكــن طل ُبكــم بإلحـ ٍ
ـاط واسـ
ـتمرار ،إذ:
حــب ب َغــا َة ِ
ِ
الع ْل ـمِ).
(إِ َّن اللــه ُي ُّ ُ

[الكافــي للكلينــي ج 1ص 30بــاب َفــر ِ ِ
وو ُج ِ
ــوب َط َلبِــه
ض الع ْلــ ِم ُ
َ ُ ْ
والح ِّ
ــث َع َل ْيــه/ح 1عــن َر ُســول اللــه ]O
َ

4

ع َ
ك
س ُ
َ
ما لَ يَ َ

فــي هــذه الحيــاة ،أنــت فــي ٍّ
حــل عــن الكثيــر مــن
أن تتـ َ
ـرك فضـ َ
األمــور ،ويس ـ ُعك أن تتركَهــا ،إذ يس ـ ُعك ْ
ـول
اإلخـ ِ
أن تتـ َ
الــكال ِم ،ويس ـ ُعك ْ
ـرك مخاصم ـ َة ْ
ـوان ،ويس ـ ُعك
ـال أزيــدَ مــن الكَفـ ِ
ـب المـ ِ
أن تتـ َ
ـاف ،ويس ـ ُعك ْ
ْ
أن ال
ـرك طلـ َ
تشــتري ســيار ًة فاخــرةً...
َ
أن تتـ َ
ومهمــا يســعك مــن شــيء ،ولكــن ال يسـ ُعك ْ
ـرك
ِ
ـى جاه ـ ً
ا
مــا تحتــاج إليــه فــي حياتــك ،وال يس ـ ُعك أن تبقـ ٰ
بمــا ُيــراد منــك ويلز ُمــك أداؤه.
ـى نفســك ،لئــا تقــع فــي مــا
فــا تخلــط األوراق علـ ٰ
ِ
الح َسـ ِ
(:Qهـ ْ
ـع
ـن
ـل َي َسـ ُ
َ
ال تُحمــد عقبــاه ،وقــد ُســئ َل َأ ُبــو َ
النَّــاس َتــر ُك المسـ َ ِ
ـون إِ َل ْيــه؟ َف َقـ َ
ـال َ :Qل).
َاجـ َ
ـأ َلة َع َّمــا َي ْحت ُ
َ ْ
َ ْ
[الكافــي للكلينــي ج 1ص 30بــاب َفــر ِ ِ
وو ُج ِ
ــوب َط َلبِــه
ض الع ْلــ ِم ُ
َ ُ ْ
والح ِّ
ــث َع َل ْيــه /ح]3
َ

دا ِ
فاْ َرقَ ُ
ْت
م َ
هاْ َ
ة الشَّ َ
ُ
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ـى تحصيــل أوســمة الشــرف ،إزاء
يتســابق الكثيــر مــن العقــاء إلـ ٰ
َّ
شــك أن هــذا
حصــد شــهادات التخــرج ،وال
مــا يبذلونــه فــي ســبيل ْ
يســتحق أن يكــون مفخــر ًة لصاحبــه ،وأصــ ً
ا إنمــا تطــورت الحيــاة
ُّ
ِ
ِ
الجهــود
علــى مــا نــراه اليــوم  -بفضــل تراكــ ِم
المضنيــة مــن ذوي
ٰ
العقــول الن ّيــرة ،التــي أ َبــت الكســل ،وآثــرت عليــه العلــم.
يجهــز نفســه بمــا يجن ّبــه
ـى أو نســي أن ّ
المفارقــة :أن الكثيــر تناسـ ٰ
الوقــوع فــي مخالفــة الخالــق جــل وعــا ،وبمــا يخ ّلصــه مــن ســوء
العاقبــة فــي الحيــاة الحقيقيــة!
لقــد أ ْك َث ْرنــا مــن شــهادات التخــرج ،ال بــأس بهــذا ،ولكــن
ُــم بِال َّت َف ُّقــه فِــي ِد ِ
يــن اللــهَ ،
ول َتكُونُــوا َأ ْع َرابــ ًا [أي ال تكونــوا
( َع َل ْيك ْ
كاألعــراب جاهليــن بالديــن ،غافليــن عــن أحكامــه ،معرضيــن عــن
ـم َينْ ُظـ ِ
ـم َي َت َف َّقــه فِــي ِديـ ِ
ـو َم
تعلمهــا]َ ،فإِ َّنــه َمـ ْ
ـر الل ـ ُه إِ َل ْيــه َيـ ْ
ـن اللــه َلـ ْ
ـن َلـ ْ
القيامـ ِ
ِ
ـة [كنايــة عــن ســخطه وغضبــه عليــه .وعــدم االعتــداد بــه وســلب
َ َ
رحمتــه وفيضــه وإحســانه وإكرامــه عنــه ،وحرمانــه عــن مقــام القــرب]،
ـم ُي ـز ِّ
َك َلــه َع َم ـاً).
و َلـ ْ
[الكافــي للكينــي ج 1ص 31بــاب َفــر ِ ِ
وو ُجـ ِ
والحـ ِّ
ـث
ـوب َط َلبِــه َ
ض الع ْلـ ِم ُ
َ ُ ْ

َع َل ْيــه /ح 7عــن اإلمــام الصــادق ]Q
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م ِ
ع ِ
ة
م َ
تَ ْ
ظيْ ُ
فا ِْخ ِر األُ َّ
م َ

لــكل أمــة مــن األمــم مــا تفخــر وتعتـ ّـز بــه ،وعــادة مــا
يكــون ذلــك أمــر ًا لــه مــن األهميــة الشــيء الكثيــر ،ومهمــا كان

مــن شــيء مهــم ،فليــس أهــم وال أعظــم مــن إنســان كان لــه
الــدور الكبيــر والمحــوري فــي تلــك األمــة.

مؤس َســها ،وقــد يكــون
قــد يكــون عبقريهــا ،وقــد يكــون ِّ

حاميهــا...

إن تعظيــم مثــل أولئــك ممــا ال يختلــف عليــه عاقــان،
وال ُيهملــه ّإل مــن أخطــأ الطريــق وفــارق الصــواب.
ُأمتنُــا ،لهــا أعاظــم ُك ُثــر ،يلزمنــا تعظيمهــم ،وهــم

الذيــن حملــوا مشــعل المعرفــة ،ورســموا الطريــق بوضــوح،
وأمســكوا بأيدينــا ْ
أن ال نقــع فــي مســتنقع الضــال ،فتعظيمهــم
ِ
ـون
ـاء ُح ُصـ ٌ
[منَـ ٌ
ـاء َ
ـار] ،واألَتْق َيـ ُ
ـاء ُأ َمنَـ ُ
واجــب علينــا؛ إذ (ال ُع َل َمـ ُ
ِ
ــاء َســا َدةٌ).
واألَ ْوص َي ُ
ــة ِ
[الكافــي للكلينــي ج 1ص 33بــاب ِص َف ِ
الع ْلــ ِم و َف ْض ِلــه و َف ْض ِ
ــل
َ ُ
الع َلم ِ
ــاء /ح 5عــن اإلمــام الصــادق ]Q
ُ َ
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إلــى تحصيــل وســائل الســعادة ،ويســلكون
يســعى العقــاء ٰ
ٰ

ويتحملــون مــن أجلهــا أحلــك الظــروف،
ألجــل ذلــك شـت ّٰى الطــرق،
ّ

وهــم فــي ذلــك معــذورون ،فالفطــرة تطــرق أبــواب قلوبهــم ،لتناغــم

عواطفهــم التــي تلــوي عنقهــا نحــو الدعــة واللـ ّ
ـذة والمتعــة.

إال أن الواقــع يشــهد أن الكثيــر منهــم أخطــأ الســبيل ،فســلك

طريــق التعاســة مــن حيــث ال يشــعر ،أو إنــه اتخــذ مــن الوســيلة غايــة،

ـى نفســه وعيالــه.
ـى بخــل بــه علـ ٰ
فجمــع المــال ألجــل المــال ح ّتـ ٰ
ـو ِدي بســعادة الكثيريــن ،ومــن يقــع فــي الدوامة
دوامــة خطيــرةُ ،تـ ْ
فســيرمي بطرفــه نحــو أي خيــط نجاة.
فــي الحقيقــة ،ال قلــق وال خطــر لــو تمســكنا بحبــل النجــاة

تعالــى.
األعظــم ،حبــل العالقــة مــع اللــه
ٰ

َ
اقتربــت
حبــل اإلنقــاذ ،تكــون قــد
وأول قبضــة تمســك بهــا
َ
خطــوة مهمــة مــن النجــاة ،وليكــن معلومــ ًا أنــه( :إِ َذا َأراد اللــه بِعب ٍ
ــد
ُ َْ
َ َ
َخ ْيــر ًا َف َّق َهــه فِــي الدِّ ِ
يــن).
ـل الع َلمـ ِ
ِ ِ ِ
ِ
ـاء
[الكافــي للكلينــي ج 1صَ 32بـ ُ
ـاب ص َفــة الع ْل ـ ِم و َف ْضلــه و َف ْضـ ِ ُ َ

ح 3عــن اإلمــام الصــادق ]Q
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ىل إِبْلِ ْيس
ب
َ
أَ َ
ح ُّ
ش ٍء إ ٰ

فرقان ،ومـــا بيــنـهـما
الحــ ُّ
ـب والبغـــضُ ،يقــ ّـربان و ُي ّ
 فــي بعــض األحيــان ّ -إل كلمــة أو موقــف ،أو ربمــاـب بغض ـ ًا،
شــعور وجدانــي أو عاطفــة جياشــة ،تُحيـ ُـل الحـ َّ
أو البغــض حبــ ًا.
ـى مــا يحــب
ـى مــا يحــب ،ويميــل إلـ ٰ
القلــب يميــل إلـ ٰ
حبي ُبــه.
ـب يســتدرج الفعـ َـل والســلوك ،وشــيئ ًا فشــيئ ًا قــد
الحـ ُّ
يــذوب المــر ُء فــي َمــن يحــب.
وإذا كان الحــب والبغــض بهــذا القــدر مــن التأثيــر،
ـذار حـ ِ
فحـ ِ
ـى ،وإن
ـذار ...إن أحب ْبـ َ
ـت فأحـ ّ
ـب فــي اللــه تعالـ ٰ
أبغضــت فأبغــض فيــه ،وتذكــر أنــه( :مــا ِمــن َأحـ ٍ
ـوت
ـد َي ُمـ ُ
ْ َ
َ
ِمــن الم ْؤ ِمنِيــن َأحــب إِ َلــى إِبلِيــس ِمــن مــو ِ
ت َف ِقيــه).
ْ َ ْ
ٰ ْ َ
َ َ َّ
َ ُ
ــة ِ
[الكافــي للكلينــي ج 1ص 32بــاب ِص َف ِ
الع ْلــ ِم و َف ْض ِلــه و َف ْض ِ
ــل
َ ُ
الع َلم ِ
ــاء ح 3عــن اإلمــام الصــادق ]Q
ُ َ
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ِ
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ـى
لــم ُيكتـ ْ
ـى ا ّطــا ٍع كامــل علـ ٰ
ـب لبنــي البشــر أن يكونــوا علـ ٰ

علــم العلمــاء منّــا لــم ُيتــح لــه ّإل جانــب
لوحــة الوجــودَ ،فأ ُ
صغيــر مــن جوانــب تلــك اللوحــة ،وهــذا واقــع وجدانــي.

صــرح بأنــه كلمــا زاد علمــ ًا،
وقــد أجــاد ٌ
بعــض حينمــا ّ

فإنــه فــي الحقيقــة يــزداد جه ـ ً
ا بالعالــم ومــا فيــه.
ُّ
الحــل إن كانــت مجهوالتنــا أكثــر
مــا العمــل؟! ومــا

بكثيــر مــن معارفنــا؟!
ْ
إلى نقطة الضياع!
إن بقينا كذلك فلربما نصل ٰ

العقــاء نظــروا فــي أمرهــم ،فوجــدوا ّ
أن الحـ َّـل يكمــن
بعضهــم بعضـ ًا ،وســيكون
كمــل ُ
 -فيمــا يكمــن فيــه  -فــي أن ُي ّ

ُ
الهــاك حينهــا فــي الثقــة بالنفــس أكثــر مــن واقعهــا ،فإنمــا
النجــاح فــي مشــاركة النجاحــات ،والواقــع يشــهد بأنــه( :إِن ََّمــا
ـم َل َي ْسـ َ
َي ْهلِـ ُ
ون).
ـأ ُل َ
ـك النَّـ ُ
ـاس ألَن َُّهـ ْ
ــؤ ِ
ال ال َعالِــ ِم وت ََذاك ِ
ُــره ح2
ــاب ُس َ
[الكافــي للكلينــي ج 1صَ 40ب ُ
والروايــة عــن اإلمــام الصــادق ]Q
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ع!
ْص
وقَّ ُ
ال ُ
َّ
ع ُ
مم نَتَ َ
م ُر أَق َ ُ

ـى مؤلفــه
كنــت مــر ًة أقــرأ فــي كتــاب (بحــار األنــوار) علـ ٰ

آالف التحيــة والثنــاء ،فوجــدت فــي هامــش بعــض أجزائــه

العبــارة التاليــة( :كان هنــا بيــاض مقــدار ورق؛ وذلــك ألن عمــر
لــم ِ
يــف بترصيــف بعــض مجلــدات الكتــاب
المؤلــف

J

وبيــان مشــكله وتوضيــح معضلــه).

[بحار األنوار للمجلسي ج 74هامش صفحة ]266

فقلــت فــي نفســي :كــم هــو مبــارك ُع ُمــر العالمــة
ُ

وقلمــه! وكثــر ُة كتبــه ود ّقتهــا وتنوعهــا وشــمولها
المجلســي ُ

ـى ذلــك ،ولكــن مــع ذلــك فقــد باغتــه الموت
شــاهد صــدق علـ ٰ
قبــل أن ُيكمــل مــا كان ُيريــد إكمالــه.

فكيــف بنــا نحــن وقد تناســينا مــا قالــه أميــر المؤمنيــن :Q
ِ
ـى َأ َجلِــه).
( َن َفـ ُ
المـ ْـرء ُخ َطــاه إِ َلـ ٰ
ـس َ
[نهج البالغة ج 4ص 16رقم الحكمة (])74

د ٍ
ة!
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إن مــن أعظــم رهانــات اإلنســان فــي هــذه الحيــاة،

وأخطــر صفاتــه وأهمهــا هــي صفــة اإلرادة واالختيــار،

تحــرر مــن العبوديــة ،وســا َب َق الزمــن ،وغــاص
فبــاإلرادة
ّ

ـزى
فــي البحــار ،وعانـ َ
ـق الثريــا ،وركــب جنــاح الريــح ،وغـ ٰ
الفضــاء ،وبهــا تحــدّ ٰى الــزالزل وصــارع هيجانهــا ،وهــي
هــي التــي كانــت وراء كل تطــور حضــاري مشــهود.

إال أنهــا فقــدت زمــام القيــادة ووقفــت حاســرة دون
تعويــض خســران لحظــات العمــر ،ومــا ذاك ّإل بســبب َ
(أ َّن
ـت َمطِ َّي ُتــه ال َّل ْيـ َ
َان
ـن كَا َنـ ْ
ـار بِــه َوإِ ْن ك َ
َمـ ْ
ـارَ ،فإِ َّنــه ُي َسـ ُ
ـل َوالن ََّهـ َ
َان م ِقيم ـ ًا و ِ
ِ
ادع ـ ًا).
َ
َواقف ـ ًاَ ،و َي ْق َطـ ُ
الم َســا َف َة َوإِ ْن ك َ ُ
ـع َ
[نهج البالغة /401 :ح.]31
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عديــدة هــي القنــوات التــي تفتــح آفــاق التعامــل مــع

ـى اختــاف توجهاتهــم
اآلخــر ،وتربــط بيــن بنــي البشــر علـ ٰ

وجهاتهــم.

ـى وقــت
وأنــت ،وحتـ ٰ
ـى تفتــح قنــاة معينــة ،تحتــاج إلـ ٰ

وجهــد وتخطيــط.

المفارقــة هنــا :أن غلــق أي قنــاة قــد يكــون أســرع مــن

لمــح البصــر وأســهل مــن شــربة مــاء!
ولعــل ســبب ًا تافهــ ًا ُيغلــق جميــع منافــذ التواصــل،

و ُيفقــد المــرء ثقــة النــاس بــه ،رغــم أنــه قــد يكــون قــد
ـع َن ْف َســه
(مـ ْ
ـن َو َضـ َ
بناهــا فــي ســنوات عجــاف؛ ولــذا ،فــإن َ
اضــع التُّهم ِ
مو ِ
ــةَ ،ف َ
ــن).
ــاء بِــه ال َّظ َّ
ــن َم ْ
وم َّ
ََ
ــا َي ُل َ
َ َ َ
ــن َأ َس َ
[نهج البالغة ج  /4ص]41
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فــي هــذه الحيــاة ،ال نهايــة لرغبــات اإلنســان ،وال

ســقف لهــا دون المــوت ،ومــن عجيــب حاالتــه أنــه ال
ّــى تتولــد عنــده رغبــات ُأخــر ،وال
تشــبع عنــده رغبــة حت ٰ
ّــى تتفتــق لــه حاجــات ُك ُثــر.
تُســدُّ لــه حاجــة حت ٰ
هو قانون المادة وسنة الدنيا.

ـى
ال ضيــر فــي ذلــك كلــه فــي حــدّ نفســه ،إنمــا علـ ٰ
اإلنســان أن يقــود ســفينته بــذكاء ،وأن يحســب أمــوره
برو ّيــة ،ومهمــا كان عنــده مــن رغبــة ،فعليــه أن ال ينزلــق
الم ْؤ ِمـ ِ
ـون َلــه
ـن َأ ْن َت ُكـ َ
(مــا َأ ْق َبـ َ
ـح بِ ُ
ـى الــذل ،فإنــه َ
خلفهــا ح ّتـ ٰ
ِ
ـس
ـس ال َع ْبــدُ َع ْبــدٌ َلــه َط َمـ ٌ
َر ْغ َب ـ ٌة تُذ ُّلــه) ،و(بِ ْئـ َ
ـع َي ُقــو ُده ،وبِ ْئـ َ
ال َع ْبــدُ َع ْبــدٌ َلــه َر ْغ َب ـ ٌة ت ُِذ ُّلــه).

ــاب ال َّط َمــ ِع ح 1و ،2والروايتــان
[الكافــي للكلينــي ج 2صَ 320ب ُ
عــن اإلمــام الصــادق والباقــر ]L
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أصبــح واضحـ ًا اليــوم أن المح ّفــزات الخارجيــة مهمــا
عظمــت وج ّلــت ،فــإن تأثيرهــا ال يغلــب تأثيــر الدوافــع
الذاتيــة الداخليــة ،إذ إنهــا تشــعل الحمــاس مــن الداخــل،
لتمــأ الــروح حيويــة كافيــة لتذليــل مصاعــب الحيــاة،
علــى عقباتهــا.
والتغلــب
ٰ
ّــى أنهــم صــاروا يبحثــون عــن عــاج بعــض
حت ٰ
األمــراض النفســية بــل والفســيولوجية المســتعصية مــن
خــال تقويــة النفــس واإليحــاء إليهــا بالشــفاء! وقــد نجحوا
بنســبة معينــة فــي ذلــك.
قــو نفســك،
إذن ،اشــعل الحمــاس فــي داخلــكِّ ،
اصنــع حوافــزك الذاتيــة ،واكتـ ِ
ـف بهــا عــن تلــك العارضــة
عمــا
الخارجيــة المؤقتــة ،وتذكــر أنــه (مــا ضعــف
ٌ
بــدن َّ
قويــت عليــه الن َّيــة).
[مــن ال يحضــره الفقيــه للصــدوق  /440 :4ح .5859والروايــة عــن
اإلمــام الصــادق ]Q

ع َرقُه
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قَ ْب َل أَ ْ
ِف َ
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ـتوى واحــد
ـى مسـ ٰ
لــم يكــن النــاس فــي هــذه الدنيــا علـ ٰ
بمســتوى واحــد معرفيــ ًا ...هكــذا
ماديــ ًا ،كمــا هــم ليســوا
ٰ

ـى يتخــذ بعضنــا
أراد اللــه تعالـ ٰ
ـى لهــذه الحيــاة أن تكــون ،ح ّتـ ٰ
ِ
ّــى ينفتــح الطريــق أمــام تبــادل المنفعــة
بعضــ ًا ســخري ًا ،وحت ٰ
والخبــرات.

يتقوتوا
كثيـ ٌـر هــم الذيــن يقدّ مــون خدماتهــم مــن أجــل أن ّ

هــم وعيالهــم فــي يومهــم هــذا ،وكثيــر منهــم مــن ينتظرهــم

ـى أحـ ّـر مــن الجمــر ل ُيتحفوهــم بطعــام يجعــل مــاء
أطفالهــم علـ ٰ
الحيــاة يتدفــق فــي عروقهــم.

فــا تظلموهــم أجورهــم ،وال تبخســوهم ح ّقهــم ،وال
تقصــروا معهــم ،بــل ال ّ
تؤخــروا عليهــم أجورهــم ،بــل (أعطــوا
األجيــر أجــره قبــل أن يجــف عرقــه ،وأعلمــه أجــره وهــو فــي

عملــه).

[كنــز العمــال للمتقــي الهنــدي (ج 3ص 907ح )9126والروايــة
عــن رســول اللــه ]O
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تعالــى أراد لهــذا العالــم أن يســير
صحيــح أن اللــه
ٰ
وصحيــح أن رزق النــاس
وفــق نظــام األســباب الطبيعيــة،
ٌ
ـى النــاس ،ولكــن ذلــك ال يعنــي أن يقطــع المؤمــن كل
علـ ٰ
ِصالتــه مــع الغيــب.
علــى العالــم ،ومــا
تعالــى مــا زال مهيمنــ ًا
إن اللــه
ٰ
ٰ
زالــت يــده مبســوطة ينفــق كيــف يشــاء ،ومــا زال رحيم ـ ًا
حكيمـ ًا عليمـ ًا ،ومــا زالــت خزائــن األرض تحــت ســلطانه،
تبقــى مدينــة
فمهمــا عظمــت األســباب الطبيعيــة ،لكنهــا
ٰ
لمشــيئة البــاري جــل وعــا.
واســع
ــق باألســباب الطبيعيــة ،واطلــب رزقــك
تع ّل ْ
َ
تنســى ِصلتــك بالغيــب،
لتحصيلــه ،ولكــن إيــاك أن
ٰ
قضــى أن يكــون
تعالــى
وعالقتــك بالســماء ،فــإن اللــه
ٰ
ٰ
قــوت .ولــكل حبــة آكل).
(لــكل ذي رمــق
ٌ
[تحف العقول للحراني ص ،98والرواية عن أمير المؤمنين ]Q
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الخلــود ،مطلــب فطــري لــكل كائــن حــي ،يجعلــه يهرب
مــن المــوت ومــن ّ
ـى بطعامــه
كل مــا ُي ّ
قربــه إليــه ،لذلــك اعتنـ ٰ
وبصحتــه.
ورأى بتجربتــه
اإلنســان أكثــر مــن بحــث عــن الخلــود،
ٰ
الطويلــة أن يبتعــد عــن كل مــا مــن شــأنه أن يقضــم مــن أيــام
عمــره وســاعات حياتــه ،وألجــل ذلــك أخــذ بتطويــر علــم
ـق أن ُيقاتــل
ـى حــدٍّ لــم يســبق لــه نظيــر ،واســتطاع بحـ ٍّ
الطــب إلـ ٰ
األمــراض ويتغلــب عليهــا فــي الكثيــر مــن المياديــن ،وبذلــك
عمــر فــي
اســتطاع أن ُيعطــي فرصــة أطــول لإلنســان فــي أن ُي ّ
هــذه الحيــاة.
ـى حقيقــة واقعية
ولكــن رغــم ذلــك كلــه ،علينــا أن ال ننسـ ٰ
هــي أوضــح مــن الشــمس وأبيــن مــن األمــس ،وهــي (أنــه مــن
ُ
إلــى بطنهــا،
مشــى
والليــل
علــى وجــه األرض فإنــه يصيــر ٰ
ٰ
ٰ
والنهــار يتســارعان فــي هــدم االعمــار).
[تحف العقول للحراني ص 98والرواية عن أمير المؤمنين ]Q
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منــذ قديــم الزمــان ،واإلنســان يبحــث عــن التميــز والعــز،

فــا رغبــة لعاقــل أن يكــون كمــا الســرب ،وال ممــن لــو حضــر

لــم ُيعــدّ  ،ولــو غــاب لــم ُيفت َقــد.

إلــى المجــد،
كثيــرة هــي الســبل التــي امتطاهــا ليصــل ٰ

ـى كثرتهــا لــم تســلم مــن الضــد ،ففــي كل ســبيل منها
وهــي علـ ٰ
وقــف األضــدا ُد ُيع ّقــدون المشــهد و ُيكثــرون مــن عقباتــه.

ـى مــن يــؤازره فــي
واإلنســان بذاتــه ضعيــف ،فاحتــاج إلـ ٰ

ـى
محنتــه ،و ُيقو ّيــه ســاع َة ضعفــه ،فاتخــذ اإلخــوان ،وركــن إلـ ٰ
األقــران ،وتو ّثــق بالعشــيرة ،وتمســك بــكل ســبل القــوة.

ْ
وإن كان مــن حبــل قــوة يــورث العــز ،فــا شــيء أعظــم

ـى،
وال أقـ ٰ
ـوى مــن حبــل عـ ٍّـز يحــوزه المؤمــن مــن عـ ِّـز اللــه تعالـ ٰ

وغنــى بــا مــال ،وهيبــ ًة بــا
و(مــن أراد عــ ّز ًا بــا عشــيرة،
ٰ
ـى عــز طاعتــه).
ســلطان ،فلينتقــل مــن ُذ ّل معصيــة اللــه إلـ ٰ
[الخصال للشيخ الصدوق ص 169ح]222

م ِ
ْب
و َ
َ
ل ال َكلِ َ
ة ِح َ
سا ٌ
ع َٰ

19

مــن طبيعــة اإلنســان أن يكــون دقيق ًا فــي حســاباته المادية،

وهــو فــي ذلــك معــذور ،ولــه مبرراتــه المعقولــة ،فالنســيان قــد

ُيتلــف بعــض أموالــه ،والغـ ّ
ـش قــد يســرق بعضهــا ،والكــذب
قــد ُيهلــك بعض ـ ًا ثالث ـ ًا ،وتقلبــات الدنيــا قــد تحــرق األخضــر
واليابــس بأســرع مــن لمــح البصــر!

لذلــك كان العاقــل علــى قــدر عـ ٍ
ـال مــن ضبــط صادراتــه
ٰ

ووارداتــه ،ويمســك عــن التبذيــر بــا مبــرر ،ليــوازن بينهــا،
وليدّ خــر بعضــ ًا مــن مكتســباته لمــا ال يعلــم مــن غياهــب

مســتقبله.

هــذا فــي حســاب األمــوال ،ولكــن مــاذا عــن حســاب
الــكالم؟! هــل دار فــي خ َلدنــا أنــه مــن عملنــا!
ِ
حق ـ ًا أن (مـ ِ
ـن َع َملِــهَ ،قـ َّ
ـل ك ََل ُمــه ّإل
ـم َأ َّن ك ََل َمــه مـ ْ
َ ْ
ـن َعلـ َ
ِ
يمــا َي ْعنِيــه).
ف َ
[نهج البالغة ج 4ص 82من الحكمة رقم (])349
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يملــك اإلنســان خمســة أصابــع فــي يــده ،وربمــا ال
يســتعمل منهــا ّإل إصبعيــن لــو أراد أن ُيعطــيّ ،إل أن هنــاك
ألــف شــيطان وشــيطان يقبضــون عليــه هذيــن اإلصبعيــن،
ّ
ويحذرونــه الجــدب ،وال يرعــوون عنــه
يخوفونــه الفقــر،
ّ
ّإل إذا أمســك يــده.
هــو معــذور لــو كان يعتبــر العطــاء خســارة ،هــو
معــذور إذ يعتقــد أن مــا خــرج مــن يــده هــو تالــف ،هــو
معــذور حيــث لــم يتيقــن التعويــض اإللهــي.
ـى العطــاء مــن نصيــب الواثــق بالغنــي المطلــق،
ويبقـ ٰ
ـف جــاد بِالعطِيـ ِ
ِ
ـة).
ـن َأ ْي َقـ َ
و(مـ ْ
ـن بِالخَ َلـ َ َ َ َّ
َ
[نهج البالغة ج 4ص 34الحكمة (])138
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ال أحــد مــن العقــاء يســتغني عــن التقديــر الذاتــي،
ـعى ألن يكــون كريمـ ًا فــي قومــه وأهلــه ،إذ بذلك
والجميــع يسـ ٰ
ُيحــس المــرء بقيمــة وجــوده ،وبشــخصيته.
إلــى تحصيــل ذلــك،
وكثيــر ٌة هــي الطــرق التــي تــؤدي ٰ
وهــي تختلــف باختــاف البيئــة والمجتمــع الــذي يعيــش فيــه
الفــرد ،فقــد تكــون وســيلة ذلــك هــو المــال ،إذ ُيقــدّ ر البعــض
صاحــب المــال لكونــه ذا مــال فقــط ،وقــد تكــون وجاهــة فــي
عشــيرة ،أو شــهادة علميــة ،أو عالقــة مــع ســلطان...
ـى أنهــا ليســت
إال أن تلــك الوســائل ليســت عامــة ،بمعنـ ٰ
ـدى كل النــاس ،فــرب صاحــب مـ ٍ
ـال ال تقديــر
ذات مفعــول لـ ٰ
ٍ
ـدى النــاس ،وال وســيلة
لــه ،ورب صاحــب ســلطان ممقــوت لـ ٰ
ـوى
لتحصيــل الكرامــة عنــد عقــاء النــاس والمجتمعــات سـ ٰ
ـى مــن شــئت تكــن
طريقــة واحــدة ،وهــي طريقــة( :امنــن علـ ٰ
أميــره).
[الخصــال للشــيخ الصــدوق ص 420بــاب التســعة ح .14والروايــة
عــن أميــر المؤمنيــن ]Q

22

ق ْي ِ
ح ِ
ي
ج َ
م ُْل ال َ
ال َ
ق ُّ

ـعى ،وبــه
ـى حــب الجمــال ُفطــر ،وبــه انبهــر ،وإليــه سـ ٰ
علـ ٰ
رغــب ،هكــذا خلــق اللــه
تعالــى اإلنســان ،محبــ ًا للجمــال،
ٰ
فهــو يحــب الوجــه الجميــل ،واالســم الجميــل ،واللقــب
ّــى
الجميــل ،والبنــاء الجميــل ،والمركــب الجميــل ،وحت ٰ
الكلمــة الجميلــة ،هــو يحبهــا.
إلى اآلن من يحب القبيح.
لم َأر ٰ
ألـ ِ
ـرى
ـى أطيــب طعــام وأكثــره فائــدة ،هــل تـ ٰ
ـق بنظــرك إلـ ٰ
نفســك تتــوق إليــه لــو رأيــت ط َب َقــه قــذر ًا ،أو رأيتــه
مــأوى
ٰ
للذبــاب!
هــو
تعالــى جميــل يحــب الجمــال ،وهكــذا أراد لبنــي
ٰ
ـعى الجميــع لتحصيــل
البشــر ،أن ُيحبــوا الجمــال ،لذلــك يسـ ٰ
كل مــا هــو جميــل.
ولــكل فــرد نظرتــه فــي الجمــال ،وإن (جمــال الرجــل
الوقــار ،وجمــال الحــر تجنُّــب العــار).
[عيــون الحكــم والمواعــظ ل ّليثــي الواســطي ص 222والروايــة عــن
أميــر المؤمنيــن ]Q
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كل واحــد منــا يعــرف فــي قــرارة نفســه مــا هــي
حقيقتُــه.
ـخص بأنــك العالــم الجهبــذ ،يمكنــك
قــد يصفــك شـ ٌ
أن تصــدّ ق ذلــك ،ويمكنــك أن تهــز رأســك موافقــ ًا،
تبقــى
ويمكنــك أن تُغــدق عليــه العطايــا والهبــات ،لكــن
ٰ
أنــت فــي ذاتــك تعــرف الحقيقــة والواقــع!
ٌ
جميــل أن يعــرف اإلنســان قــدر نفســه ،وجميــل أن

ـى ســدّ ثغراتــه بالتقاط
ـعى إلـ ٰ
يعــرف مقــدار مــا يجهلــه ،فيسـ ٰ
المعرفــة أينمــا كانــت ،ولكــن ليــس جمي ـ ً
يوجــه
ا منــه أن ّ
َمراصــدَ ه الكتشــاف بواطــن اآلخريــن وأســرارهم ،وفــي
الجهـ ِ
ـلَ :جهـ ُ
ـل
ـم َ
نفــس الوقــت هــو ُيهمــل نفســه ،إذ (أع َظـ ُ
ـان أمــر ن ِ
َفسـ ِ
ا ِ
ـه).
إلنسـ ِ َ
[عيــون الحكــم والمواعــظ ل ّليثــي الواســطي ص 118والروايــة عــن
أميــر المؤمنيــن ]Q
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هاْيَ ُ
هلِ
ج ْ
نِ َ
ة ال َ

ـوره ،ودوامــة هائل ـ ٌة ال ُيقاومهــا
ـدرك غـ ُ
بحـ ٌـر عميــق ال ُيـ َ
أمهــر الس ـ ّباحين ،ومضمــار سـ ٍ
ـباق ال هــوادة فيــه.
ُ
ـت خزانــة منــه لتعــرف مــا فيهــا ،اكتشـ ْف َت فــي
ك ّلمــا فتحـ َ
زدت
نفســك أنــك أعجـ ُـز مــن أن ُتــدرك الحقيقــة منهــا ،وك ّلمــا َ
ـدت نفســك أنــك مــا زلــت ظمآنـ ًا للمزيــد
مــن تحصيلــه ،وجـ َ
منه .
ذاك هو العلم!
بــدأ منــذ أول يــوم ُو ِجــد فيــه اإلنســان ينشــر راياتــه ويرفع
أعالمــه ،ومــا زال كأنــه طفــل يحبــو فــي أول أيامــه ،رغــم مــا
أي
إلــى ّ
نــراه مــن تطــور كان هــو ســيده ورائــده ،وال نعلــم ٰ
وأي حــدٍّ ســيصل.
ـدى ّ
مـ ٰ
هــذه هــي الحقيقــة التــي البــد أن نع َيهــا عــن العلــم،
ِ
ِ
ـن ادعـ ِ
ـن
ـن العل ـ ِم غا َي َت ـ ُهَ ،ف َقــد َأ ْظ َهـ َـر مـ َ
ـى مـ َ
(مـ ِ َّ ٰ
ولذلــك فــإن َ
جهلِ ِ
ــه نِها َيتَــ ُه).
َ ْ
[عيــون الحكــم والمواعــظ ل ّليثــي الواســطي ص 433والروايــة عــن
أميــر المؤمنيــن ]Q
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ِ
ـى ،ولــو اجتمــع الثقــان وتعاونــوا
عمــه ال تُعــدُّ وال تُحصـ ٰ
ن ُ
ـى أداء حــق نعمــة واحــدة منهــا مــا اســتطاعوا.
علـ ٰ
تصوروا لو كان كل البشر عميان ًا ،كيف ستكون حياتهم؟!
تصوروا لو كنّا بال ٍ
سنعمر حياتنا؟!
أيد وال أرجل ،كيف
ّ
تصــوروا لــو كان الهــواء ُيبــاع كالطعــام ،أي حــرج ســيقع فيــه
الجميــع بال اســتثناء؟!

تصــوروا لــو خلقنــا اللــه تعالــى بــا عقــل ،مــاذا كنــا ســنفعل
وكيف ســنتصرف؟!
وتســخير مــا فــي الكــون لنــا،
خ ْل ُقنــا فــي أحســن تقويــم،
ُ
ِ
ــم ال يمكــن أن نكــون بشــر ًا مــن دونهــا،
وتجمي ُلنــا بالعقــل ،ن َع ٌ
ِ
ـل َع َل ْيــه نِ ْع َمـ ًة ّإل فِــي َم ْط َعـ ٍم َأ ْو َم ْشـ َـر ٍ
وجـ َّ
ب
ـم َيـ َـر للــه َعـ َّز َ
(ومـ ْ
ـن َلـ ْ
َ
َأ ْو َم ْل َبـ ٍ
ـسَ ،ف َقــدْ َق ُصـ َـر َع َم ُلــه و َد َنــا َع َذا ُبــه).

[الكافــي للكلينــي (ج 2ص 316 - 315بــاب حــب الدُّ ْنيــا ِ
والحـ ْـر ِ
ص
َ
َ ُ ُ ِّ

َع َل ْي َها ح.])5
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ى إِبْلِ ْيس!
َ
حتّ ٰ

لسنا معصومين!

قدرنــا فــي هــذه الحيــاة،
نعــم ،لســنا كذلــك ،والخطــأ ُ
والمعصيــة البــد وأن نواقعهــا يوم ـ ًا ،ولــو مــن دون عمــد ،وربمــا
واقعناهــا مــرة أو مرتيــن ،وربمــا عشــرات المــرات.
تبــارك خال ُقنــا وجـ ّـل وعــا ،فتــح لنــا بــاب التوبــة ،لنك ّفــر
عــن ســيئاتنا ،ولنمســح آثارهــا مــن صفحــات كتــاب أعمالنــا.

البعــض قــد ُيداخلــه الشــك ،ويعيــش القلــق مــن عــدم قبــول

توبتــه ،وقــد يفــزع عندمــا يســمع عــن أهــوال يــوم القيامــة ،قــد
يشــعر بالرعــب إذا مــا تذ ّكــر ِعظــم ذنوبــه وكثرتهــا.

قهــار الســماوات
مــاذا يفعــل؟! وهــل يمكــن أن يرحمــه اللــه ّ

واألرض؟

ـم أنــه (إذا كان يــوم القيامــةَ ،
نشــر اللــه
ال أدري ،ولكنــي أعلـ ُ

ـى يطمــع إبليــس فــي رحمتــه).
ـى رحم َتــه ،ح ّتـ ٰ
تبــارك وتعالـ ٰ

[أمالــي الشــيخ الصــدوق (ص  273ح )2 / 301عــن اإلمــام الصادق
جعفــر بن محمــد ]Q
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ـى المــرء فــي الظــروف الحالكــة،
الس ـ ُبل علـ ٰ
تنقطــع ُ
ـى إنــه قــد يصيبــه اليــأس مــن الفــرج.
ح ّتـ ٰ
ـى أن ُيصبــح كراكــب
قــد يصــل الوضــع بالبعــض إلـ ٰ
ســفينة فــي بحـ ٍ
ـر ُل ّجــي فــي ليـ ٍ
ـل ٍ
داج بــا مـاّح ...حينهــا،
ـب الحكيم!
تتضيــق الوســيعة بعيــن الحليــم ،ويحــار فيهــا ُلـ ُّ
مــأوى
كهــف يلجــأ إليــه المضطــر ،وال
يبقــى
حيــث ال
ٌ
ٰ
ٰ
يــأوي إليــه الحائــر.
خضــم هــذه القطــع المظلمــة مــن الظــروف،
فــي
ّ
ـور بـ ِ
ـى
ـاب اللــه تعالـ ٰ
يلــوح مــن قريــب  -ال مــن بعيــد  -نـ ُ
الــذي ال ُيغلــق.
ِ
وتمس ْ
ــك بحبــل
أســر ْع ،عليــك أن تلجــه بثقــة،
َّ
ـو َت َف َأ ْقبِـ ْ
اج َتـ َ
ـل بِ َق ْلبِـ َ
ـك
ـن َح َ
ـك ،و ُظـ َّ
الدعــاء ،ولكــن (إِ َذا َد َعـ ْ
بِال َب ِ
ــاب).

ـال ع َلــى الدُّ عـ ِ
ِ
ـاب ِ
ـاء حَ 3ع ـ ْن
َ
[الكافــي للكلينــي ج 2صَ 473بـ ُ
اإل ْق َبـ َ ٰ
َأبِــي َعبـ ِ
ـد اللــه ]Q
ْ
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عك ِ
ْسيّ ٌ
ج ٌ
ة
ة َ
نَ ِتيْ َ

قل ـ ُة الفــرص ،ســرعة ضياعهــا ،كثــرة الراغبيــن بهــا،
ـى أن
وخفــاء مواضعهــا ،أســباب معقولــة تدعــو العاقــل إلـ ٰ
ـى حيــازة مــا تم ّكــن منهــا.
يعمــل علـ ٰ
العمــل ،التدبيــر ،التخطيــط والتنســيق ،ال شــك مهمــة
جــد ًا فــي اســتثمار مــا تــم الحصــول عليــه منهــا.
الحيــاة الرغيــدة ،االطمئنــان مــن المســتقبل ،واحتــرام
ـى عمــران حياتــه،
الــذات ،غايــات محترمــة لمــن يعمــل علـ ٰ
ّإل أن الوســائل المؤديــة إليهــا قــد تكــون مجانبــة للصواب،

ومهمــا يكــن ،فــإن (الحرص ُينقــص قــدْ ر الرجــل ،وال يزيد
فــي رزقه).
[عيون الحكم والمواعظ ل ّليثي الواسطي ص]49
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رؤســاء دول ،مســؤولو مؤسســات ،خطبــاء منابــر،
ّــى بائــع الخضــار،
مديــرو معامــل ،مع ّلمــو تالميــذ ،وحت ٰ
يتبــارى الجميــع فــي ميــدان اإلقنــاع ،ليجــذب األنصــار
ٰ
والمؤيديــن والزبائــن.
ـى برمجــة عقــل اآلخــر؛
أســاليب متنوعــة ،تهــدف إلـ ٰ
ـى ُيعطيــك مــا تريــد منــه.
ح ّتـ ٰ
ومتخصصــوه وقوانينــه،
رواده
ّ
ف ـ ٌّن اإلقنــاع ،صــار لــه ّ
بحــق فــ ٌن مهــم وعملــي ،وبــه قــد تحيــى ٰ ٌ
دول
وهــو
ٍّ
أخــرى.
وتمــوت
ٰ
ـدى الجميــع أن (مــن صدقــت
لكــن ليكــن معلوم ـ ًا لـ ٰ
لهجتــه قويــت حجتــه).

[عيــون الحكــم والمواعــظ ل ُليثــي الواســطي ص 449عــن أميــر
المؤمنيــن ]Q
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ب!
ْت
أَن َ
َّ
الس َب ُ

هــو أوســع ممــا نتوقــع ،ال ُيغلــق فــي ليـ ٍ
ـل وال نهــار،
يمكــن للفقيــر أن يدخلــه قبــل الغنــي ،واألُ ّمــي قبــل
المتع ّلــم ،فقــط يحتــاج إلــى أن تدخلــه وتقــول ِ
﴿ح َّط ـ ٌة﴾
ٰ
ـى ،بــل ليقضــي
[البقــرة ]58 :ليغفــر لــك اللــه تبــارك وتعالـ ٰ
لــك حوائجــك.
هــو وعــد إلهــي﴿ ،ا ْد ُعونِــي َأ ْسـت ِ
ـم﴾ [غافــر]60 :
َج ْ
ب َل ُكـ ْ
و﴿إِ َّن اللـه ال يخْ لِـ ُ ِ
ـف الميعــا َد﴾[ .آل عمــران]9 :
َ ُ
تعالى.
هذا ما عند الله
ٰ
وأمــا الــذي عنــدك ،فــا تســتغرب مــن عــدم اإلجابــة
إن لــم تدخــل البــاب أص ـاً ،كمــا أنــه (ال تســتبطئ إجابــة
دعائــك ،وقــد ســد ْدت طري َقــه بالذنــوب).
[عيــون الحكــم والمواعــظ ل ّليثــي الواســطي ص 524عــن أميــر
المؤمنيــن ]Q
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ـكل منّــا شــخصيته ،ولـ ٍّ
لـ ٍّ
ـكل منّــا احترامــه الخــاص،
ولـ ٍّ
ـكل منّــا وض ُعــه االجتماعــي ،ومركــزه بيــن النــاس.
كنــت ،فــإن هنــاك أمــور ًا
فــي أي مرتبــة اجتماعيــة
َ
ـى ألفاظــك ،مالبســك،
تفرضهــا عليــك تلــك المرتبــة ،ح ّتـ ٰ
مــكان جلوســك ،تتحكــم بهــا أعــراف خاصــة.
ـى م ْقــت المتم ّلــق،
ومهمــا يكــن ،فالجميــع متفــق علـ ٰ
ـى
وإن ّقربــه بعـ ٌ
ـض ليســتغ ّله فــي مآربــه ،وكذلــك اتفقــوا علـ ٰ
بغــض اإللحــاح فــي طلــب حاجــة ،بــل قــد تُغلــق بابــك
ٍ
ـح.
ـح ويلـ ُّ
ـح ويلـ ُّ
بقــوة إن رأيــت أحدهــم يلـ ُّ
هكذا نحن.
ِ ِ
ـح َع ْبــدٌ ُم ْؤ ِم ٌن
وأمــا عنــد الغنــي المطلق ،فـ(واللــه َل ُيلـ ُّ
ـل فِــي ح ِ
وجـ َّ
اهــا َله).
اجتــهّ ،إل َق َض َ
َ َ
ـى اللــه َعـ َّز َ
َع َلـ ٰ
ـاح فِــي الدُّ عـ ِ
ـاء وال َّت َلبـ ِ
اإللحـ ِ
ـث
ـاب
َ
ُّ
َ
[الكافــي للكلينــي ج 2صَ 475بـ ُ
 -ح 3عــن اإلمــام الباقــر ]Q
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عقْلِ
وا ْ ُ
ُ
ن ال َ
ع ْن َ

كمــا يختلــف النــاس فــي مســتواهم المــادي ،كذلــك
يختلفــون فــي مســتواهم المعرفــي واإلدراكــي.
اختالف
ـتوى المــادي
ُ
ـى اختــاف المسـ ٰ
وكمــا يترتــب علـ ٰ
علــى اختــاف
المعيشــة فــي كل جوانبهــا ،كذلــك يترتــب
ٰ
ِ
ـى العقــل
ـتوى العقلــي اختـ ُ
المسـ ٰ
ـاف التعامــات المعتمــدة علـ ٰ
واإلدراك.
بمســتوى واحــد،
أنــت ال تســتطيع أن تعامــل الجميــع
ٰ
فالبعــض ينفــع معــه الخطــاب العلمــي ،والبعــض يقتضــي
الحديــث معــه خطابـ ًا روحيـ ًا ،وثالــث ال ينفــع معــه ّإل الــكالم
العرفــي.
ٌ
دليــل
إن تنــوع أســاليب الخطــاب مــع اآلخــر
علــى
ٰ
ـى
نضــوج الشــخص ،وهــو مــن طــرق النجــاح فــي الحيــاة ويبقـ ٰ

(عنــوان العقــل مــدارا ُة النــاس).
ُ

[عيــون الحكــم والمواعــظ ل ُليثــي الواســطي ص 339عــن أميــر
المؤمنيــن ]Q
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منــذ قديــم الزمــان ،واإلنســان أدرك أنــه يحتــاج
إلــى اآللــة فــي مختلــف شــؤون حياتــه ،فباآللــة اســتطاع
ٰ
علــى الكثيــر مــن صعوبــات الدنيــا ،فخــاض
أن يتغلــب
ٰ
ـى ظهــر الريــح ،وانحنــت لــه الجبــال
عبــاب البحــار ،وامتطـ ٰ
الشــامخات ،بــل بهــا ن ّقــب بطــن األرض ،وغــاص فــي
عمــق الســماء.
فــا أحــد ينكــر فضلهــا فــي تذليــل األرض وترويــض
ـى للمــرء عنهــا.
مــا فــي الســماء ،وال تقــدُّ َم ّإل بهــا ،وال غنـ ٰ
النكتــة المهمــة هنــاَ ،أن كل اآلالت َمدينــ ٌة لجهــاز
ـدى اإلنســان ،بــه اســتطاع أن يســتعمل اآللــة بــل
عظيــم لـ ٰ
ـى الدهــر
أن يصنعهــا .ذاك هــو العقــل ،وإنــه (ال ُيســتعان علـ ٰ
ّإل بالعقــل).
[بحار األنوار ج 75ص 7عن أمير المؤمنين ]Q
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عندمــا ُكنّــا صغــار ًا ،قرأنــا قصــة الراعــي الــذي حلــم
وبنــى مدينــة مجــده فــي يقظتــه ،وكانــت
بملــك عظيــم،
ٰ
ـى رأســه ،حيــث كســرت
نتيجــة حلمــه ســمن ًا انســكب علـ ٰ
جر َتــه!
عصــا الواقــع ّ
وعندمــا كبرنــا ،وجدنــا أننــا فــي كثيــر مــن األحيــان
علــى ســواحل
ننســى الواقــع ،لنبنــي قالعنــا وقصورنــا
ٰ
ٰ
مرجانيــة بديعــةّ ،إل أنهــا ال تعــدو كونهــا صــور ًا ال تصمــد
أمــام إزعــاج صــوت ذبابـ ٍ
ـة ،تحـ ّ
ـى أنــف الواقــع!
ـط علـ ٰ
مــا لــم تــزرع لــن تحصــد ،ومــا لــم تســهر الليالــي
ـى المقصــد ،ومــا لــم تتحمــل إبــر النحــل لــن
لــن تصــل إلـ ٰ
تــذوق الشــهد ،و(ال تحصــل الجنــة بالتمنــي).

[عيــون الحكــم والمواعــظ ل ّليثــي الواســطي ص 533عــن أميــر
المؤمنيــن ]Q
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إلــى
هــل رأيتــم النحلــة كــم
تســعى جاهــد ًة لتصــل ٰ
ٰ
ٍ
وردة؛ لترتــوي مــن رحيقهــا!
ميســم
هــل رأيتــم العاشــق الولهــان كيــف يبحــث عــن نســمة
ٍ
ـى معشــوقه!
هــواء ،تعطــف عليــه؛ لتحمــل أشــواقه إلـ ٰ

هــل تأ ّملتــم فــي زاهــد عابــد وهــو يتحـ ّـر ٰى مواضــع
إلــى
الرضــا ومواطــن الرحمــة
ليحظــى بلحظــة جــذب ٰ
ٰ
ســاحة القــدس!
كلهــم يبحــث عــن غايتــه ،وكلهــم
يســعى للفــوز
ٰ
و(مـ ِ
ـن ْاشـت َ
َاق
ـى تحقيــق هدفــهَ ،
برغبتــه ،وكلهــم يشــتاق إلـ ٰ
ِ
ِ
إِ َلــى الجنَّـ ِ
ـن النَّـ ِ
ـا َعـ ِ
ـة َسـ َ
ـن َّ
ـار
الشـ َ
ـن َأ ْش ـ َف َق مـ َ
ومـ ْ
ٰ َ
ـه َواتَ ،
ــن المحرم ِ
ــات).
َر َج َ
ــع َع ِ ُ َ َّ َ
ِ ِ
اإليم ِ
ــان ح ،1عــن أميــر
[الكافــي للكلينــي ج 2صَ 50ب ُ
ــاب ص َفــة ِ َ
المؤمنيــن ]Q
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يخــوض البحــار ،ويخاطــر بحياتــه ،ويجــازف بمــا يملــك،
يهجــر النــوم رغــم الوســن ،ويفــارق األحبــة رغــم الحنيــن،
ويتجــرع مــرارة الن ََصــب وســياط ال َت َعــب ،وبعــد محــاوالت
ـى بربــح عظيــمُ ،ينســيه كل همــوم الماضــي.
وجــوالت ،قــد يحظـ ٰ
هذا حال تاجر ناجح في هذه الحياة.
ولآلخــرة تجارتهــا أيضـ ًا ،وال تقــل خطــورة وصعوبــة وجهد ًا
ـى
عــن تجــارة الدنيــا ،بــل قــد تفوقهــا فــي كثيــر مــن األحيــان ،ح ّتـ ٰ

ـى جمــرة ،أو خــرط شــوك القتــاد.
ـى حــد اإلمســاك علـ ٰ
تصــل إلـ ٰ

ـى أن الربــح ُينســي التاجــر مشــقة
ثــم إن الواقــع شــاهد علـ ٰ
التعــب ولــو كان غيــر مضمــون فــي بدايــة العمــل ،فكيــف بجهــد
مضمــون الربــح؟!
َأل يستحق بذل الوقت والمال والجهد؟

ـواب اآلخــرة ُينســي
ذاك هــو مــا عنــد اللــه تعالــى ،إذ( ...ثـ ُ
مش ـ ّق َة الدنيــا).

[عيــون الحكــم والمواعــظ ل ّليثــي الواســطي ص 217عــن أميــر
المؤمنيــن]Q
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كل شيء يمكن أن يزيد ،فإنه يمكن أن ينقص.
وحتــى
المــال ،الصحــة ،األمــن ،الرفــاه ،القــوة،
ٰ
علــى ذلــك.
العلــم ،شــواهد حيــة
ٰ
الزيــادة والنقصــان ليســا أمريــن عشــوائيين ،بــل إن
لهمــا نظامــ ًا خاصــ ًا ،مــا لــم يركــب المــرء مراكبــه ،فإنــه
ـوى
ـى ســاحل بحــر التمنــي ،ولــن يصــل إليــه سـ ٰ
ـيبقى علـ ٰ
سـ ٰ
زبــد البحــر فيذهــب جفــا ًء.
حتــى العقــل يزيــد وينقــص ،وفــق نظــام منهجــي
ٰ
ِ
ُ
والتجــارب).
(العقــل غريــزةٌ ،تَزيــدُ بالعلــ ِم
مقنّــن ،إذ
[عيــون الحكــم والمواعــظ ل ّليثــي الواســطي ص 52عــن أميــر
المؤمنيــن ]Q
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كــم هــو جميــل طائــر الطــاووس ،وكــم هــو مهيــب
ذلــك الصقــر!
لكــن تصــوروا لــو أن الطــاووس ُســلب منــه ُ
ريشــه،
ـى ذلــك الطائــر المغــرور بجمالــه؟! وتخ ّيلــوا لــو
أ َفهــل يبقـ ٰ
أن الصقــر ُنــزع منــه ُ
ريشــه ،لعــل الدجاجــة حينهــا تكــون
أهيــب منــه!
العــري فــي الحقيقــة كاشــف عــن العديــد مــن
ُ
العــورات ،واللبــاس هــو خيــر مــا ســتر الموجــودات.
ـى الشــجرة ،تكتســي لحاءهــا ،ليحميهــا ،وليعطيهــا
حتـ ٰ
شــيئ ًا مــن الجمــال.
وأنت أيها اإلنسان ،ماذا عنك؟!
وتجمــل ،فــإن اللــه عــز
هــي واحــدة ال غيــر( ،البــس
ّ
وجــل يحــب الجمــال مــا كان مــن حــال).

[دعائــم اإلســام للقاضــي النعمــان المغربــي ج 2ص 154ح544
عــن اإلمــام الصــادق ]Q

ِ
إلن ِ
ةا ِ
م ُ
ْساْنِ
ق ْي َ
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تتعــدى الدريهمــات ،لكنــه
فحــم أســود ،قيمتــه ال
ٰ
بعــد أن يهجــر عوالــي األرض ،ويقبــع فــي باطنهــا،
ويتحمــل ضغــوط الصخــور مــن حولــه ،ويصبــر ،ويتج ّلــد،
ّ
تجــده ينــزع ســواده المقيــت ،ويظهــر منــه مــا تشــرئب لــه
أعنــاق الملــوك ،وتتزيــن بــه أجيــاد الحســناوات ،وحينهــا،
ســيتجاوز بقيمتــه الذهــب ،وبجمالــه اللؤلــؤ ،وســيهجر
المناجــم ليعيــش فــي القصــور.
إنه الماس يا سادة!
وهكــذا نحــن البشــر ،إن لــم نصبــر
علــى ضغــوط
ٰ
علــى أعاصيرهــا ،إن لــم نقــف
الحيــاة ...إن لــم نتج ّلــد
ٰ
ـى كالفحــم وســط
شــامخين أمــام هيجانهــا ،فإننــا قــد نبقـ ٰ
ِ
ــن ّإل
ــس ألَ ْن ُفســك ُْم َث َم ٌ
المناجــم ،وفــي الحقيقــة (إِنَّــه َل ْي َ
الجنَّــ َةَ ،ف َ
وهــا ّإل بِ َهــا).
ــا َتبِي ُع َ
َ
[نهج البالغة ج 4ص 556الحكمة (])456
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ح ٌ
ع ٌ
ة
بِضَ اْ َ
ة َرا ْ ِب َ

بيــن مــدٍّ وجــزر ،زيــادة ونقصــان ،ربــح وخســارة،
رحــى الحيــاة ،فــا ثبــات فيهــا لحــال ،وال بقــاء
تــدور
ٰ
لشــيء فيهــا دون زوال.
قــد تخ ّطــط لتجــارة ناجحــة ،ال تجــد للخســارة فيهــا
موضعــ ًا ،وال للفســاد إليهــا منفــذ ًا ،لكــن زلــزاالً مد ّمــر ًا،
أو إعصــار ًا هائج ـ ًا ،يســرقها منــك فــي وضــح النهــار ،وال
ُيبقــي لــك منهــا غيـ َـر ُخ ّفــي ُحنيــن!
ولكــن هــل يعنــي هــذا أنــه ال اطمئنــان ألي تجــارة
فــي هــذه الحيــاة؟!
هــل يعنــي أن القلــق رفيــق كل بضاعــة وصاحبهــا
الــذي ال ُيفارقهــا؟
كال أبــد ًا ،فعليــك إذن (باإلحســان ،فإنــه أفضــل زراعة
وأربــح بضاعة).

[عيــون الحكــم والمواعــظ ل ّليثــي الواســطي ص 334عــن أميــر
المؤمنيــن ]Q

ف ٌ
ة
ع َ
ساْ َر ٌ
َ
مضَ اْ َ
ة ُ
خ َ
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ُ
يخــل يومــ ًا مــن الخســارة،
قامــوس التجــارة لــم
يمــح مــن صفحاتــه لــآن النــدم
ومصحــف الحيــاة لــم
ُ
والحســرة.
تصــرف
علــى
ك ّلنــا نواجــه الخســارة ،وقــد ننــدم
ّ
ٰ
ـى ضيــاع فرصــة كانــت
أهــوج ُقمنــا بــه ،وقــد
نتحســر علـ ٰ
ّ
بيــن أيدينــا.
ال بــأس ،هــذه هــي الحيــاة ،وهــذا هــو قانونهــا ،وأنت
غيــر ملــوم علــى ذلــك إذا كنــت قــد بذلــت جهــدك ِ
بم ْعــول
ٰ
إرادتــك ،وأنــرت طريقــك بمصبــاح علمك.
علــى مــن أغمــض
إنمــا اللــوم والحســرة والندامــة
ٰ
ـى فــي طريــق ذات الشــوكة ،و(إن أشــد النــاس
عينيــه ومشـ ٰ
ندامــة يــوم القيامــة :رجـ ٌ
ـل بــاع آخرتــه بدنيــا غيــره).

[الجامــع الصغيــر لجــال الديــن الســيوطي ج 1ص 336ح2201
وكنــز العمــال للمتقــي الهنــدي ج 3ص 510ح 7660عــن رســول اللــه ]O
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ف ِ
خ ِ
ْب
ف ْي ُ
سا ِ
تَ ْ
الح َ

مــن ســمات القائــد الناجــح أنــه ال ُيهمــل موظفيــه
دون رقابــة ،كمــا أنــه ال ينســاهم دون هدايــا وحوافــز...
هــو يفعــل ذلــك ليكســب و ّدهــم ،وليأخــذ منهــم جهدهــم
وخبرتهــم ،فيكــون الرابــح هــو قبلهــم.
هكذا نتعامل نحن البشر.
ـى أن يتعامــل هكــذا معنــا ،وهــو
ـى أبـ ٰ
إال أن اللــه تعالـ ٰ
الكريــم والغنــي المطلــق ،وإنمــا أعطانــا ووهــب لنــا
وسـ ّ
بعضنــا بعضـ ًا،
ـخر لنــا مــا فــي الكــون ،ألجــل أن ينفــع ُ
بعضنــا بعضــ ًا.
ول ُيعطــي ُ
وحتــى لــو أخطــأت معــه ،فيمكنــك التصحيــح
ٰ
ــن
والتــدارك فيمــا لــو أحســنت
(حس ْ
إلــى خلقــه ،إذن ِّ
ٰ
ُخ ُل َقــك ،يخ ّف ِ
ــف اللــ ُه حســا َبك).
ُ
[أمالي الشيخ الصدوق ص 278ح]9 / 308

ى
شُ غ ٌْل ب َِل َج ْد َ
و ٰ
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كــم هــي نعمــة عظيمــة أن يملــك اإلنســان مــن قــوة
ـى!
الذاكــرة مــا يجعلــه يحفــظ وال ينسـ ٰ
وكــم هــي خســارة كبيــرة لــو كانــت ذاكرتــه كشــبكة
تريــد أن تحبــس الهــواء!
وبيــن ذيــن وذيــن ،كان واقــع اإلنســان ،فــا هــو
حافــظ بالمطلــق ،وال هــو فاقــد للذاكــرة بالمطلــق.
ولكــن ال تستســلم أبــد ًا لمصيــدة النســيان ،فوعــاء
العقــل ال يضيــق بمــا ُجعــل فيــه ،فاحفــظ مــا اســتطعت،
واســتثر مــا غــاب فــي زوايــا ذاكرتــك ،ومهمــا تذكــرت
علــى مــا فــات ،ف ُيشــغ َلك
الهــم
ولكــن (ال تُشــعر قلبــك
ٰ
َّ
عــن االســتعداد لمــا هــو آت).

[عيــون الحكــم والمواعــظ ل ّليثــي الواســطي ص 530عــن أميــر
المؤمنيــن ]Q
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ب
ْس ٍ
ب َِل تَ َنا ُ

تتحكــم فــي الكــون قوانيــن كثيــرة ،تتناســب مــع
وأخــرى عكســ ًا.
بعضهــا البعــض مــرة طــرد ًا،
ٰ
العلــم والصــواب بينهمــا تناســب طــردي ،فكلمــا زاد
العلــم ،اقتــرب المــرء مــن الصــواب ،والعكــس بالعكــس.
الطمــع والقناعــة بينهمــا تناســب عكســي ،فكلمــا زاد
الطمــع ق ّلــت القناعــة ،والعكــس بالعكــس؛ لــذا كان طالــب
الدنيــا كشــارب مـ ِ
ـاء البحــر ،كلمــا أكثــر منــه ،ازداد عطش ـ ًا
ـى يقتلــه.
حتـ ٰ
ـهوة سـ ٍ
إذا فهمــت هــذا فاعلــم أنــه (رب شـ ِ
ـاعة أورثــت
ُ ّ
حزن ـ ًا طوي ـ ً
ا يــوم القيامة).
[عــدة الداعــي ونجــاح الســاعي البــن فهــد الحلــي ص 109عــن
النبــي األعظــم ]O

س ِ
ف
َ
وا ْ ُ
د َ
م األَ َ

يفنى.
القناعة كن ٌز ال ٰ
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[روضة الواعظين للفتال النيسابوري ص 456عن النبي األعظم ]O

مقولــة لطالمــا ســمعناها مــذ كنــا صغــار ًا ،ربمــا لــم
علــى كل حــال كنّــا
نكــن نعــي معناهــا بعمــقّ ،إل أننــا
ٰ
ـوى
نلــوي أعناقنــا ونحبــس أنفاســنا ع ّلنــا نُغضــي عــن حلـ ٰ
ـى الفــوز
نراهــا بيــد صبــي ،ونحــن ال نملــك مــا يعيننــا علـ ٰ
بواحــدة مثلهــا!
بمــرور الزمــن ،اكتشــفنا أن هــذه الحكمــة لــم تكــن
تعنــي مجــرد طــرد النظــر عمــا فــي أيــدي اآلخريــن ،بــل
إنهــا تحكــي عــن حقيقــة غايــة فــي األهميــة ،هــي تريــد منــا
إلــى مــا فــي أيــدي النــاس ،طــال
أن نفهــم أن (مــن نظــر ٰ
حزنُــه ودام أســ ُفه).

[أعــام الديــن فــي صفــات المؤمنيــن للحســن بــن محمــد الديلمــي
ص 294عــن النبــي األعظــم ]O
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ع ُل التَّف ِ
ْض ْيلِ !
أَفْ َ

يعيــش أفعــل التفضيــل بيننــا حيويــة ف ّعالــة ،فك ُّلنــا
األغنــى،
يحــب أن يكــون هــو األفضــل ،األجمــل،
ٰ
األقــوى ...وك ُّلنــا يريــد أن يكــون أوالده هــم األفضــل،
ٰ
األقــوى...
األغنــى،
األجمــل،
ٰ
ٰ
جميعنــا يرغــب فــي أن يملــك المركــب األســرع،
والمنــزل األوســع ،والزوجــة (أو الــزوج) األروع.
هكــذا ،يشــغلنا (أفعــل التفضيــل) ،وهكــذا قــد يســلب
ــى حياتنــا ،وقــد
منــا راحتنــا ،وربمــا ســعادتنا ،وربمــا ح ّت ٰ
تناســينا أو تغافلنــا عــن حقيقــة هــي األكثــر ثباتـ ًا ،واألعمــق
ِ
نظــر ًا ،واألخطــر مصيــر ًا ،وهــي أنــه( :أع َق ُ
ّــاس،
ــل الن
أن َظرهــم فِــي الع ِ
واق ِ
ــب).
َ
ُ ُ
[موســوعة أحاديــث أهــل البيــت  Kللشــيخ هــادي النجفــي ج7
ص 29عنــوان (العاقبــة) الحديــث ([  ،)22 ] 7889نقلــه عــن غــرر الحكم:
ح]...3275
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ناطحــات الســحاب ،بنــاء يعانــق الســماء ،ويالمــس
خــدّ الجــوزاء ،طبقاتهــا المتعاليــة تحكــي عــن فكـ ٍ
ـر متيـ ٍ
ـن
ٍ
وهندســة مت ٍ
ٍ
مســند
إلــى
ْقنــة ،وزنهــا الخيالــي يحتــاج
ٰ
ِ
ٍ
القــوة مــا تُم ّكنُــه مــن حملهــا
فــوالذي قــوي ،لــه مــن
ـى ظهــره مــن دون إرهــاق ،وإال ،فلــو أصابــه اإلرهــاق
علـ ٰ
ٍ
دســت رأســها
والتعــب فلربمــا مــال بهــا لتكــون كنعامــة ّ
فــي التــراب!
ـو أساســك أوالً ،ثــم ابـ ِ
ـن عليــه مــا شــئت ،وال تكــن
قـ ِّ
ٍ
ـى أسـ ٍ
ـاس مــن ملــح،
كــرا ٍم بــا قــوس ،أو كبــان قصــر ًا علـ ٰ
علــى
ولذلــك كانــت (العبــادة مــع أكل الحــرام كالبنــاء
ٰ
الرمــل).
[عدة الداعي البن فهد الحلي ص 141عن النبي األعظم ]O
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ة ِج ّديّ ٌ
ة
و ٌ
ُ
خط ْ َ

قالوا :إن مسيرة األلف ميل تبدأ بخطوة.
األولى
هــذا صحيــح ،لكــن انتبــه ،فهــذه هــي الخطــوة
ٰ
فقــط ،وهــي إن لــم تكــن جدّ يــة ،إن لــم تتبعهــا خطــوات
أخــرى ،إن لــم تتســلح بالعــزم والثبــات ،إن لــم تمــدّ
ٰ
فســتبقى تــراوح فــي مكانــك
إلــى آخــر خطــوة،
ٰ
عينيــك ٰ
ـم لــم يســمع األمــر بالتقــدم ،ففاتــه أصحا ُبــه،
كجنـ ٍّ
ـدي أصـ ٍّ
وربمــا أدركــه العــدو ،والت حيــن منــد ِم!
ِ
ُ
أقصــى
ببصــرك
األولــى بعــزم ،وار ِم
اخــط الخطــوة
ٰ
ٰ

وامــح مــن بياناتــك االستســام للكســل
األلــف ميــل،
ُ
والتعاجــز والتــواكلِ ،
ـاحك
فالجــدُّ  ،والعــز ُم ،والمثابرةُ ،سـ ُ
ـت فــي المــكارم ،فاجتنــب المحــارم).
للتقــدم ،و(إذا رغبـ َ

[عيــون الحكــم والمواعــظ ل ّليثــي الواســطي ص 133عــن أميــر
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ـى اكتســاب رضــا مديــر
يعمــل الموظــف الناجــح علـ ٰ
ليغنــم منــه مــا يحــب ،وال يكــون ذلــك ّإل بــأداء
عملــه؛
َ
مــا يرغــب فيــه المديــر ويح ُّبــه ،فتجــده باحث ـ ًا عــن طريقــة
ـى يعــرف
وأخـ ٰ
ـى يجــد مفتــاح قلبــه المغلــق ،وحتـ ٰ
ـرى ح ّتـ ٰ
علــى
الســر ّية التــي يتمكــن بهــا مــن الجلــوس
الشــيفرة
ٰ
ّ
أريكــة فــؤاد المديــر.
هكــذا ينبغــي لــك أن تكــون مــع الخالــق جـ ّـل وعــا،
فــا فــوز ّإل برضوانــه ،وال راحــة ّإل فــي ِجنانــه ،وال أمــان
ّإل تحــت ظ ِّلــه.
لكن أن ّٰى لي أن أجد مفتاح رضا ربي!
ال تقلــق ،فالمفاتيــح ُك ُثــر ،ومنهــا مفتــاح حيــوي قــد
ُأتيــح لــي ولــك ،إذ (مــا عبِــدَ الل ـه بِ َشـ ٍ
ـى اللــه
ـيء َأ َحـ َّ
ُ
َ ُ
ـب إِ َلـ ٰ
ْ
ِ
ِ
السـ ُـر ِ
الم ْؤ ِمـ ِ
ـن).
مـ ْ
ـى ُ
ور َع َلـ ٰ
ـن إِ ْد َخــال ُّ
ِ
السـ ُـر ِ
الم ْؤ ِمنِيـ َن
[الكافــي للكلينــي ج 2صَ 188بـ ُ
ـى ُ
ور َع َلـ ٰ
ـاب إِ ْد َخــال ُّ
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و ٍد!
وا ْ ٌ
د ب َِل ُج ْ
َج َ

علــى أريكتــه
األميــر مــا ال يملــك ،واتّــكأ
وهــب
َ
ٰ
ُ
المصنوعــة مــن ريــش النعــام ،يســتمع ِمدحـ َة الشــعراء الغاوين
ـى تقديــس رهبــان القصــور ،ثــم تغنّــت بجــوده
لــه ،ويتر ّنــح علـ ٰ
القصاصــون ســيرته فــي الجــود والكــرم!
البــاد ،وتذاكــر ّ
يــا لــه مــن جـ ٍ
ـواد ذاك الــذي جــاد بمــال غيــره! ويــا لــه
ـى علن ـ ًا!
مــن كريــم ذاك الــذي ســرق سـ ّـر ًا وأعطـ ٰ
قف هنيئة!
ـرى نفســك أميــر ًا عندمــا تمنــع أحــد ًا ح َّقــه؟! وهل
هــل تـ ٰ
ـرى نفســك قائــدّ ا فـ ّ
ـذ ًا عندمــا يتضــور أتباعــك جوعـ ًا وأنــت
تـ ٰ
ـم بأموالهــم وحقوقهــم!
من ّعـ ٌ
ّ
الصاخــة ليــس ببعيــد ،وكــن
انتبــه ،وال تغفــل ،فيــوم
جــواد ًا بمالــك ،و(أفضــل الجــود إيصـ ُ
ـى أهلها).
ـال الحقــوق إلـ ٰ
[عيــون الحكــم والمواعــظ ل ّليثــي الواســطي ص 111عــن أميــر
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يواجــه الكثيــر مــن اآلبــاء امتعاضــ ًا متزايــد ًا فــي كل مــرة
ينهــون أوالدهــم عــن تصــرف مــا ،أو عندمــا يمنعونهــم عــن طعــام
مــا ،أو عــن مرافقــة شــخص مــا.
األوالد يعترضــون؛ اســتجابة لنــداء فطرتهــم بضــرورة إبــراز
شــخصياتهم الرجوليــة ،والتــي ال يفهمــون كيفيــة إبرازهــا ّإل
مــن خــال االعتــراض ،والرفــض ،وربمــا اإلنــكار والمعارضــة،
ـى ُيدركــوا أننــا  -نحــن اآلبــاء  -كنّــا
وربمــا يتأخــرون كثيــر ًا ح ّتـ ٰ
نبغــي صالحهــم.
المفارقــة الغريبــة ،أن هنــاك مــن الكبــار من يمتعــض امتعاض
األطفــال بســبب نهــي شــرعي لــم يجــده يالئــم تواجهاتــه أو يشــبع
رغباتــه ،فتجــده يعتــرض ولــو مــن طــرف خفــي ،والخــوف كل
فمتــى
إلــى أن تفــوت الفرصــة،
ٰ
الخــوف أن يتأخــر فهمــه كثيــر ًا ٰ
ســنفهم إذن أن (مــن أح ّبــك نهــاك ،ومــن أبغضــك أغــراك)؟!
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م ِ
ة
الس َ ْ
ق
طَ ِريْ ُ
ل َ
َّ

علــى أن ســبب الحــوادث
تؤكــد التقاريــر المروريــة
ٰ
المميتــة هــو عــدم االلتــزام بأنظمــة المــرور ،التــي إنمــا
ُوضعــت لتقليــل التصــادم ،ولتنظيــم الســير ،وبالتالــي
ِ
واحــد إلــى هدفِ ِ
ٍ
ليصــل ُّ
َ
ومقصــد ِه.
ــه
كل
ٰ
كل سـ ٍ
أن َّ
ُ
فلــو َّ
الحوادث
ـائق التــز َم بالنظــا ِم ،النعدمــت
كادت.
أو
ْ
هــذه الحيــاة مــا هــي ّإل طريقنــا نحــو اآلخــرة ،فهــي
ليســت ّإل ســبي ً
ال نســلكه ،ال بيت ـ ًا نســتوطنه ،فــا بــد مــن
ـى ال نقــع فريســة جهـ ٍ
ـل أو
التــزام أنظمــة الســامة فيهــا ،ح ّتـ ٰ
صيــدَ غوايـ ٍ
ـة ،و(مــن لـ ِ
ـز َم االســتقام َةِ ،لز َم ْتــه الســام ُة).
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تعالى في مخلوقاته.
والتجمل ،فطر ُة الله
الزينة
ٰ
ّ
تتزيــن األشــجار بثمارهــا ،والســماء بنجومهــا،
والطيــور بريشــها .وكل شــيء فــي الوجــود لــه زينــة مــا.
لإلنســان بالخصــوص أنــواع عديــدة مــن الزينــة ،فهــو
يتزيــن بشــعره ،وببريــق عينيــه ،وبلــون َب َشــرتِه ،هــو يتزيــن
بثيابــه ،وبعطــره ،يتزيــن بجاهــه ،وبعشــيرته ،وبأصدقائــه،
ـى إنــه يتزيــن بمركبــه ،وببيتــهِ ،
وبو ْلــده.
ح ّتـ ٰ
الحســب ممــا يتزيــن بــه أيض ـ ًا ،وهــو بحـ ٍ
ـق زينــة ،إذا
أعطيتــه ح ّقــه ،وليــس مــن حقــه أن يتكبــر ذو الحســب علــى
ـع زين ـ ُة
غيــره .كال .بــل إن مــن حقــه التواضــع ،و(التواضـ ُ
الحسـ ِ
ـب).
َ
[كنز الفوائد للكراجكي ص 138عن أمير المؤمنين ]Q
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َ
ع َ
مف َ

غير صالح لالستهالك البشري بعد تاريخ...
ـى المع ّلبــات الغذائيــة ،إنهــا
هكــذا نجــد مكتوب ـ ًا علـ ٰ
إلــى أن مــرور الوقــت ُيفســد الطعــام ،كمــا كان
إشــارة ٰ
ُيذيــب الثلــج...
ـى اإلنســان ،بمــرور األزمــان ،يقتــرب شــيئ ًا فشــيئ ًا
حتـ ٰ
ـف فيهــا بأنــه كان ،واآلن مــا كان!
وصـ ُ
ـى لحظــة ُي َ
إلـ ٰ
العمــل أيضــ ًا لــه مــا يفســده ،ويكــدّ ره ،ويذهــب
ِ
وحتــى بثوابــه ،لكنــه هــذه المــرة
بطعمــه،
بحالوتــه ،بــل
ٰ
ليــس الوقــت ،وال الزمــان ،فـ(إياك والمــن بالمعـ ِ
فإن
ـروفَّ ،
َّ
االمتنــان ُيكــدّ ُر
اإلحســان).
َ
َ
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لع ّلكــم شــاهدتم كيــف ّ
أن األســد ينتظــر اللحظــة
علــى فريســته...
المناســبة لالنقضــاض
ٰ
ٍ
خطــوات وئيــد ًة
لع ّلكــم الحظتــم كيــف أنّــه يخطــو
جــد ًا...
ينتظــر ...يخ ّطــط ...قــد يتــرك عشــر فرائــس تفـ ّـر مــن
أمامــه ،وهــو ســاكن فــي مكانــه ،ال يتحــرك...
ـى أنــي أســتطيع أن أجــزم أننــا  -نحــن البشــر  -قــد
حتـ ٰ
نمـ ّـل مــن انتظــاره ،ولــو أتيــح لنــا لدفعنــا بــه نحــو االفتراس
مــن أول وليمة!
يمـ ّـل ،هــو ينتظــر اللحظــة المناســبة،
لك ـ ّن األســد ال َ
والفريســة المناســبة ،ليفــوز ب ُبغيتــه بعــد طــول انتظــار.
ِ
الجـ ِ
ـواب،
(مــن أسـ َـر َع فــي َ
هــل عرفتــم اآلن لمــاذا أن َ
َلــم يـ ِ ِ
ـواب)؟!
ـدرك َ
الجـ َ
ُ
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كلب؟!
ماذا تفعل لو عظك ٌ
قــد تبتعــد عنــه فــي المــرة القادمــة ،قــد تســلك طريقـ ًا
آخــر ،قــد تحتمــي عنــه بســيارتك ،لكنــك مهمــا فعلــت
فمــن المؤكــد أنــك لــن تطبــق معــه قاعــدة (العيــن بالعيــن،
والســن بالســن ،والبــادي أظلــم)!
هكــذا هــي الحــوادث التــي نواجههــا فــي حياتنــا،
ـوى التغاضــي
هــي كثيــرة ،ومنهــا مــا ال يكــون لــه حـ ٌّـل سـ ٰ
وأخــذ ِ
والتغافــلْ ،
العبــرة ،وتجنّــب الوقــوع فيهــا مــرة
ــكوت).
الس
ُ
ٰ
و(ر َّب كَال ٍم َجوا ُبــ ُه ُّ
أخــرىُ ،
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تشــخيص الحالــة ،معرفــة نــوع المــرض ،تت ّبــع ســببه،
ثــم وصــف العــاج المناســب لــه ،هــي الخطــوات األ ُم
التــي يتبعهــا الطبيــب الحــاذق ،وإن لــم يســتطع تشــخيص
الحالــة جيــد ًا ،إن لــم يعــرف العــاج المناســب ،فشــهادته
ال تعــدو كونهــا ورقــة يتزيــن بهــا الحائــط!
وهكــذا المشــاكل االجتماعيــة ،البــد أوالً مــن معرفــة
ســببها ،ثــم تعييــن العــاج المناســب لهــا ،وبعدهــا ُيتــرك
األمـ ُـر للمريــض أن يلتــز َم العــاج أو ال يلتز َمــه.
لــكل مــرض ســبب معيــن ،ولــكل مشــكلة اجتماعيــة
ـى دوليــة  -ســبب
 أســرية كانــت أو اجتماعيــة عامــة أو ح ّتـ ٰمعيــن أيض ـ ًا ،ومهمــا اختلفــت األســباب وتفاوتــت ،لكــن
(الجهـ ُ
ـل َفســا ُد ك ُِّل أمر).
يبقــى َ
[عيــون الحكــم والمواعــظ ل ّليثــي الواســطي ص 31عــن أميــر
المؤمنيــن ]Q
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ص َّي ِ
خ ِ
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ة
م الشَّ ْ
صاْ ُ
ف َ

ال تســتقيم حيــاة البشــر مــن دون قانــون ،ين ّظــم
الفوضــى ،ويــوازن بيــن الحقــوق
أمورهــم ،ويمنــع
ٰ
والواجبــات لــكل فــرد.
ـى ضــرورة هــذه الحقيقــة ،والواقــع
العقــاء اتفقــوا علـ ٰ
ـى أهميتها.
شــاهد صــدق علـ ٰ
الســماء ســارت مــع البشــر كمــا هــم ،وفــق هــذا
الواقــع ،فشــريعتها فيهــا مــا فيهــا مــن القوانيــن التنظيميــة،
التــي امتــازت بأنهــا تُن ّظــم عالقــة الفــرد العموديــة  -مــع
ربــه ودينــه  -واألفقيــة  -مــع أخيــه اإلنســان ومن يقاســمونه
علــى األرض .-
المعيشــة
ٰ
وكان مــن أهــم وســائل إبــراز تلــك الشــريعة هــو األمر
ِ
والنهــي ،و(كَفــى بِالمـ ِ
ـرء َجهـ ً
ـي َعن ُه).
ا :أن َيرتَكـ َ
ـب مــا ن ُِهـ َ
ٰ َ
[مطالــب الســؤول فــي مناقــب الرســول  Oلمحمــد بــن طلحــة
الشــافعي ص 273عــن أميــر المؤمنيــن ]Q

مْ ُع ال َّن ِ
ي
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(النقيضان ال يجتمعان وال يرتفعان).
قضيــة ال ينكرهــا عاقــل ،وال يجحدهــا ّإل مكابِــر،
األخــرى.
وهــي القضيــة األ ُّم لــكل العلــوم والقضايــا
ٰ
لــن يجتمــع الوجــود والعــدم فــي شــيء واحــد أبــد ًا،
ولــن يجتمــع األســود واألبيــض مــا بقــي الدهــر ،ولــن
ـرى الخيــر هــو شــر ًا فــي نفــس الوقــت.
تـ ٰ
على هذا المبدأ.
هكذا اتفقت الموجودات ٰ
ـى ّإل أن يخالــف هذه
المفارقــة الغريبــة ،أن اإلنســان أبـ ٰ
ـى بمخالفتهــا مــن غيــره ،بل
ـى وإن كان ال يرضـ ٰ
البديهــة ،ح ّتـ ٰ
ـى بهــا مــن نفســه فــي ال وعيــه ومكنونــات وجدانــه،
ال يرضـ ٰ
ا أن ينافِـ ِ
ِ
لمـ ُه َع َم ُلـ ُه).
ـي ع َ
ـى بِالعالـ ِم َجهـ ً ُ َ
و(كَفـ ٰ
[عيــون الحكــم والمواعــظ ل ّليثــي الواســطي ص 266عــن أميــر
المؤمنيــن ]Q

60

ل التَّ ِّل
َ
ع َٰ

بيــن الشــجاعة والتهــور خيــط رفيــع ،ال ُيـ ِ
ـدرك معنــاه
ّإل مــن َخ َبــر حقيقتهمــا ،فأتْقــن اســتعمال الخيــط الفاصــل.
ليــس كل إقــدام شــجاعة ،إذ قــد يكــون تهــور ًا ،وليــس
كل تراجــع ُجبن ـ ًا ،فالجنــدي الشــجاع قــد يتراجــع خطــوة
ليوقــع عــدوه فــي مصيدتــه ،فيهجــم عليــه ال يلــوي عــن
النصــر.
ـى مفتــرق طــرق ،ال يعرف
قــد يقــف المــرء أحيانـ ًا علـ ٰ
كيــف يتصــرف ،هــل ُي ْقــدم أو ُيحجم؟
ومهمــا خفــي األمــرّ ،إل أن الحكمــة تنــادي َ
ليــل
ّــاس مــن َفــر ِمــن ُج ّه ِ
ــال الن ِ
ّــاس).
َّ
َــم الن ِ َ
نهــار( :أحك ُ
معنــى الغايــات
[معانــي األخبــار للشــيخ الصــدوق ص 196بــاب
ٰ
عــن رســول اللــه ]O

ج ِ
وق ِ
ة
حاْ َ
ْت ال َ
لِ َ
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ذكيــة هــي النملــة عندمــا تُخفــي طعامهــا فــي أنفــاق
األرض بعيــد ًا عــن أيــدي اللصــوص ،وحكيــم هــو
الطــاووس حيــث يبخــل بجمالــه ريشــه ،فــا ينشــره فــي
ّــى الزهــرة
أي وقــت،
لتبقــى العيــون تر ُقــب كر َمــه ،حت ٰ
ٰ
ـهدها بيــن أحضــان أوراقهــا ،ال تعطيــه ّإل لنحلــة
تُخفــي شـ َ
كادحــة ،تأخــذه حيــث قصرهــا المنيــف.
وعيت حقيقة هذه األفعال؟!
هل
َ
هــل رأيــت كيــف أن الكــون يتصــرف بحكمــة ،فقــد
ِ
الجهـ ِ
ـل أن
يقبــض ،وقــد يبســط ،وهــل دريـ َ
ـن َ
ـت اآلن أن (مـ َ
ت ِ
ـت)؟!
ُظهـ َـر ك َُّل مــا َعلِمـ َ
[تنبيــه الخواطــر ونزهــة النواظــر (مجموعــة ورام) ورام بــن أبــي
فــراس المالكــي ص 441عــن رســول اللــه ]O
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ِ
ق ِ
ح ِ
ة
ق ْي َ
ق َناْ ُع ال َ

لــم يكــن للدنيــا جــود وكــر ٌم لتمــأ جيوبنــا جميع ـ ًا،
ولــم تكــن عندهــا مــن الرحمــة مــا تمتنــع معهــا عــن أخــذ
مــا نحــب ،قانونهــا صــارم ،وواضــح ،هــي تأخــذ أكثــر ممــا
تُعطــي ،فــكان المفتــرض بالعاقــل أن ال يأمــن مكرهــا ،وال
يركــن لوعودهــا.
العقــاء انتبهــوا لهــذه الحقيقــة ،ووجــدوا أنهــم البــد
أن ُيقنّنــوا كيفيــة التعامــل معهــا ،فوجــدوا :أن التــوازن مهم،
وتو ّقــع الخســارة ضــروري ،وأن اســتغالل العمــر البــد منه،
بالمجــان،
ثــم تي ّقنــوا ق ّلــة الفــرص فيهــا ،وبأنهــا ال تُعطــي
ّ
بــل تأخــذ نفــس مــا تُعطــي أو أفضــل منــه ،فعالجــوا هــذا
ــن دينَــك
فـ(ص ْ
التبــادل بقانــون األهــم والمهــم ،ومعــه ُ
ـن دنيــاك بدينِــك فتخسـ ْـرهما).
تصـ ْ
تربحهمــا ،وال ُ
بدنيــاك ْ
[عيــون الحكــم والمواعــظ ل ّليثــي الواســطي ص 303عــن أميــر
المؤمنيــن ]Q
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لــدى اإلنســان مــن العقــل مــا اســتطاع بــه تمييــز
ٰ
الضــار مــن النافــع ،وهــذا مــا جعلــه يســتمر فــي حياتــه ،وال
ُيلقــي بنفســه فــي مواطــن الخســارة أو إهــاك النفــس مــن
دون مبــرر.
لــدى الحيوانــات نوعــ ًا مــن هــذا
فــي الحقيقــة أن
ٰ
ســمه الشــعور ،يجعلهــا تهــرب ممــن يبغــي
اإلدراك أو
ِّ
افتراســها أو اصطيادهــا ،لكنهــا ال تملــك مــن قــوة اإلدراك
تتحاشــى الوقــوع فــي الحفــرة مرتيــن.
مــا يجعلهــا
ٰ
يتخلــى
اإلنســان امتلــك هــذه القــوةّ ،إل أنــه قــد
ٰ
كماشــة ،ومــن هنــا،
عنهــا بإرادتــه ،فيوقــع نفســه بيــن ف ّكــي ّ
ـاون بأمــر اللــه عــز وجــل ،فــإن مــن تهــاون
فـ(إياكــم والتهـ َ
ـى أهانــه اللــه يــوم القيامــة).
بأمــر اللــه تعالـ ٰ
[المحاســن للبرقــي ج 1ص 96بــاب  23عقــاب مــن تهــاون بأمــر
للــه ح 58عــن أبــي عبــد اللــه ]Q
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عضَ َل ٍْت
ى َ
و ٰ
أَقْ َ

الج َمــل مــن القــوة مــا تُمكّنــه مــن حمــل
يملــك َ
األمتعــة الثقيلــة لمســافات بعيــدة ،ومــا يجعلــه يتحمــل
خشــونة الصحــراء ولهيــب هجيرهــا وظمــأ فيافيهــا ،لك ـ ّن
صبيــ ًا صغيــر ًا يقــوده حيــث يشــاء!
فــرب
قــوة عضــات البــدن ليســت هــي كل شــيء،
ّ
ورب ضعيــف ال ُبنيــة
ـى حيــث الهاويــةّ ،
قــوي قاد ْتــه قــواه إلـ ٰ
علــى الكثيــر مــن صعوبــات الحيــاة،
اســتطاع أن يتغلــب
ٰ
والنملــة خيـ ُـر شــاهد.
ـدر ُك الخَ يـ ُـر ُك ُّلـ ُه بِال َعقـ ِ
ـل ،وال
ومنــه نعلــم أنــه (إنَّمــا ُيـ َ
ـن لِ َمــن ال َعقـ َ
ـل َلـ ُه).
ديـ َ
[تحف العقول للحراني ص 53عن النبي األعظم ]O

مْنَ ُ
ة ال ِّديْنِ
ضَ َ
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لــوال ســنام الجمــل لمــا اســتطاع أن يحــوز لقــب (ســفينة

الصحــراء) ويفــوز فــي ماراثونهــا ،حيــث يعتمــد عليــه فــي
خــزن الطعــام والمــاء ّ
اللزميــن فــي المواقــف المحرجــة.
إلــى (ســنام
يحتــاج اإلنســان فــي حياتــه االجتماعيــة ٰ

اجتماعــي) يتكــئ عليــه ســاعة ال ُعســرة ،ل ُيخــرج منــه مــا يدفــع

البلــوى...
عنــه
ٰ

العلــم ســنا ٌم لــك ،والجــاه ســنام آخــرُ ،حســن ُ
الخ ُلــق
ُ

ســنام ثالــث ،وأوالدك ســنام رابــع...
ـى  -ليعيش اإلنســان
الســنام إذن مهــم جــد ًا  -بهــذا المعنـ ٰ
ـى بوائــق الدهــور ،إذ
مطمئــن البــال ،مســتقر الحــال ،ال يخشـ ٰ
إن عنــده مــا يــؤوب إليــه وبــه يحتمــي ،وللديــن ســنامه أيضـ ًا،
و(ســنا ُم الديـ ِ
ـوى).
ـن الصبـ ُـر واليقيـ ُ
ـن ومجاهــد ُة الهـ ٰ

[عيــون الحكــم والمواعــظ ل ّليثــي الواســطي ص 285عــن أميــر
المؤمنيــن ]Q
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َم!
لَ َّذ ُ
ة األَل ِ

ـى َو ْهـ ٍ
ـن) [لقمــان  ]14لكنهــا مــع
َ
(ح َم َل ْتـ ُه ُأ ُّمـ ُه َو ْهنـ ًا َعلـ ٰ
ذلــك الوهــن تتلـ ّ
ـذ ُذ بحملهــا الــذي يســتنزف قواها ويســرق
جما لها !
تهجــر النــوم ألجــل ولدهــا ،لكنهــا تحــس بلــذة
الكــرى.
الوســنان حينمــا ُيداعــب عينيــه
ٰ
النــار ،لكــن
وجهــه
يــذوب ألمــ ًا عندمــا تلهــب َ
ُ
الذهــب يبتســم بعدهــا بإشــراقته الصفــراء وينشــر الجمــال
علــى أجيــاد العرائــس.
ٰ
ّ
يتجشــم عنــاء الجــوع والظمــأ ،لكــن نفســه منتعشــة
بصومهــا لبارئهــا منتظــرة فرحــة لقائــه.
ال لــذة خالصــة فــي الدنيــا ،فــكل لذائذهــا ممزوجــة
باأللــم ،و(مــن لــم يحتمـ ْ
ألمــه ،ومــن
ـل مــرار َة الــدواء دا َم ُ
ِ
ـقمه).
ـى مضــض الح ْميــة طــال سـ ُ
لــم يصبـ ْـر علـ ٰ
[عيــون الحكــم والمواعــظ ل ّليثــي الواســطي ص 431عــن أميــر
المؤمنيــن ]Q

وا ْ ٍء
أَفْضَ ُل َ
د َ
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غنــى وفقــر ،أمــن وخــوف ...ال
صحــة ومــرض،
ٰ
يســلم مــن أحــد هذيــن الضدّ يــن أحــدٌ فــي الدنيــا ،ومهمــا
دام أحدهمــا ،فــإن ضــدّ ه حاضــر معــه ،يترقــب غــرة صاحبه
ليســلب منــه مــا هــو فيــه.
ال بــأس ،هــذه هــي الدنيــا أ ُم األضــداد ،لكــن اإلنســان
 وهــو أبــو العقــل  -اســتطاع أن يــداوي نقوصاتــه بأنــواعمــن المراهــم واألدويــة ،فعالــج الجهــل بالعلــم ،والخــوف
علــى إيجــاد
بالعــدل ،والجــوع بالطعــام ،وهكــذا عمــل
ٰ
وســقم ُيصيبــه فــي هــذه الحيــاة.
ّ
مصحــات لــكل نقــص ُ
لكــن مــاذا لــو أصابــت عالقتَــه بخالقــه أســقا ٌم
وآفــات؟! مــا الحــل حينهــا؟
إنه (االستغفار دواء الذنوب).

[عيــون الحكــم والمواعــظ ل ّليثــي الواســطي ص 31عــن أميــر
المؤمنيــن ]Q
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م
التَّ ْي ُ
ه األَ ْ
عظَ ُ

ُيقــال :إن الغــراب ُأعجــب بمشــية الطــاووس ،فــأراد أن

يق ّلــده فيهــا ،فلــم يســتطع ،ونســي مشــيته هــو ،فضاعــت منــه
المشــيتان!

ـى مــا ال َينــال ،فيفقــد
هكــذا بعــض النــاس ،يمــدُّ عينيــه إلـ ٰ
مــن أجلــه مــا كان يملــك ،فيخســرهما معـ ًا.
ّ
ٌ
تــذل لراكــب ،تخــدع مــن
خيــل هوجــاء ،ال
األمانــي

يبغــي ركوبهــا ،فتُظهــر لــه الهــدوء ،فــإذا مــا امتطاهــا ،رفعتــه

ـى ُيخ َّيــل إليــه أنــه ســينال الثريــا،
ـى مــا يمكنهــا ،ح ّتـ ٰ
ـى أعلـ ٰ
إلـ ٰ
ـرى ،ومحظــوظ هــو جــد ًا لــو
لكنهــا تميــل بــه فتضــرب بــه الثـ ٰ
ســلمت لــه ُعنُ ُقــه!

ـع للمزيــد ،راكبـ ًا
ال تطمــع بأكثــر مــن واقعــك ،لكــن اسـ َ
أن تعلــم ّ
ســفينة العــزم رافع ـ ًا شــراع اإلرادة ،وعليــك ْ
أن (مــن
همــه ،طــال شــقاؤه و َغ ُّمــه).
كانــت الدنيــا أكبـ َـر ِّ

[كنز الفوائد للكراجكي ص 160عن أمير المؤمنين ]Q

ج ِربَ ُ
هاْنٍ
ْب بُ ْر َ
التَّ ْ
ة أَك َ ُ
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العاقــل مــن ُج ٍ
ُ
حــر مرتيــن) ،إذ عق ُلــه يحفــظ
(ال ُيلــدغ
فيتحاشــى الوقــوع فــي نفــس الخطــأ ،أمــا
ويح ّلــل ويســتنتج،
ٰ
الجحــر عشــر مــرات.
المجنــون فقــد ُيلــدغ مــن نفــس ُ
ُــزود بالزيــوت الضروريــة،
العقــل مثــل الماكينــة ،إن لــم ت ّ
فلربمــا يصيبهــا الصــدأ ،وقــد تتوقــف عــن العمــل ،أو تعمــل
ـى مــا ُيديــم عملــه بانســيابية
بشــكل غيــر جيــد ،والعقــل يحتــاج إلـ ٰ
تامــة.
وألن عمــر اإلنســان أقصــر بكثيــر مــن الدنيــا ،فــإن عقلــه لــم
يســتطع إدراك كل مــا فيهــا ،فبحــث عــن البديــل ،فوجــد التجربــة،
وأخــذ العبــرة مــن الغيــر ،ن ْعــم البديــل ،فــكان المفتــرض بــه أن
ْ
يســتعمل عقلــه جيــد ًا فــي تحليــل تجــارب اآلخريــن وأخــذ العبــرة
منهــاّ ،إل أن البعــض أغمــض عينيــه ،ووقــع فــي الحفــرة مرتيــن

ف أهلهــا حــاالً
يــرى الدنيــا
و(عجــب لمــن
بــل مــرات،
وتصــر َ
ٰ
ٌ
ّ
بعــد حــال ،كيــف يطمئــن إليهــا).

[علــل الشــرائع للشــيخ الصــدوق ج 1ص 62عــن أميــر المؤمنيــن ،Q
ـب)]
وفــي معانــي األخبــار لــه  Hص( 200عجبــت) بــدل (عجـ ٌ
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م ال ِ
ف َرا ْقِ
أَلَ ُ

ٌ
مثــل
(هــو كالســمكة ،ال تعيــش خــارج المــاء)،
ُيضــرب لمــن تع ّلــق بــأرض أو بلــد ،وال يمكنــه الفــراق.
لإلنســان روابــط عديــدة ،تختلــف شــدة وضعفـ ًا ت َبعـ ًا
لحبــه لهــا وتع ّلقــه بهــا ،أو عــدم ذلــك.
ال يمكننــا أن نعيــش وحدنــا ،فأنفســنا متعلقــة جــد ًا
باالجتمــاع ،وال يمكننــا أن نســتغني عــن المســكن ،وال عــن
المــأكل ،وال عــن الــزواج...
غيـ ُـر واقعــي مــن ال يرغــب بالمــال ،ليربــو بنفســه عــن
تك ّفــف النــاس.
ـق
ـى أن يصــدّ ق أن ال خالـ َ
نظــام اإلنســان العقلــي يأبـ ٰ
لــه وال رب( ،ومــن كانــت الدنيــا هم َّتــه ،اشــتدت حســرتُه
عنــد فراقهــا).
[معاني األخبار للشيخ الصدوق ص 198عن أمير المؤمنين ]Q

ملِ
م ْب َدأُ ال َ
ب َ
ع َ
ال ُ
ح ُّ
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للفعل مبادئ ،بعضها مرئية ،وبعضها خفية.
اآللــة ضروريــة لكــي تفعــل أنــت ،يــدك ضروريــة أيضــ ًا،
عينــك هــي الثالثــة أيضــ ًا ضروريــة...
قبــل اليــد ،وقبــل العيــن ،وقبــل اآللــة ،يوجــد شــيء البــد
لــك مــن امتالكــه لكــي تفعــل ،وهــي اإلرادة...
هــي شــيء غيــر مرئــي ،رغــم اســتناد الفعــل واعتمــاده عليها،
إذ هــي َمــن تأمــر العضــات كــي تتحرك.
قبــل اإلرادة هنــاك شــيء خفــي آخــر ،هــو الحــب والشــوق
ـزود اإلرادة
نفســك فــي أعماقهــا ،وهــو الــذي ُيـ ّ
الــذي تتفاعــل معــه ُ
بالطاقــة الالزمــة لتُصــدر أمرهــا للعضــات.
ـرى ،والشــوق والحــب خفــي ،لكنهما
صحيــح أن اإلرادة ال ُتـ ٰ
ـى وجــه الفعــل الخارجــي ،همــا يظهــران
يظهــران بــكل وضــوح علـ ٰ
عندمــا تتكلــم ،عندمــا تبتســم أو تبكــي ،عندمــا تشــتدُّ عينــاك نحــو
محبوبــك فيتســمران ويســكنان ،و(مــن دعــا لظال ـ ٍم بالبقـ ِ
ـاء ،فقــد
ّ
أن يعصــى اللـه فــي ِ
أرضه).
ُ
أحـ َّ
ٰ
ـب ْ ُ
[بحــار األنــوار ج 72ص ،334ورواه فــي تنبيــه الخواطــر عــن رســول
اللــه ]O
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َلئِيَّ ٌ
ة
عق َ ْ
و ٌ
د ُ
قُيُ ْ

يمكنــك أن تقطــع يــدك بتلــك الســكين! لكــن لــن تفكــر
قوتِــك بقيــود عقلــك.
ـى ،وســتكتم أنفــاس ّ
بهــذا حتـ ٰ
نفــس الحــال عندمــا تريــد أن تســرق قــوت فقيــر ،أو
ـى
تلطــم خــدَّ يتيــم ،أو تغــش فــي بيــع ،أو تختلــس النظــر إلـ ٰ
بيــت جــارك.

أبــى أن ُيعطــي لإلنســان الفرصــة
العقــل أبــو الحكمــةٰ ،

ـى
بفعــل كل مــا يقــدر عليــه ،ولــن يعتــرض الجــو ُد والكــر ُم علـ ٰ
هــذا اإلجــراء ،إذ ال تعســف فيــه وال ظلــم.
المفتــرض بالعاقــل أن يحســب األمــور جيــد ًا ،وال
ـى فــي لحظــات التمنــي،
يطلــب مــا ال يتــاءم مــع الواقــع ،ح ّتـ ٰ

أو لحظــات األحــام ،أو لحظــات الطمــوح ،فـ(يــا صاحــب
ُّ
يحــل).
يكــون وال
الدعــاء ،ال تســأل عمــا ال
ُ
[الخصــال للشــيخ الصــدوق ص 635عــن أميــر المؤمنيــن/ Q
حديــث أربعمائــة]

ة
و ٌ
لِ ْ ٌ
ي َ
وق ْ
َس َ
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يــدوم البنــاء لمــدة أطــول كلمــا كانــت لــه خرســانة
ـوى ،ومــا كان أساســه ّ
أدراجهــا
هش ـ ًا فســتذروه
َ
فوالذيــة أقـ ٰ
ـى ريــاح.
أدنـ ٰ
علــى القيــام بمــا ال
الجســم القــوي لــه مــن القــدرة
ٰ
يســتطيع القيــام بــه صاحــب الجســم الضعيــف ،فالقــوي
أفضــل ،وأصلــب.
الصالبــة صفــة إيجابيــة ومرغــوب بهــا فــي الكثيــر من
األشــياء فــي عالمنــا ،لكنهــا ليســت كل شــيء ،فالمرونــة،
والر ّقــة ،والليــن ،أيضـ ًا أمــور مطلوبــة.
أنــت ال تريــد لظهــرك أن يتصلــب ،وال تحــب
لعالقتــك بمحبوبــك أن تقســو ،وهكــذا ينبغــي أن يكــون
ـب َل
ـم َف ْل َيــدْ ُعَ ،ف ـإِ َّن ال َق ْلـ َ
القلــب رقيق ـ ًا ،فـــ(إِ َذا َر َّق َأ َحدُ ُكـ ْ
َي ِ
ــص).
ّــى َيخْ ُل َ
ــر ُّق حت ٰ
ِ
ِ
ــاالت ا َّلتِــي
والح
ــاب األَ ْو َقــات َ
[الكافــي للكلينــي ج 2صَ 477ب ُ
ــى فِ َيهــا ِ
اإل َجا َبــ ُة ح 5عــن أبــي عبــد اللــه ]Q
ت ُْر َج ٰ
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ع ّدة
ع َدا ْ ُ
إِ ْ
د ال ُ

مهمــا كان القائــد مغــوار ًا ،والجيــش باســاً ،فــإن
النصــر لــن يحــط رحالــه عندهــم مــا لــم يكــن عندهــم مــن
ال ُعــدّ ة الشــيء الكافــي للنصــر.
لــن تقطــع أفضــل الســيارات وأقواهــا مســافة متــر
واحــد مــا لــم يتــم تزويدهــا بالوقــود.
لــن يســتجيب لــك مو ّظفــوك مــا لــم تُعطهــم مرتّباتهــم
مــن دون غمـ ٍ
ـط لحقوقهم.
هــذه هــي الحيــاة ،تأخــذ وتُعطــي ،قانونهــا يقتضــي
اكتمــال العــدة والعــدد ،وتشــغيل العقــل واإلدراك ،لتصــل
إلــى النتيجــة ،لذلــك كان (الدَّ ِ
اعــي بِـ َـا َع َمـ ٍ
َالر ِامــي بِـ َـا
ـل ك َّ
ٰ
َو َتـ ٍ
ـر).
[نهج البالغة ج 4ص 79الحكمة رقم (])337
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ـى
كاألشــجار هــي العالقــات بيــن البشــر ،تحتــاج إلـ ٰ
ســقي مســتمر ،لتعطيــك أطيــب الثمــر ،فاقطــع عنهــا المــاء،
وســتقطع عنــك العطــاء!
لذلــك كان مــن أهــم ســواقي العالقــات هــو التواصــل
بيــن اإلخوة.
يمكنــك أن تقــوي عالقتــك ،ويمكنــك أن تضعفهــا
بــل وتميتهــا ،األمــر بســيط جــد ًا.
لكن ...ال أحد يرغب القطيعة.
ـى سـ ْق َي أشــجار
هــي الغفلــة مــن تجعــل اإلنســان ينسـ ٰ
مودتــه مــع إخوته.
ِ
ْ
ْ
َ
تحــظ
وصــل رحمــك
تــأكل منــه،
اســق زرعــك
ف إلــى اللــه فــي الرخـ ِ
ـاءَ ،ي ْع ِر ْفـ َ
ـك اللـ ُه فــي
َّ
بمودتــه ،و( َت َعـ َّـر ْ ٰ
ِّ
الشــدَّ ِة).
[الدعــوات (ســلوة الحزيــن) للراونــدي ص 21ح 21عــن رســول
اللــه األعظــم ]O
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ة بِ ِاْئَ ٍ
ة
وا ِْح َد ٌ
َ

فــي قانــون االقتصــادُ :يعتبــر خاســر ًا مــن يســتبدل مــاالً
ِ
ٍ
ــر العاقــل أن
بمــال ،مــن دون أن تدخلــه زيــادة ،لذلــك ْيؤث ُ
المعنــى.
علــى أن يكــون خاســر ًا بهــذا
يجلــس فــي بيتــه
ٰ
ٰ
تســاوى يومــاه
هكــذا الحــال فــي قانــون الحيــاة ،فمــن
ٰ
فهــو مغبــون ،ألنــه خســر جــزء ًا مــن رأس مالــه (عمــره) مــن

ٍ
بربــح مــا.
دون أن ُيعوضــه
َأ ْن تــأكل برتقالــة واحــدة تنفعــك ،خيـ ٌـر لــك مــن عشــر

منهــا ال تنفعــك ،أو قــد تضــرك.

علــى
الربــح والنجــاح يعنــي أن تفــوق وارداتُــك
ٰ
ـو َض مــا تخســره بأفضــل منــه ،وأن تأخــذ
صادراتــك ،وأن تعـ ِّ
مــا يفيــدك دون مــا يضــرك ومــا ال نفــع فيــه ،لذلــك فــإن:
ـف عنْهــم يــد ًا و ِ
ـف َيــدَ ه َعـ ِ
ـن النَّـ ِ
ـن َكـ َّ
احــدَ ةً،
ـاسَ ،فإِن ََّمــا َي ُكـ ُّ َ ُ ْ َ َ
(مـ ْ
َ
ــد ِ
ِ
يــرةً).
و َي ُك ُّف َ
ــون َعنْــه َأ ْي َ
ي كَث َ
المــدَ َار ِاة ح 6عــن أبــي
[الكافــي للكلينــي ج 2صَ 117 - 116بـ ُ
ـاب ُ
عبــد اللــه ]:Q

ب
ع ِ
جا ُْح قَ ِريْ ُ
ن التَّ َ
ال َّن َ
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يبــذل متســلق الجبــال جهــد ًا عظيمــ ًا ليرتقــي قمــة
العمــاق ،ومــن ُي ْؤثِــر الدعــة والراحــة فليبتعــد عــن
المعالــي.
يحبــس الســباح مــا اســتطاع مــن مخــزون هوائــه،
ل ُيعطيــه الوقــود الكافــي لدفــع عجلــة الجســد بأســرع مــا
يمكــن ،هكــذا البــد أن يفعــل ليفــوز بذهبيــة تُزيــن صــدره.
ـى عامــل البنــاءْ ،
إن لــم يبــذل جهــده بإتقــان ،فــإن
حتـ ٰ
بنــاءه ســيكون كقصـ ٍ
ـى شــاطئ بحــر
ـر مــن الرمــل ُبنــي علـ ٰ
هائــج.
ـرى وروده
طريــق النجــاح ملــيء بالمصاعــب ،ولــن تـ ٰ
ـى
ـى الهــدف متعــذر علـ ٰ
ّإل بعــد أن تُكملــه ،والوصــول إلـ ٰ
نفســه).
ـن َ
يحــو َز الجنّ ـ َة ّإل مـ ْ
ـن ُ
الكســول ،و(لـ ْ
جاهــدَ َ
[عيون الحكم والمواعظ ل ّليثي الواسطي ص]407
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م!
ْس ِب َ
ح ٍ
َ
ف ْ
ما ٌ

مسكين أنت ْ
بعت الماس بسعر الفحم!
إن َ
أعطى التِ ْبر بالتُرب!
مغبون ذاك الذي
ٰ
ســفي ٌه مــن ال ُيعطــي الشــيء قيمتــه ،ومــن يبيــع الشــيء
بأدنــى مــن ثمنه.
ٰ
أتبيع الغالي بالرخيص ،والنفيس بالبالي؟!
أتحسب أنك بائع محترف؟!
ـى مثــل أولئــك ،ألنهــم لــم يضعــوا
القانــون يحجــر علـ ٰ
ســوى
الشــيء فــي موضعــه ،وأولئــك ال نصيــب لهــم
ٰ
نفســه بغيـ ِ
ـر
الحســرة وعــض إصبــع الندامــةّ ،
ـن بـ َ
و(إن مـ ْ
ـاع َ
الجنـ ِ
ـة ،فقــد ع ُظمــت عليــه المحن ـ ُة).
[عيــون الحكــم والمواعــظ ل ّليثــي الواســطي ص 151 - 150عــن
أميــر المؤمنيــن ]Q

م
ع ِ
ب ال ِّن َ
أَطْيَ ُ
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مهمــا كان العنــب لذيــذ ًا ،فمــا لــم تكــن طويــل القامــة
التشــهي ،ولــن ينفعــك أن
ســوى
لتقطفــه ،فلــن تجنــي
ّ
ٰ
تتهمــه بالحموضــة ،فأنــت القصيــر ال هــو الحامــض!
ْ
إن لــم تكــن سـ ّباح ًا ماهــر ًا ،فمــا ذنــب المــاء لتشــتمه
ْ
إن أغرقــك!
ـهى األطعمــة ّ
وألذهــا ،إن لــم يكــن عنــدك المــال
أشـ ٰ
أمــر مــن الحنظــل ،ولــو
الكافــي لشــرائه ،فهــو عنــدك ّ
ملكــت المــال الكافــي ،فلــن تلتـ ّ
ـذ بــه إن لــم تكــن أعضاؤك
ســليمة وبعيــدة عــن األســقام.
وعلــى هــذا النســق علينــا أن نعــي أنــه َ ِ
ــاس
(ل ل َب َ
ول ِو َقايــ َة َأمن ِ
ــل ِمــن العافِي ِ
ــةَ ،
الس َ
َأ ْج َم ُ
ــا َم ِة).
َــع م َ
َ ْ ُ
ــن َّ
َ َ َ
[الكافــي للكلينــي ج 8ص 19مــن حديــث رقــم ( )4مــن بدايــة كتاب
الروضــة عــن اإلمــام الباقر ]Q
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م ُ
ة الضِّ ّد
نِ ْ
ع َ

على الرؤوس ،ال يراه ّإل األصلع!
قيل :إن الشعر تاج ٰ
هــذا صحيــح ،ألن كثيــر ًا مــن أنــواع الجمــال ال تظهــر ّإل
بأضدادهــا.
علــى
تصــوروا لــو أن كل البشــر كانــوا
مســتوى واحــد
ٰ
ٰ
مــن الجمــال ،هــل كان لســوق مســاحيق التجميــل مــن رواج
أو زبائــن!
وتخيلــوا لــو أن كل البشــر عميــان ،مــا كان ينفعهــم لــون
أعينهــم الزرقــاء والخضــراء!
إن اإلنســان قــد يغفــل عمــا عنــده مــن النعــم ،ولــن ينتبــه
مــن غفلتــه ّإل بفقدانهــا.
إلــى مــن َف َقــد ســاقيه ،وإن
إن فقــدت ســيارتك فانظــر ٰ
فقــدْ َت مالــك فتأ ّمـ ْـل حــال مــن َف َقــد أوالده ،و(جالـ ِ
ـراء
ـس ال ُف َقـ َ
تــز َد ْد ُشــكر ًا).
[عيــون الحكــم والمواعــظ ل ّليثــي الواســطي (ص  )222عــن أميــر
المؤمنيــن ]Q

جالِ ِ
مانَ ُ
س
أَ َ
ة امل َ َ
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لــكل جيــش فــي المعركــة خطـ ٌ
ـط متعــددة ،تكــون إحداها
هــي الخطــة الرئيســة ،ويكــون هنــاك خطــة بديلــة ،وربمــا خطة
بديلــة ثانيــة ،حســب مــا تقتضيــه الظــروف الموضوعيــة ،فعنــد
إلــى الخطــة
الضــرورة قــد تفشــل الخطــة (أ) فيتــم االنتقــال ٰ
ـى الخطــة (ج) ...وهكــذا.
(ب) وربمــا إلـ ٰ
مهمــا تبدلــت الخطــط العســكرية ،فــإن (حفــظ األســرار)
المتعلقــة بالجيــش وخططــه هــي خطــة ثابتــة ،وتلــك األســرار
ـي الكتمــان ،وســوف ُيعتبــر خائن ـ ًا بالخيانــة
ـى طـ ّ
البــد أن تبقـ ٰ
ـى مــن ُيفشــي سـ ّـر ًا منهــا.
العظمـ ٰ
وبئر الخفايا.
ليكن قلبك إذن مستودع األسرار َ
ِ
ُفــش
ال ت
ســر أخيــك ،ل ّئــا تكــون خائنَــا ،إذ (إنَّمــا
ّ
ــان بِ َأم ْان ِ
يتَجا َلــس الم ِ
َــة اللــهَ ،ف َ
ــا َي ُّ
حــل ِلَ َح ِد ِه َمــا َأ ْن
ُ ُ َ
َ َ
تجال َس ِ َ
ِ ِ
ِ
ْــره).
ــى َأخ ْيــه َمــا َيك َ
ُي ْفشــي َع َل ٰ
[تنبيــه الخواطــر ونزهــة الناظــر (مجموعــة ورام) ألبــي فــراس
المالكــي ص 106عــن النبــي األعظــم ]O
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جلِ ِ
ش ُ
س
ف امل ْ
ََ

يحســب البعــض ْ
أن ال واقعيــة فــي هــذا الكــون ّإل
للمــادة ،فمــا ال تــراه عينــاك وال تلمســه أصابعــك ،فــا
وجــود لــه!
ـم جــدّ ًا؛ إذ مــا أكثــر الواقعيــات التــي نر ّتــب
هــو واهـ ٌ
خلــو مــن
عليهــا الكثيــر مــن اآلثــار الواقعيــة رغــم أنهــا
ٌ
المــادة.
ِ
ِ
وكفــر اآلخــر،
وبغضــك ،إيمانِــك
إلــى ح ِّبــك
انظــر ٰ
ِ
ـت إلــى ِ
وعواطفــك ،هــل تراهــا أمــور ًا مادية؟!
روحــك
التفـ ْ
ٰ
الشــرف هــو اآلخــر ُيطلــب مــن الجميــع ،وهــو ال
ٍ
وإن
ــرف ًاَّ ،
ــرى أثــره ،بــل َّ
ــرى ،إنمــا ُي ٰ
ُي ٰ
(إن لــك ُِّل شــيء َش َ
ــه ِ
الــس مــا ُاســ ُت ْقبِ َل بِ ِ
الق ْب َلــ َة).
الم َج
ــر َ
ِ َ ْ
ف َ
َش َ
[تحف العقول للحراني ص 27عن النبي األعظم ]O

َق
م ْ
غل ٌ
طَريْ ٌ
ق ُ
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الـ ِ
ـرى موجــود ًا
ـق ببصــرك حيــث شـ َ
ـئت ،ســوف لــن تـ ٰ
ـى الشــجرة ،ن ّق ُارهــا
ـى مــن الضــدّ  ،أو مــن البــاء ،ح ّتـ ٰ
معافـ ٰ
ـى
لــم يتركْهــا دون أن ْ
يصــدع قل َبهــا ،وأنــت أيضـ ًا ،انظــر إلـ ٰ
حالــك ،ســتجد أن هنــاك العشــرات مــن المشــاكل التــي مــا
زالــت عالقـ ًة تبحــث عــن مخــرج.
ما الحل؟!
نعم ُة العقل تو ّفر لنا طرق ًا عديدة لذلك.
التجربــة واحــدة مــن تلــك الطــرق ،أخــذ العبــرة مــن
اآلخــر طريــق آخــر ،ســؤال أهــل الخبــرة طريــق ثالــث،
(الج ـز َُع
ومهمــا يكــن مــن طــرق ،فليــس منهــا الجــزع ،إذ َ
ِ
ـن ُي ْحبِـ ُ
ـط األَ ْجـ َـر).
ـع ال َقــدَ َر ،ولكـ ْ
َل َيدْ َفـ ُ
[عيــون الحكــم والمواعــظ ل ّليثــي الواســطي ص 21عــن اميــر
المؤمنيــن ]Q
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اف
عق ٌْل إضَ
َ
ِ ٌّ

علمهــم لدن ّيـ ًا،
لــم ُي َتــح لعمــوم بنــي البشــر أن يكــون ُ
ـى الجميــع.
ولــم ينــزل الوحــي علـ ٰ
اختــاف درجــات الــذكاء أمــر واقــع ،وتفــاوت الناس
ـى التكامــل أو
ـع لمـ ٰ
فــي تفعيــل عقولهــم تابـ ٌ
ـدى عزمهــم علـ ٰ
كســلهم عــن اكتســاب المعالــي.
علــى اختــاف مناهجهــا
المعاهــد العلميــة -
ٰ
لتســدَّ نقــص الجهــل فــي واقــع
ّ
وتوجهاتهــا  -كانــت ُ
اإلنســان ،والعلــم يكتســب بطلبِـ ِ
ـه مــن مظا ّنــه ،وهــو يتو ّلــد
ُ ُ َ
ُ
وإلــى جنــب ذلــك
العقــل بصــورة منهجيــة،
إذا عمــل
ٰ
ِ ِ
ُوجــدت التجــارب ،إذ (الت
لــم ُمســتَفا ٌد).
َّجــار ُب ع ٌ

[عيــون الحكــم والمواعــظ ل ّليثــي الواســطي ص 43عــن اميــر
المؤمنيــن ]Q

ن ال َّرأْي
ج َبا ُ
َ
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رحــب بالضعيــف ،إذ ال يرغــب
قطيــع األســود ال ُي ّ
ٍ
مســتهلك ال إنتــاج عنــده.
بفــرد

ـى علـ ٍم مثلــه،
ضمــه إلـ ٰ
ـى يتكامــل العلــم البــد مــن ّ
حتـ ٰ
ِ
ـواب.
إذ الجهـ ُـل ُم ْض ِعـ ٌ
ـف لــه ُم ْبعــدٌ عنــه الواقـ َ
ـع والصـ َ

ـى الجاهــل ليع ّلمــك ،إذ إنــك تعلــم
أنــت ال تذهــب إلـ ٰ
أنــك لــن تجنــي منــه ّإل الضيــاع!

هكــذا هــي كل مفــردات الوجــود ،تحتــاج
إلــى
ٰ
ـى َعــدَ ٍم يســلبها
موجــود إيجابــي يضيــف لهــا كمــاالً ،ال إلـ ٰ
مــا عندهــا ،فلذلــك (ال ت ُْشـ ِ
ـك َج َب ْانـ ًا ُي ْض ِع ُفـ َ
ـرك ََّن فِــي َر ْأيِـ َ
ـك
َعــن األَ ْمـ ِ
ـم َع َل ْيـ َ
ـس بِ َعظِ ْي ـمٍ).
ـك َمــا َل ْيـ َ
ـرَ ،و ُي َع ِّظـ ُ
[عيــون الحكــم والمواعــظ ل ّليثــي الواســطي ص 525عــن اميــر
المؤمنيــن ]Q
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ف البد ِ
ه
ع ٌ
م ْن ُ
ضَ ْ

يلين...
قوي للزمان ُ
وكل ٍّ
مقولــة صحيحــة ،تحكــي عــن أن موجــودات هــذا
العالــم ْ
ـت ،وإن ُعــدم مــن يتغ ّلــب عليهــا مــن بنــي
وإن قويـ ْ
جنســها ،لكــن هنــاك شــيئ ًا ســيلوي عنقهــا ولــو بعــد حيــن،
ـى أكثــر مــن االنتظــار ،ومــدّ
وهــو فــي ذلــك ال يحتــاج إلـ ٰ
الحبــل ،والســكون ،ليوقــع القــوي فــي شــراك الضعــف.
ـى األرض ،مهمــا تج ّبرت،
ـى أعظم شــجرة علـ ٰ
انظــر إلـ ٰ
ومــدّ ت فــي أعمــاق األرض جذورهــا ،فــإن الزمــان كفيــل
بإضعافهــا ولــو بعــد ألــف ســنة.
وهكــذا النســر الكاســر ،واألســد المفتــرس ...وليــس
الســنة ،و(مــن تج ّبــر ح ّقــره اللــه
ـتثنى مــن هــذه ُّ
اإلنســان مسـ ٰ
ووضعه).

[عيــون الحكــم والمواعــظ ل ّليثــي الواســطي ص 449عــن اميــر
المؤمنيــن ]Q

م ُ
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دا ْ َ
و َٰ
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الوقايــة خيــر مــن العــاج؛ ألن المــرض يأخــذ مــن
قوتــه ،وصالبتــه ،ون َظارتــهْ ،
وإن طــرده الــدواء.
البــدن ّ
مهمــا تطــور العلــم ،وصنــع لــك إصبعــ ًا ،فإنــه لــن

يكــون كإصبعــك الــذي ُولــد معــك.

الزجــاج إذا انكســر فإنــه لــن يعــود كمــا كان ،مهمــا

اجتهــد المحتــرف فــي تلصيــق قطعــه.

ال شــيء أفضــل مــن الحالــة األصليــة ،وال أعظــم مــن
الذ ْنـ ِ
الصحــة مــن دون مــرض؛ لذلــك فـــ(إِ َّن َتـ ْـر َك َّ
ـو ُن
ـب َأ ْهـ َ
ِ
ِ
ـن َط َلـ ِ
ـب الت َّْو َبـ َة َو َجدَ َهــا).
ـن َط َلـ َ
ـس ك ُُّل َمـ ْ
ـب الت َّْو َبــة ،و َل ْيـ َ
مـ ْ
[الكافــي للكلينــي ج 8ص 385ح 584مــن حديــث العابــد ضمــن
روايــة لإلمــام الصــادق  .Qونُســب أيضـ ًا ألميــر المؤمنيــن Qفــي خصائــص
األئمــة للشــريف الرضــي ص]110
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غيْ ِبيَّ ٌ
ة
م َ
س َ
َ
قاْ ِييْ ُ

عندمــا ترســم خريطــة معينــة ،فإنــك ســتالحظ النســبة
علــى (مقيــاس رســم)
بيــن أبعادهــا والواقــع ،وتعتمــد
ٰ
معيــن ،يحكــي الواقــع بصورتــه المص ّغــرة.
ـى مالحظــة ّ
أدق النســب
العالــم الكيميائــي يعمــل علـ ٰ
بيــن مكونــات مركَّبِـ ِ
ـه ،وأي خطــأٍ فــي النســب قــد يــؤدي
ـى نتائــج عكســية أو وخيمــة.
إلـ ٰ
ـى التاجــر ،يعمــل وفــق مقاييــس تجاريــة خاصــة
حتـ ٰ
ـى الربــح والزيــادة.
يهــدف مــن ورائهــا إلـ ٰ
كل ذلــك صحيــح ،فلــكل علــم أو شــخص مقاييــس
تعالــى أيضــ ًا مقاييســه الخاصــة ،ولذلــك
خاصــة ،وللــه
ٰ
صغيرهــم عنــد
ـرن أحــد ًا مــن المســلمين؛ فــإن
فـــ(ال تح ِّقـ َّ
َ
اللــه كبيـ ٌـر).

[تنبيــه الخواطــر ونزهــة الناظــر (مجموعــة ورام) ألبــي فــراس
المالكــي ص 39عــن النبــي األعظــم ]O

وا ْ ِ
قعِ
و ُل ال َ
قَ ُب ْ
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تهــب عاصفــة هوجــاء ،ســتقتلع أي شــيء
عندمــا
ُّ
يقــف بوجههــا ،ولــن ينفــع اإلنسـ َ
ـان أن يشــتمها أو يضــرب
رأســه بالجــدار!
وعندمــا تهــرب فريســتك مــن بيــن يديــك ،فلــن
ينفعــك العويــل ،ولــن ُيرجعهــا لــك البــكاء ،وإن ســقيت
الصحــراء بدمعــك!
الواقــع يفــرض نفســه بقــوة ،والذكــي هــو مــن ُيحســن
ـى مــا هــو عليــه ،ويتجنّــب الوقــوع فــي
التعامــل معــه علـ ٰ
علــى مــا
األخطــاء الســابقة ،ولذلــك فـ(احتمــل أخــاك
ٰ
ـى
فيــه .وال تُكثــر العتــاب؛ فإنــه يــورث الضغينــة ،ويجــر إلـ ٰ
البغضــة).
للحراني ص 84عن أمير المؤمنين ]Q
[تحف العقول ّ
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ع ٌ
ح َركَ ٌ
ة
وقَّ َ
ة ُ
َ
متَ َ

ِ
ـى جنبــك إن جاعــت ولم
ـى إلـ ٰ
ق َّط ُتــك الوديعــة لــن تبقـ ٰ
تطعمها .
ـى األقــل :يتمنــى
ـى موتــك  -أو علـ ٰ
ولــدك ،قــد يتمنـ ٰ
لــو لــم تكــن أنــت أبــاه  -إن بخلــت عليــه بمالــك عنــد
حاجتــه.
ـى زوجتــك ،ســتعتبرك أخســر صفقــة فــي حياتهــا
حتـ ٰ
إن لــم تُحســن التعامــل معهــا.
هــي هكــذا الحيــاة ،تبحــث عــن مواطــن العطــاء،
علــى
لتقطــن عندهــا ،وتهجــر القفــار ،إذ إنهــا ال تجــود
ٰ
ِ
ـى
(جبِ َلــت ال ُق ُلـ ُ
ـى ،وقــد ُ
ـوب َع َلـ ٰ
ســاكنيها بغيــث وال مرعـ ٰ
ــن َينْ َف ُع َهــا ،و ُبغ ِ
ــر بِ َهــا).
ْــض َم ْ
ــب َم ْ
ُح ِّ
ــن َأ َض َّ
[الكافي للكليني ج 8ص 152حَ 140ع ْن َأبِي َع ْب ِد الله ]Q

ح َّب ِ
ة
َ
وا ْ ُ
د َ
م امل َ َ

91

يحتــاج المصبــاح الكهربائــي فــي كل ٍ
آن مــن آنــات
ـى اســتمرار تد ّفــق التيــار الكهربائــي فــي عروقه،
إضاءتــه إلـ ٰ
ـى منــه ّإل
وفــي اللحظــة التــي ينقطــع عنــه المــدد ،فلــن يبقـ ٰ
الظــام.
ـى ســيارتك
الوقــود ضــروري فــي كل لحظــة كــي تبقـ ٰ
رهــن إشــارة قدمــك ،لتقطــع بــك الفيافــي.
إلــى ســائلك األحمــر لينقــل
حتــى أنــت تحتــاج
ٰ
ٰ
ـى أنــت.
ـى خاليــا بدنــك ،فتنتعــش هــي ،وتحيـ ٰ
الوقــود إلـ ٰ
ـى النّـ ِ
ـت اآلن :لمــاذا ّ
ـاس
هــل عرفـ َ
أحسـ َ
ـن إ َلـ ٰ
(مــن َ
أن َ
ِ
الم َح َّب ـ َة)؟
ـم َ
اس ـتَدا َم م ُنهـ ُ

[عيــون الحكــم والمواعــظ ل ّليثــي الواســطي ص 439عــن أميــر
المؤمنيــن ]Q
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ل ِ
ة َّ
دا ْ َ

األصحــاء فيمرضــوا،
مــا ُبنيــت المشــافي ليدخــل لهــا
ّ
ـى عهــده المجيد،
بــل إنهــا كانــت لترجــع بالبــدن العليــل إلـ ٰ
حيــث عــرش الصحــة والعافيــة ،ورغــم ذلــك فهــي ال
تعطيــك صــ ّك ًا بضمــان الشــفاء مــا لــم تعمــل بمنهجيــة
منضبطــة فــي اســتعمال العــاج.
الميكانيكــي كان ل ُيصلــح ســيارتك ،ال ل ُيحـ َ
ـدث فيهــا
خل ـ ً
ا بعــد الصــاح.
إلــى الصــاح والصحــة
طبيعــة األشــياء أنهــا تعمــد ٰ
والجــودة ،وتُبغــض الفســاد والمــرض والــرداءة ،ومــن
فـ(مــا
ُيخالــف هــذه الطبيعــة فهــو شــا ٌّذ عــن الواقــعَ ،
َات ،ومــا َأ ْقبــح السـيئ ِ
َات بعــدَ السـيئ ِ
ِ
َات َب ْعــدَ
الح َسـن َ ْ
ـن َ
َأ ْح َسـ َ
َ َ َّ ِّ
َ
َّ ِّ
الحســن ِ
َات).
َ َ

اسـ َب ِة ال َع َمـ ِ
ـل ح 18عــن أبــي
[الكافــي للكلينــي ج 2صَ 458بـ ُ
ـاب ُم َح َ
جعفــر ]Q

ع ٌ
خطَ ٌ
ة
ُ
ة نا ِج َ
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عنصــر المباغتــة ،مــن العناصــر التكتيكيــة الف ّعالــة
فاج ُ
ــأ العــدو بالجيــش
لالنتصــار فــي الحــروب ،حيــث ُي َ
مــن حيــث لــم يحتســب.
حياتنــا ميــدان معركــة متعــددة األطــراف ،وأنــت
ـى ألــف خطــة وخطــة،
ـى تخــوض غمارهــا تحتــاج إلـ ٰ
ح ّتـ ٰ
لتســتعمل كل واحــدة منهــا حيــث تحتاجهــا.
صبــرك خطــة ناجعــة عنــد النوائــب ،وعالقاتــك
ـى
المتعــددة خطــة أخـ ٰ
ـرى لتقليــل الخســائر ،واعتمــادك علـ ٰ
عشــيرتك وأوالدك خطــة ثالثــة تقــوم مقامــك فــي العديــد
علــى حوائجكــم بالكتمــان،
مــن المعــارك ،و(اســتعينوا
ٰ
فــإن َّ
كل ذي نعمــة محســود).
ّ
[شــرح نهــج البالغــة البــن أبــي الحديــد ج 1ص 316عــن رســول
اللــه ]O
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الشاْكَ ِ
ة
ن
و ُ
قَان ُ
ََ

لــم يتمكــن اإلنســان فــي كثيــر مــن األحيــان أن يقــوم
ـرأى أنــه البــد أن ُيشــارك
ـى اختالفهــا  -لوحــده ،فـ ٰ
باألعمــال  -علـ ٰ
أخــاه اإلنســان ،فكانــت المؤسســات والشــركات والدوائــر
المختلفــة.
ـى تنجــح الشــراكة ،البــد أن يعــرف ُّ
كل طــرف ما لــه وما
وحتـ ٰ
عليــه ،وال بــد مــن تقســيم مســؤوليات األعمــال بصــورة واضحة ال
َغ َب َ
علــى آخــر ،ولكــي ال
يتعــدى فيهــا طــرف
ــش فيهــا ،لكــي ال
ٰ
ٰ
يهمــل أي طــرف عملــه.
وألن مــن طبــع اإلنســان  -أو بعضــه  -التســويف والمماطلة،
ـى الخيانــة ،كان البــد مــن متابعــة األطــراف ومحاســبتهم لكي
وحتـ ٰ
ال يحصــل خلــل أو تقصير.
أنــت ونفســك شــركاء عمــل ،فــا بــد مــن معرفــة مســاحة
كل طــرف منكمــا ،ولذلــك فإنــه (ال يكــون الرجــل مــن المتقيــن
ـى يحاســب نفســه أشــدَّ مــن محاســبة الشــريك شــريكَه ،فيعلــم
ح ّتـ ٰ
ِ
ـن حـ ٍّ
ـل
مــن أيــن
ملبســهَ ،أمـ ْ
مطعمــه ومــن أيــن مشــر ُبه ومــن أيــن ُ
ُ
أم مــن حــرام).
[مكارم األخالق للشيخ الطبرسي ص 468عن رسول الله ]O
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ناجــح هــو التاجــر الــذي يعــرف مدخالتــه ومخرجاتــه
مــن أموالــه كل يــوم ،ويــوازن بينهمــا ،ويعــرف ربحــه مــن
خســارته ،ذكــي هــو إن تت ّبــع الخطــوات التــي قــام بهــا،
ليأخــذ منهــا العبــرة فــي اليــوم التالــي.
لــن يلومــه أحــد إن د ّقــق فــي حســاباته ،فاكتشــف أن
عمالــه قــد خانــه ،أو أن اآلخــر قــد أ ّد ٰى األمانــة معــه،
أحــد ّ
ف ُيعاقــب األول ،ويثيــب الثانــي.
كــن هكــذا مــع نفســك أيــا َم دهــرك؛ ألنهــا قــد تكــون
خانتــك مــن حيــث ال تشــعر ،وكــم هــو جميــل أنــك (إذا
إلــى فراشــك فانظــر مــا ســلكت فــي بطنــك ومــا
َ
أويــت ٰ
وأن لــك معــاد ًا).
كســبت فــي يومــك ،واذكــر أنــك ميــتّ ،
[الدعــوات (ســلوة الحزيــن) للراونــدي ص 123ح 302عــن أبــي
عبــد اللــه ]Q
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م ٌ
يِ
َ
ح َك َ
م ْ
م ْ

قــد يتمكــن المجــرم أن يخــدع القاضــي بدمعــة
ـى
تمســاح ،أو كلمــة شــاعر ،أو رشــوة خائــن ،فيحصــل علـ ٰ
وســيبقى ناقــوس
البــراءة ،لكنــه لــن يخــدع نفســه أبــد ًا،
ٰ
ضميــره ينقــر فــي رأســه نقــر ًا شــديد ًا ،ولــن تنتهــي هــذه
ـرى
المعركــة ّإل باعتــراف المجــرم ،أو بارتكابــه جريمــة أخـ ٰ
بقتــل ضميــره.
محكمــة الضميــر أردع محكمــة وأصدقهــا ،ولــن
تجــد لإلنســانية موضع ـ ًا عنــد امـ ٍ
ـرئ قــد هــدّ أركان تلــك
المحكمــة ،أو ق ّيــد قاضيهــا أو قتلــه.
وأنــت كذلــك ،فإنــك (ال تــزال بخيــر مــا كان لــك
واعـ ٌ
همــك).
ـظ مــن نفســك ،ومــا كانــت المحاســبة مــن ِّ
[تحف العقول للحراني ص 280عن اإلمام زين العابدين ]Q
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بهــي ومختــال ذلــك األســد الــذي م َل َ
ــك
كــم هــو
ٌّ

الغابــة وقــاد القطيــع ،وكــم هــو
رائــع أن يجــوب الصقــر
ٌ
ـى مــا يكــون الطيــر ،وكــم هــو عظيــم
فيافــي الســماء كأبهـ ٰ
ـى ُيخ ّيــل
أن يمتــدّ طولــك مســتقيم ًا ال اعوجــاج معــه ،ح ّتـ ٰ
ـم.
إليــك أنــك جبـ ٌـل أشـ ّ

يــا ويــل الدهــر الــذي ال ُيســالم أحــد ًا ،وال ُيســلم زمام
رقبتــه ألحــد ،تــراه يأخــذ مــن المــرء ِغ ّرتــه ،فيهجــم عليــه
فــي ســواد ليــل أو هــدوء فجــر،
فتــرى األســد منكســر ًا،
ٰ
ـم بِـ َ
ـأ َّن
ـم ظهــرك( ،وا ْع َلـ ْ
رسـ َ
والصقــر فــي قفــص ،والقــوس َ
الدَّ ْهـ َـر َي ْو َمـ ِ
ـكَ ،
ـو ٌم َع َل ْيـ َ
ـو ٌم َلـ َ
وأ َّن الدُّ ْن َيــا َد ُار ُد َو ٍل،
ـك و َيـ ْ
ـانَ :يـ ْ
ــك َأت َ
ــى َض ْع ِف َ
َان ِمن َْهــا َل َ
َان ِمن َْهــا
َف َمــا ك َ
ومــا ك َ
ــكَ ،
َــاك َع َل ٰ
َع َل ْيـ َ
ـم تَدْ َف ْعــه بِ ُق َّوتِـ َ
ـك).
ـك َلـ ْ
[نهج البالغة ج 3ص 133عن أمير المؤمنين ]Q

98

و ٌح
قَ ْب ٌ
م ُد ْ
ض َ
م ْ

َ
يحــب
البخيــل
حــب البخيــل ،ليــس ألن
ال أحــد ُي
ّ
ّ
مالــه ،وإنمــا ألنــه ال ُيعطــي حيــث ينبغــي اإلعطــاء.
عطشــى ،هــي
علــى أرض
ســحاب ٌة ال تجــود بغيثهــا
ٰ
ٰ
والعــدم ســواء.
ِ
البحــر آللئــه فــي بطنــه ،لمــا زاره
خــف
لــو لــم ُي
ُ
الغو اصــون.
ّ
ولكــن ،لــو جــاد البخيــل بــكل مــا م َلــك ،لوصفنــاه
ـى األرض،
بالســفيه ،ولــو دام مطــر الســحابة ،لكرهتهــا ح ّتـ ٰ
ـى شــاطئه ،لفقــدت قيمتهــا.
ـى البحــر كتــوزه علـ ٰ
ولــو رمـ ٰ
بيــن القبــض والبســط خيــط رفيــع للتــوازن ،لــن
ينفــع مــن ال يحســن اســتعماله ،ولــذا كان ِ
ـاض َعـ ِ
(اال ِنقبـ ُ
ـن
ُ
ِ
ِ
ِ ِ
وس ِ
ــج َّي ِة األَ ِ
الم
كارمِ).
حــار ِم مــن شــ َي ِم ال ُع َقــاء َ
َ
[مســتدرك الوســائل للميــرزا النــوري (ج 11ص 280بــاب  23بــاب
وجــوب اجتنــاب المحــارم ح[ )17 ]13015عــن أميــر المؤمنيــن ]Q
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ـى لنــا المع ِّلمــون أن العصفــور
صغــار ًا ُكنّــا ،حيــث حكـ ٰ
لــن يرغــب بقفــص مــن ذهــب بديـ ً
ا عــن حريتــه ،وعلمونــا أن
ـى عنــد الحيوانــات.
الحريــة مطلــب فطــري ح ّتـ ٰ
هــي كذلــك ،فالكائــن الحــي هائــم بالحريــة ،وهــي
عشــيقته.
عندمــا كبرنــا ،أخــذت تلــك الفطــرة بالخمــول لدينــا،
فصرنــا نحــب أن نســتعبد الطيــور ،وهــي تصــرخ فــي أقفاصهــا
تبكــي حريتهــا المســروقة ،نســتمع لصرخاتهــا ونترنــم
علــى
ٰ
إيقاعهــا!
ـرى عنــده حــب
ليــس هــذا فحســب ،بــل البعــض استشـ ٰ
ـى رغــب فــي اســتعباد أخيــه.
اســتعباد اآلخــر ح ّتـ ٰ
ـى حــذر مــن ســارقي الحريــة
أنــت ،أيهــا الحــر ،كــن علـ ٰ
ومســتعبدي البشــر ،و(ال َت ُكــن َع ْبــدَ َغيـ ِ
ـر َك و َقــد َج َع َلـ َ
ـك الل ـ ُه
ُحـ ّـر ًا).
[نهج البالغة ج 3ص 51عن أمير المؤمنين ]Q
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ن التَّلْ ِ
م ْيعِ امل ُ َزيِّ ِ
ف
فَ ُّ

ورواده وســوقه وزبائنــه ،إنــه فــن
فـ ٌّن لــه متخصصــوه ّ
التجميــل ،والتغليــف ،والتلويــن.
الحــظ بيتــك مث ـاً ،تصــور لــو أنــك لــم تبــذل مــاالً
علــى تغليفــه وتلوينــه ،أكان لــه مــن المنظــر مــا ُيمتِّــع
ٰ
الناظــر؟!
ألـ ُّ
ـذ األطعمــة وأشــهاها ،إن لــم تُغ ّلــف ،لــكان زبائنهــا
الذباب.
فالتجميــل مهــم ،ولكنــه يخــدع فــي كثيــر مــن
األحيــان ،ويخفــي العيــوب بأصبــا ِغ فنّــان.
المــال أيضــ ًا يخــدع ،و ُيغ ّلــف صاحبــه بغــاف
يأبــى عليــه خداعــه ،إذ (جــو ُد
الجمــال ،ولكــن الواقــع
ٰ
الفقيــر ُيج ُّلــه ،وبخــل الغنــي ُيذ ُّلــه).
[عيــون الحكــم والمواعــظ ل ّليثــي الواســطي ص 221عــن اميــر
المؤمنيــن ]Q
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مــا زالــت جـ ّـرة ســمن الراعــي مملــوءة تنتظــر عص ـ ًا
أخــرى تكســر أحالمهــا ،ومــا زالــت الصحــراء ترســم
ٰ
ســرابها بفرشــاة فيافيهــا.
ـى الواقــع ،لكنهــا قــد تخدعــه
العيــن نافــذة اإلنســان إلـ ٰ
بصــورة وهميــة.
والعقــل نافــذة لــه أيضــ ًا ،لكنــه إن لــم ُي َ
عــط ح ّقــه
بالقيــادة ،فإنــه قــد يخــدع صاحبــه.
العقــل ليــس وحــده فــي الســفينة ،فهنــاك مــن يزاحمــه
ِ
(العاقـ ُ
ـى
ـل َيعت َِمدُ
ـى د ّفــة القيــادة ،ولكــن رغــم ذلــك يبقـ ٰ
علـ ٰ
ِ
ِ ِ
ـل يعت َِمــدُ علــى أملِـ ِ
ـه).
َ ٰ َ
ـى َع َملــه ،الجاهـ ُ َ
َعلـ ٰ
[عيــون الحكــم والمواعــظ ل ّليثــي الواســطي ص 18عــن أميــر
المؤمنيــن ]Q
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إلــى
فــي قانــون المعــارك ،عليــك أن تســند ظهــرك ٰ
أكثــر عــدد ممكــن مــن األنصــار ،وعليــك أيضـ ًا أن ترصــد
ّــى ال يختلــس منــك
جميــع تحــركات عــدوك بدقــة ،حت ٰ
سـ ّـر ًا يكــون فيــه هــاكك.
مــاذا لــو كان عــدوك جاهــ ً
ا أحمقــ ًا! ال شــك أنــك
ســتتغلب عليــه بســهولة ،لكــن مــاذا لــو كان صديقــك
كذلــك!
العقــل منجــاة أينمــا ّ
حــل ،والجهــل مهلكــة أينمــا
نــزل ،فــا خيــر فــي كثـ ٍ
ـرة حمقــاء ،فــإن أقل عقـ ٍ
ـل ســيغلبها،
ِ
ـل َخيــر ِمــن صدا َقـ ِ
لذلــك كانــت (عــداو ُة ِ
الجاهـ ِ
العاقـ ِ
ـل).
ـة
َ
َ َ
ٌ
[عيــون الحكــم والمواعــظ ل ّليثــي الواســطي ص 339عــن أميــر
المؤمنيــن ]Q

م
وا ْ ُز ٌ
ح ِك ْي ٌ
ن َ
تَ َ

103

تعالــى بــكل ســهولة أن يخلقنــا بــا
كان يمكــن للــه
ٰ
باليــا وال أمــراض وال شــهوات وال صعوبــات ،لكننــا
حينهــا ســنكون مالئكــة ال بشــر ًا.
وكان بإمكانــه (جـ ّـل جاللــه) أن يســلب منــا كل إرادة،
لكننــا حينهــا ســنكون مجــرد آالت ال تكليــف عليهــا ،وال
يفعلهــا الحكيــم.
الدنيــا بلــد الصعوبــات وموطــن العقبــات ،وأنــت
بإرادتــك البــد أن تتغلــب عليهــا ،فهكــذا كنــا بشــر ًا.
ال تطلبــ ّن راحــة مســتديمة فــي الدنيــا ،ولكــ ْن ال
ـورن ْ
تتصـ ّ
أن ال راحــة فيهــا بالمطلــق ،فاليســر كمــا العســر
أوالد الدنيــا.
تـ ٌ
ـم فعـاً ،ولذلــك فإنــه (مــا أنـز ََل اللـ ُه ِمــن
ـوازن حكيـ ٌ
ِ
ـفاء).
داء ّإل و َقــد أنـز ََل َلـ ُه شـ ً

[الدعــوات (ســلوة الحزيــن) للراونــدي ص 181ح .499عن رســول
الله ]O
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م ال ُمل ِ
ْك
ْس َ
وا ْ ُ
د َ
أَ َ
سا ُ

طبيعــة الدنيــا أنهــا كر ّقــاص الســاعة ،دائــم الحركــة،
وكلمــا تحــرك ،جـ ّـر معــه عقاربهــا ،فــا اســتقرار لهــا مــا
دام العقــرب يرقــص!
هــذا يعنــي :أنــك لــن تأمــن تقلبــات الدنيــا ،ســواء
أكنــت مــن الزاهديــن فيهــا ،أو الراغبيــن بهــا.
َ
علــى يــد
هــي دول ،تتداولهــا األيــدي ،ولــن تثبــت
ٰ
أحــد.
إال أن نافــذة األمــل لــم تُغلــق ،وبوابــة الثبــات لــم
توصــد ،فــإن الدنيــا ذ ّلــت وســكنت وهــدأت عندمــا ُوضــع
شــي ٌء فــي موضعــه ،وهــو العــدل إذ (ثبــات الــدول بإقامــة
ُســنن العــدل).

[موســوعة جامــع أحاديــث الشــيعة للشــيخ هــادي النجفــي (ج7
ص 119ح[  40 ] 8197نقلــه عــن غــرر الحكــم :ح )862عــن أميــر
المؤمنيــن ]Q
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أجهــزة اإلنســان عاجــزة عــن تجــاوز حدودهــا ،إذ
تــرى ّإل
ـى مصراعيــه ،فأنــت ال
ٰ
لــم ُيفتــح لهــا البــاب علـ ٰ
ـى ّ -إل
بشــروط ،وال تســمع ّإل بشــروط ،ولــن تــأكل  -ح ّتـ ٰ

بشــروط.
كيــف لــك إذن أن تعــرف أخبــار الســماء وأنبــاء الغيب
وأنــت تعجــز عــن رؤيــة مــا خلفك؟!
إنــه ليــس ّإل أن تســمح الســماء هــي بوصالــك ،وهــي
مــا ســمحت ّإل لألنبيــاء واألوصيــاء.
ـى أجهزتــه الداخليــة فقــط فــي
ـئ مــن يعتمــد علـ ٰ
مخطـ ٌ
ذلــك ،إذ البــد مــن توفيــر اتصــال مضمــون مــع الســماء،
ـى اللــه خالــص عبادتــه ،أهبــط
ولذلــك فــإن (مــن ْ
أص َعــدَ إلـ ٰ
اللــه إليــه أفضــل مصلحتــه).
ـى اإلمــام العســكري  Qص 327ح 177عــن
[التفســير المنســوب إلـ ٰ
موالتنــا فاطمــة الزهــراء ]P
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عا ِ
ن؟!
ل أَيْ َ
ْب ال َ
قَل ُ
ْشقِ  ،إِ َ ٰ

بت العشق يوم ًا؟!
جر َ
هل ّ
أمــر
جربنــا شــيئ ًا منــه ،فتذوقنــا منــه مــا هــو ّ
ربمــا ّ
مــن الحنظــل ،ربمــا عشــقنا مــن ال يرحــم ،فكوانــا بنــار
هجرانــه ،وقــد يجــود علينــا بنظــرة مــن عينيــه ،تنســينا ألــم
الفــراق ،بــل ولــذة الطعــام وعشــق الوســن.
إن كان محبوبــك يبادلــك الشــعور ،لمــا تمنّــع عليــك،
يبــرد غليلــك ،وإن لــم تجــد هكــذا
وألعطــاك منــه مــا ّ
محبوبــ ًا ،ويئســت مــن وصــال بنــي البشــر ،فــا تخســر
(مــن شــغلته عبــادة اللــه عــن
وصالــك مــع خالقــك ،فــإن َ
مســألته ،أعطــاه اللــه أفضــل مــا يعطــي الســائلين).

ـى اإلمــام العســكري  Qص 327ح 175عــن
[التفســير المنســوب إلـ ٰ
رســول اللــه ]O

ِصاْ ٍ
خ ْي ُ
ل
َ
طو َ
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ليــس بإمــكان أحـ ٍ
ـد منــا أن يكتســب اآلخريــن بأمواله،
إذ ال مــال يمكــن أن يســع اآلخريــن حــدّ التخمــة ،وإن
ُوجــد ،فإنهــم ســيبحثون عــن زلــة أو عثــرة فيــك يذمونــك
بهــا مــا حييــت!
ّ
يشــل شــرايين
التذمــر ،والتنافــر مــرض عضــال،
ّ
المــودة.
لكــن هــذا ال يعنــي االستســام ،إذ البــد مــن المعركة،
ـى  -العدة والســاح ،فـ ِ
ــ(دار
ولــم ن ْعــدَ م  -بحمــد اللــه تعالـ ٰ
ـت أضغانُهم).
تمـ ْ
ـاس تسـ ْ
النـ َ
ـتمتع بإخائهــم ،وال َق ُه ْم بالبِ ْشــر ُ
[عيــون الحكــم والمواعــظ ل ّليثــي الواســطي ص 251عــن أميــر

المؤمنيــن ]Q
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م ٌل بَا ِ
ن
ْط ٌ
ج َ
َ

إلــى ســاعة جميلــة ،سيشــغلك جمــال
عندمــا تنظــر ٰ
شــكلها وتناســق ألوانهــا عــن الفكــرة فــي دقــة تصميــم
داخلهــا.
ـى قصــر منيــف ،ســيعجبك رشــاقة
وعندمــا تنظــر إلـ ٰ
ـى قــوة أساســاته أو تتناســاها.
بنائــه ولطيــف تركيبه ،وستنسـ ٰ
فمــا تقابلــه مــن الشــيء هــو وجهــه المرئــي ،وعليــه
ســيكون التركيــز ،وســيتم إهمــال أو تناســي مــا عــداه ،وإن
ـاص إلبــراز وجــه
ـن خـ ٌّ
كان أهــم منــه ،لذلــك كان هنــاك فـ ٌّ
ـى أحســن مــا يمكــن.
أي شــيء علـ ٰ
المالحــظ ،وقــد
ـى اإلنســان لــه وجــه يكــون هــو
َ
حتـ ٰ
تناســى مــا دونــه مــن جمــال ،فليكــن معلومــ ًا لدينــا أنــه
ٰ
ِ
ِ
ســن ال َع ِ
قــل َج ٌ
ــورة َج ٌ
مــال
ــرُ ،ح ُ
ســن ّ
(ح ُ
ُ
مــال ظاه ٌ
الص َ
ِ
ــن).
َباط ٌ
[أعــام الديــن فــي صفــات المؤمنيــن للحســن بــن محمــد الديلمــي
ص 313عــن اإلمــام العســكري ]Q
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كــم هــي جميلــة (نجمــة الصبــاح) ،ليــس ألنهــا
تبقــى بــارزة زاهيــة حيــث
مجــرد نجمــة ،وإنمــا ألنهــا
ٰ
تغـ ّ
ـط أخواتهــا فــي النــوم ،وحيــث تُخفــي الشــمس بريــق
وجوههــا.
ٍ
ـى العقــد،
يتفنــن الصائــغ فــي وضــع درة متأللئــة علـ ٰ
ـى جيــد الفتــاة.
لتبــرز أجمــل مــن الذهــب علـ ٰ
بريــق ّ
آســر
أخــاذ بالقلــوب،
هــي لمســة فنيــة ،لهــا
ٌ
ٌ
للعيــون ،هكــذا هــو الفــن ،وبــه يحصــل الجمــال.
أتريدون أنتم أن تكونوا كنجمة صباح أو درة عقد!
ــى
إذن (أحســنوا لباســكم ،وأصلحــوا رحالكــم ،ح ّت ٰ
تكونــوا كأنكــم شــام ٌة فــي النــاس).
[كنــز العمــال للمتقــي الهنــدي ج 6ص 639ح 17164عــن رســول
اللــه ]Q
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ه ُي ِ
ؤ
ن التَّ ِ
س ُ
ح ْ
ُ

لمــاذا تُزيــن المــرأة وجههــا وهندامهــا؟! إنهــا تريــد
ـرى هــي
زوجهــا مــا ُيحــب ،فتـ ٰ
ـرى منهــا ُ
أن تكــون حيــث يـ ٰ
منــه مــا تحــب.
ولمــاذا يهتــم بائــع العطــور برصفهــا بتناســق؟ إنــه
إلــى جيبــك
يريــد أن يأســر عينيــك لتمــدّ هــي يديهــا
ٰ
علــى مــا يحــب.
فيحصــل هــو منــك
ٰ
ـى مــن
حتـ ٰ
ـى مــن يريــد أن يبيــع ســيارته ،تــراه يدفــع إلـ ٰ
ـى راغــب فيهــا.
لمعهــا كأحســن مــا يمكــن ،ليحصــل علـ ٰ
ُي ّ
هكــذا هــي القلــوب تهفــو للجمــال وتنجــذب إليــه
حيثمــا ّ
إلــى
حــل ،وإن (اللــه
ُّ
يحــب مــن عبــده إذا خــرج ٰ
إخوانــه أن يتهيــأ لهــم ويتجمــل).
[مكارم األخالق للشيخ الطبرسي ص 34 - 33عن رسول الله ]O
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فــي قانــون الســماء ،أنــت محــاط بالعديــد مــن
المســؤوليات فــي هــذه الحيــاة ،فأنــت مســؤول عن نفســك
أن تنجيهــا مــن الهلكــة ،وأنــت مســؤول عــن أهلــك أن
تأمرهــم بالمعــروف وتنهاهــم عــن المنكــر ،وأنــت مســؤول
ـى إنــك
عــن أموالــك مــن أيــن تكتســبها وأيــن تنفقهــا ،ح ّتـ ٰ
مســؤول عــن البقــاع والبهائــم.
واألمــر تُــرك بيــدك ،فيمكنــك أن تــؤدي مــا عليــك
تتخلــى عــن مســؤوليتك
فتنجــح وتفلــح ،ويمكنــك أن
ٰ
فتخســر نفســك وأهلــك ودنيــاك وآخرتــك.
ــى عــن
ليــس هــذا فحســب ،فأنــت مســؤول ح ّت ٰ
مجلســك ،ومــن تُجالــس ،لــذا (ال ينبغــي للمؤمــن أن
ـى تغييــره).
ـى اللــه فيــه وال يقــدر علـ ٰ
يجلــس مجلس ـ ًا ُيعصـ ٰ
[الكافــي  /374 :2بــاب مجالســة أهــل المعاصــي /ح 1عــن اإلمــام
الصــادق ]Q
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ت الق ِ
م!
َس َ
أَن َ
َس ْي َ
ْت ل ْ

تمدن رجليك أكثر من غطائك!
ال
ّ
مثـ ٌـل ســمعناه مــن أجدادنــا ،ووجدنــاه عيــن الواقــع،
ْ
فــأن تعــرف حجــم نفســك ،فــا تتجــاوز حــدودك ،لهــو
أمــر يحكــي عــن حكمــة بالغــة ،ومــن يتجــاوز الحــدَّ  ،يجــد
مــا ال يحــب.
رغــم واقعيــة هــذا المثــل ،فــإن البعــض ال يرعــوي عن
مخالفتــه ،فتجــده فضوليــ ًا يدخــل بيــن اثنيــن ،ويتحــدث
مــن دون أن ُيســأل ،وينــازع األمــر أهلــه.
نصــب نفســه قســيم ًا
ليــس هــذا فحســب ،بــل قــد ُي ّ
للجنــة والنــار ،وهنــا يكمــن خطــر بالــغ ،إذ ُأ ِ
وعــد المتألــون
بالويــل (الذيــن يقولــون :فــان فــي الجنــة ،وفــان فــي
النــار).
[كنــز العمــال للمتقــي الهنــدي ج 3ص 559ح 7902عــن رســول
اللــه  ،Oوبدايــة الحديــث :ويــل للمتأليــن مــن أمتــي]
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ُيعتبــر الصــف األخيــر فــي الدراســة الثانويــة مضمــار ًا
يبيــن فيــه الفــارس المغــوار مــن الكســول المتــواكل ،وعقبة
تفصــل بيــن مرحلتين رئيســيتين فــي حيــاة الطالــب العلمية،
وباب ـ ًا إمــا لنجــاح باهــر أو النكســار قاتــل ،وفيمــا بينهمــا
مراتــب متفاوتــة.
ـى القمــة ،ألنــه لــم يبــذل
لــن يجــد الكســول نفســه علـ ٰ
لهــا المهــر ،ولــن تتــردد أنــت فــي التنبــؤ بمســتقبل باهــر
لمــن بــذل جهــده وأســهر عينيــه فــي حالــك ليلــه.
هذا هو الحال في مرحلة دراسية في الدنيا.
وفــي الحقيقــة أن الدنيــا نفســها قاعــة امتحــان،
ـدرك
ونحــن تالميذهــا ،ممــا يعنــي أنــه (بالتعــب الشــديد ُتـ َ
الدرجــات الرفيعــة والراحــة الدائمــة).
[عيــون الحكــم والمواعــظ ل ّليثــي الواســطي ص 189عــن أميــر
المؤمنيــن ]Q
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سا ِ
ْس
ج ُر األَ َ
ح َ
َ

تعــارف عنــد الرؤســاء والمســؤولين الكبــار أن يضعوا
أول حجــر فــي المشــروع ويســمونه بحجــر األســاس ،فــي
ـى التفــاؤل بإكمالــه.
إشــارة إلـ ٰ
َّ
وإن ن ْقـ َ
ـى ذلــك الحجــر ســيكون
ـش اســم أحدهــم علـ ٰ

ـى أحفــاده.
مدعــاة لمفخــرة قــد يرثهــا ح ّتـ ٰ
أنــت أيض ـ ًا ترغــب  -بــا شــك  -أن ُينقــش اســمك
ـى حجــر أســاس ،وال ضيــر فــي ذلــك.
علـ ٰ
لكــن انتبهــوا ،ففــي قانــون الغيــب أنتــم لــن تخ ُلــدوا
ولــن تفخــروا ّإل بعملكــم الصالــح ،وال بــد أن تنقشــوا
علــى حجــر أســاس فيــه.
أســماءكم
ٰ
وهل تعلمون أين موقع حجر األساس هنا؟
إن آخــر حجــر يضعــه العامــل هــو
(بحــق أقــول لكــمّ :
األساس).

[معانــي األخبــار للشــيخ الصــدوق ص 348مــن حديــث مــروي عــن
النبــي عيســى ]Q
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