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جوهرة الحياة النفيسة  -سلسلة الجلسات العلمية الفكرية للسيد حسين الشيرازي دامت بركاته
 الجلسة األولی :االختالف وکيفية التعامل معه  ٢٢ /ربيع األول 1438هـبسم هللا الرحمن الرحيم
رب العالمين وصلی هللا علی محمد وعترته الطاهرين ولعنة هللا علی أعدائهم أجمعين إلی يوم الدين
الحمد هلل ّ
ج ابراهيم في ربّه أن آتاه هللا الملك ،اذ قال ابراهي ُم ربي الذي يُحيي ويُميت .قال أنا اُحيي
قال تعالی :ألم تر الی الذي حا ّ
واُميت قال ابراهيم فان هللا يأتي بالشمس من المشرق فات بها من المغرب ف ُبهت الذي كفر وهللا ال يهدي القوم
الظالمين» (البقرة )258/صدق هللا العلي العظيم
قال اميرالمؤمنين عليه السالم :من استقبل وجوه اآلراء عرف مواقع الخطاء» وقال عليه السالم« :األ من نظر في
عيوب الناس فانكرها ثم رضيها لنفسه فذلك االحمق بعينه».
* االختالف ،قانون تكويني ،اذن ،لن يمكن )1 :انكاره  )2تحاشيه  )3تحدّيه وقهره ،بالضبط نظير قانون الجاذبة،
اذن :هو قوة وفرصة لالستثمار.
* أصعب وأقسی عمل في الحياة هو كيفية التعامل مع االختالفات والحيلولة دون تحولها الی صراعات ،وفي فرض
تحولها الی صراعات ،محاولة تقنين تلك الصراعات
* التواصل هو أهم مهادة يمارسها االنسان في الحياة ،وهو علی أربعة اقسام:
 )1القراءة  )2الكتابة  )3التحدث  )4االستماع ،وهو أهم اقسام التواصل
* االستماع علی خمسة مستويات:
 )1االستماع المتفهم  )2االستماع المهتم  )3االستماع االنتقائي  )4التظاهر باالستماع  )5التجاهل والتغافل (أردی
االقسام).
* أرفع درجات االستماع هو «االستماع المتفهم» فهو مهارة نادرة جدا ً جدا ً بل هو يفوق كل المهارات بل هو أكثر من
مجرد مهارة بل هو اخالق وتواضع وشجاعة وتضحية وعقلية.
* التواصل والعالقات في جميع الحاالت افضل من عدمها حتی في فرض انتهاءها الی صراعات ونزاعات ،فهي فلسفة
الحياة ،قال تعالی :وجعلناكم شعوبا ً وقبائل لتعارفوا» (حجرات.)13/
* اساس جميع الصراعات في المجتمع االيماني هو )1 :انعدام المنطق  )2الال عقالنية في النقاشات  )3فقدان معايير
وضوابط النقاش «سفسطة»
* اسوء انواع االستبداد هو االستبداد الكالمي وممارسة القهر في الحديث مع اآلخرين ،وهو علی قسمين:
 )1القهر واالستبداد العلني وتكميهم األفواه  )2االستبداد المب ّ
طن
* االستبداد ال ُمب ّطن ،هو :االستخفاف برأي اآلخر واستخراطه وان تدوس علی مشاعر اآلخرين عبر تجاهلهم ،فاعمق
الحاجات في النفس البشرية هي الحاجة ألن يفهمها االخرون
* حاجة النفس البشرية الن يتم فهمها من قبل اآلخرين تشابه حاجة الجسم الی الهواء واالوكسيجين ،لذا فان فقدان
ذلك يفسد كل شيء حتی مع اجتماع كل الحاجات
* في أغلب االحيان فان انطباع الناس بعدم تفهم اآلخرين لهم أو تجاهل اآلخرين لهم أو امثال ذلك ينشئ من انعدام
المنطق والالعقالنية منهم وفقدانهم معايير البحث
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أركان التواصل السليم (ثالثة) )1 :التحدّث بمنطقيّة  )2االستماع بتفهم  )3مراعات المعايير وقواعد النقاش وضوابط
البحث واليات النقد
الركن األول :المنطق :هذا أهم شئ يتم استغالله في الحياة من قبل الطغاة والمستبدين والمعتدين ،حتی ق ّ
طاع الطرق
وداعش يمتلكون منطقا ً لتصرفاتهم.
الركن الثاني :يمكن ضبط عنوان «االستماع واالصغاء» بسهولة ،لكن ال يمكن ضبط اشتماله علی «التفهم» وتضمين
ذلك اال بوضع شرط علی المستمع وهو تقريره واعادة تحرير الفكرة بحيث يرضی صاحبها ،فال ُيسمع للمستمع نقد ما
سمعه اال بعد تكراره الحديث الذي سمعه بكيف ّية يرضی صاحب الحديث بان المستمع قد قرر كالمه بشكل كامل وانه
ادّی غايته المقصودة ،بذلك التقرير ،وأنه ب ّين روح الكالم الذي اصغی إليه واستمع له.
الركن الثالث :اعتقد أن هذا هو أصعب االركان ،وأن وضع المعايير فيه وتقنين ضوابطه من اصعب االمور في الحياة،
وأفضل سبيل إليه تشبيهه بمباراة كرة القدم.
 ) 1إذا تم ايراد نقض واحد فقط فان النقاش محسوم ،مثل بحث نمرود مع ابراهيم عليه السالم ،ففي نقاشاتنا اذا تم
ايراد نقض ولم يصبح الطرف اآلخر مبهوتا ً فانه ال محاله اسوء من نمرود والعجيب في األمر جدا ً ان مناقشاتنا بحيث
اذا تلقی الطرف اآلخر عشرين هدفا ً في مرماه دون أن يسجل هدفا ً واحداً ،يعتبر اخيرا ً انه هو الفائز بجدارة!!
 )2يجب التحديد مسبقا ً ما هو « ُگل» ای الهدف ،وما هو «اُوت» ،واال فان اغلب النقاشات تشتمل علی تسديدات
فاشلة اال أن األطراف يعتبرها گل
 ) 3يمنع التراكض والتنقل بين البحوث ،ای االنتقال من بحث الی بحث آخر قبل انضاج البحث األول ،مثل حمل الكرة
من موضع الی آخر اثناء المباراة ،يعتبر هذا «فول»
 )4ال يمكن اعتبار أي طرف فائزا ً مسبقا ً وقبل الخوض في النقاش ،مهما كانت حجته قوية ومستحكمة ومهما كان
الفريق قويا ً ومشهورا ً فال فائز قبل المبارات.
 )5يجب وجود حكام للمبارات لضبط التجاوزات «الفول» الحاصلة في االثناء ،واال يمكن ألحد الطرفين أن يتجاوز مأة
مرة ثم يعتبر التجاوزات كلها أهداف « ُگل»
ّ
 )6الدليل الذي تم نقضه وتفنيده يُعتبر «هدفا ً» في مرمی المستدل ،فاذا كرر المستدل ذلك الدليل ،فانه يعتبر هدفا ً ثانيا ً
مرة
في مرماه ،واال فيمكن أن يكرر كالمه المنقوض مأة ّ
 ) 7يجب مراعاة االصطالحات والنقاش طبقها ومنع استحداث اصطالحات ،قال تعالی« :اتجادلوننی في أسماء
سميتموها أنتم وابائكم ما انزل هللا بها من سلطان» استحداث معايير
فرب فضيلة تعتبر في طرف آخر
 )8كل القيم والمبادئ نسب ّية وليست مطلقة ،يعنی انها امور اضافية وليست حقيقية،
ّ
رذيلة ،وكذا العكس ،تلقي الهدف علی االرض يعتبر هدفين.
 )9يجب مراعاة التكافئ في خوض الجدال والنقاش ،ففي جميع العالم فان خوض الفرق في المباراة تخضع للصعود
طبقا ً آللية ،فال يضطر كل فريق لخوض المباراة مع كل فريق آخر.
 ) 10يجب الحيلولة دون تحول جلسات البحث والنقاش الی جلسات محاكمة وانتقام ،فعلی الطرفين أن يكونا فارغي
البال عما يجري من خالف بينهما في مجاالت الحياة.
 الجلسة الثانية :العمل التطوعي «الدّيني»  29 /ربيع الثانی  1438هـبسم هللا الرحمن الرحيم
الحمد هلل رب العالمين وصلی هللا علی محمد وعترته الطاهرين ولعنة هللا علی أعدائهم اجمعين الی يوم الدين
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قال تبارک وتعالی« :واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه وال تعد عيناک عنهم تريد
زينة الحياة الدنيا وال تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه وکان أمره فرطا ً»(سورة الکهف.)28/
قال تبارک وتعالی« :يا ايها الذين آمنوا استجيبوا هلل وللرسول اذا دعاکم لما يحييکم» االنفال24/
«يمنّون عليک ان أسلموا قل ال تمنّوا علی اسالمکم بل هللا يمن عليکم ان هداکم لاليمان» حجرات17/
قال تبارک وتعالی « :وما نراک اتبعک اال الذين هم اراذلنا بادي الرأي وما نری لکم علينا من فضل» هود27/
«قالوا أنؤمن لک واتبعک األرذلون» الشعراء111/
نهج البالغة :يا اشباه الرجال ال رجال حلوم االطفال وعقول ربات الحجال لو ددت اني لم اعرفکم معرفة وهللا جرت
علی رأيي بالعصيان والخذالن حتی لقد قالت قريش ان ابن ابی طالب رجل شجاع
ندما ً واعقبت سدماً ...وافسدتم
ّ
ولکن ال علم له بالحرب هلل ابوهم وهل أحدٌ منهم اشدّ لها مراسا ً واقدم لها مقاما ً منّي لقد نهضت فيها وما بلغت
العشرين ...لکن الرای لمن أليطاع.
نهج البالغة :أو ليس عجبا ً أن معاوية يدعوا الجفاة الطغام فيتبعونه علی غير معونة وال عطاء ،وانا ادعوکم ـ وانتم
ي.
تريکه االسالم وتعية الناس ـ الی المعونة وطائقة من العطاء فتتفرقون عنی وتختلفون عل ّ
نهج البالغة :أيه الناس انی قد بثثت لکم المواعظ التي وعظ االنبياء بها اممهم واديت اليکم ما ادت االوصياء الی من
بعدهم وادبتکم بسوطي فلم تستقيموا وحدوتکم بالزواجر فلم تشتوثقوا ،هلل أنتم .
الکافي بسند صحيح عن ابی عبدهللا عليه السالم قال :قال رسول هللا صلی هللا عليه وآله :ال يقيم الناس اال السيف،
والسيوف مقاليد الجنة والنار».
*األعمال علی ثالثة أقسام:
التطوعي)
 )1العمل المأجور  )2العمل المجبور (کالعمل تحت ظل الحکومات وامثالها)  )3العمل المستور (العمل
ّ
(العمل المبدئي).
*تعريف العمل التط ّوعي (المبدئي) :کل عمل ال ينبغي صاحبه منه ثالثة عناوين:
سمعة والشهرة والمبحبوبيّة.
 )1المال والمادة الضمانات  )2المنصب والکرسي واالعتبار  )3ال ُّ
رب
التطوعي يفرز انطباعات دائمة في نفوس أصحابه بانه
*(طبيعة وانطباع) العمل
ذاحق کبير وذامنّة شديده علی ّ
ّ
ٍ
العمل وهذا االنطباع يولّد في االنسان طبيعة العصيان
*العصيان يحصل من خالل مرحلتين )1 :العتبة ،ای الخطوة األولی من العمل  )2ما بعد العتبة ،وهذا العصيان ال
يمکن تناديه أبدا ً في العمل التطوعي المبدئي
التطوعي (المبدئي) يمتاز عن قسيميه (المأجور والمجبور) بثالث امتيازات ،قد تبلع درجات تلک االمتيازات
*العمل
ّ
الی «الالمتناهي» و «الالمحدود» وهي )1 :االخالص والقربة قال تعالی «يريدون وجهه»  )2الهمة وبذل الجهد ليالً
ونهاراً ،قال تعالی «يدعون ربهم بالغداوة والعشي»  )3التفاني والتضحية بالنفس والمال واألهل واألوالد
*العمل التطوعي (المبدئي) محاط بسلسلة المتناهية من «الالعقالنية» و «الالمنطقية» و«الال ادراکية» يمکن حصر
العمدة منها في عناوين عشرة ،وهي :
 )١الفرديّة واالستبداد  )2الزجسية واالحساس المرهف  )3الشذوذ الفکري والتحلف االدراکي  )4الشذوذ السلوکي
والتصرفات الطفولية  )5التهورية والعجلة  )6الصدامية العدوانية واالنفعالية وثقافة َّ
الزعل  )7الشک والتشکيک
وانعدام الثقة  )8االنطواء االنغالق واالنکفاء علی الذات  )9الضجرية والملل والسأم والتضايق الدائم في األمور )10
سماحة والقاء المساحة.
االصولية وفقدان المرونة بالمرة وانعدام ال ّ
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*العمل التطوعي (المبدئي) عصبّی علی التقنين والتطوير والتنمية ،ومن سماته وسمات اصحابه هو عدم االستجابة
والمناعة المطلقة تجاه الحداثة والتحديث
*جميع التقنيات الفکرية واالساليب العلم ّية والتجارب الثمينة والراقية في تکوين االدارات وصياغة هيکلية العمل
ي علی )1 :تکوين
واالدارة والتکنيکات الفائقة التطور ،کلها فاشلة فشال ذريعا ً في مجال العمل التطوعي ،فهو عص ّ
االدارة مع مقدماتها  )2تطويرها  )3انتاجها وثمراتها  )4ضماناتها وحمايتها  )5معالجة سلبياتها
*تجربتي المتواضعة خالل ربع قرن من االدارة في مجال العمل التطوعي ضمن اعلی مستوياته واوسع أبعاده من
خالل «مرجعيّة عالمية» وکذلک رأيي القاصر العليل من خالل مطالعات کثيرة للتاريخ وسيرة النبي األعظم صلی هللا
عليه وآله واميرالمؤمنين عليه السالم واألئمة األطهار عليهم السالم وخلفاءهم العلماء االتقياء ،وکذلک النظر العلمي
العميق واالجتهادي من الحقير الفقير لعشرات السنوات تقريبا ً في تراث أهل البيت عليهم السالم وفي نظريات
الحداثويون ومفکري علماء الغرب في مجال االدارة والقيادة ،أن العمل التطوعي هو الخيار الوحيد للمؤسسة الدينية
ألي ادارة علی اإلطالق.
القائمة علی القيم والمبادئ والشرع وان العمل التطوعي ال يخضع ّ
*هناک مجال لمحاوالت دقيقة جدا ً لتخفيف المعاناة االداريّة الحاصلة في العمل التطوعي والحدّ من عصيانه علی
التکوين والتطوير االنضباط وهي:
 )1صنع االنسان الکامل والشخصية العظيمة «حتی اذا کان شخصا ً واحدا ً» لکي يتحول الی عمود الخيمة االدارية
ويحمل علی عاتقه تفريط اآلخرين
 ) 2الصبر والتحمل والصفح والمغفرة ،قال تعالی :واصبر نفسک مع الذين يدعون ربهم ،وقال تعالی :ولمن صبر
وغفر ان ذلک لمن عزم األمور» الشوری43/
 )3مواصلة ّ
بث الفکر العميق والقويم والتربية واالرشاد والنصيحة واالرتقاء بافکار االفراد وثقافتهم وادراکاتهم ،کان
رسول هللا صلی هللا عليه وآله يخطب عقب کل صالة
 )4حقن االلم بشکل دائمي ومستمر مع مراعاة أن ال يحدث ذلک اثارا ً سلبية علی االفراد وال تصيبهم الکآبة واالنهيار
واالختالالت النفسيّة واليأس
 ) 5ايجاد حالة التنافس عن طريق اشراک الکل في العمل حتی غير المؤهلين ،قال تعالی :ولو ال رفع هللا الناس
بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذکر فيها اسم هللا کثيرا ً ولينصرن هللا من ينصره» الحج40/
حتی رب العالمين يستخدم هذا االسلوب في مجال العبادة والعمل الديني المبدئي.
 الجلسة الثالثة :التجديد في :عصر النهضة المعرفيّة  ٦ /ربيع الثاني 1438هـبسم هللا الرحمن الرحيم
الحمدهلل رب العالمين وصلی هللا علی محمد وعترته الطاهرين ولعنة هللا علی أعدائهم أجمعين إلی يوم الدين
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ض ُه ْم َ
صا ِل َحا ِ
ْض إِ َّال الَّ ِذينَ آ َمنُوا َوع َِملُوا ال َّ
ط ِ
علَى بَع ٍ
اج ِه َوإِنَّ َكثِ ً
إِلَى نِعَ ِ
قال أميرالمؤمنين عليه السالم« :آلة الرآسة سعة الصدر».
* تطور حضارة للبشر منذ عصر الحجر والذي تاله عصر الجمع وااللتقاط والصيد ،کان من خالل ُحقب زمنية ثالثة:
 )1عصر الزراعة  )2عصر الثورة الصناعية  )3عصر المعرفة.
* عصر الزراعة هو عصر القدرات اليدوية للبشر ،فکل شيء يتقلص ويُختصر في جسم اإلنسان دون عقله وقلبه
وروحه ،فکل االدارة تُختصر في کيفيه التحکم والسيطرة علی االنسان.
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* عصر الثورة الصناعية يعتمد علی اآلالت والحديد وجدر البخار واالدوات ،فتم استبدال البشر باالالت ،واالدارة فيه
قائمة علی قانون (العصا والجزرة).
فقليل من البشر يحققون االنتاج الکثير (تسعين بالمأة من البشر في عصر الزراعة يشتغلون في الزراعة لکن في
عصر الصناعة فقط ثالث بالمأة يعملون في الزراعة (العصا) تمثل عنوان الخوف من العقاب و(الجزرة) تمثل جانب
التحفيز والمکافآت.
ُيختصر عصر الصناعة علی )1 :مجموعة آالت  )2قليل من الناس  )3رأس المال الکبير.
* عصر النهضة المعرفية يعتمد علی القدرات المعرفية في البشر واالنسان صانع البرامج الکبيرة ،واالدارة فيه
تنحصر في نموذج )1 :التمکين  )2التخويل والحريّة.
وفيه هناک قلة قليلة من الناس )1 :المندمجون مع العمل  )2المنتجون  )3المتحمسون العمالهم ،وهم اناس اقل
شعبيّة لکنهم يُحرزون اعلی الدرجات باداء عالي.
* ال يمکن استخدام نموذج (السيطرة) المنتمي لعصر الزراعة ،وال نموذج (العصا والجزرة) المنتمي لعصر الصناعة،
علی ع ّمال عصر المعرفة القائم علی نموذج (التمکين).
* مواکبة عصر المعرفة بحاجة الی )1 :عقلية جديدة  )2مهارات جديدة  )3ادوات جديدة  )4خريطة عمل جديدة
وطريقة جديدة  )5بشر جديدون.
* محاولة تعليم الناس العقلية الجديدة والمهارات الجديدة و ...کم هي محاولة فاشلة وبائسة وثمنها باهض جدا ً
وکلفتها کبيرة يدفعها القادة دائما ً ومعقّدة.
المدراء واألنظمة االدارية في کل مؤسسة يمثالن العادات والتقاليد القديمة ويمثالن الماضي بين عوامل مهمة جدا ً ال
يمکن تجاهلها وال استبعادها ولکن في نفس الوقت ال يمکن تجاهل ما يفرضه الواقع الجديد في الحياة من
االستراتيجيّة والمواکبة وتحدياتها والطاقات الکامنة في العناصر الجديدة الفتيّة واستثمارها فيجب علی القيادة ايجاد
التوازن والتناسق بين ما يرتبط بالماضي وما هو حاجة اليوم الذي يفرضه الواقع ،وهذا التناسق من أصعب االمور
علی االطالق.
* الناس يستمدون أمن حياتهم وکيانهم من الماضي ومن العادات والتقاليد ،لذا فانهم يقلقون علی أمنهم من کل حرکة
جديدة وعصريّة تتکون في هيکل العمل.
الحرة
* ان االستبداد في الحکم واالنظمة القمعيّة دائما ً يحققان األمن الفردي بشکل واسع اما الديمقراطية واالنظمة
ّ
تزعزع هذا األمان بشکل کبير.
* المثل المعروف« :عندما يتم المساس بالبنية التحت ّية يصرخ کل شيء» وال يمکن مواکبة التطور دون تبديل البنية
التحتية المتعلقة بالماضي.
لدي کان سنة  1989حيث تم هدم جدار برلين بعد أربعين سنة من احداثه والذي استتبع
* في بداية مرحلة الشباب ّ
انقساما ً هائالً بين الشرق والغرب في کل االبعاد واهمها القلوب والعقول فتحول ذلک االنقسام الی مخاصمة بال حدود
بين المعسکرين ،واتذکر کل االرهاصات التي حدثت ابّان انهيار الجدار وبزوغ عصر النهضة المعرف ّية بعد ذلک وفي
ذلک العام بالذات ،واهم تلک االرهاصات کانت في مخالفة عامة الناس تقريبا ً في برلين الشرقية والغربية لهذا الحدث.
* أعجب ما في األمر هو شدة المخالفة والعصيان لهدم الجدار من جانب برلين الشرقية التي کان يحکمها استبداد
الحرة والمجتمع الديمقراطي الذي کان عليه الناس في
شامل وذلک بسبب شعورهم عدم االمان في التکيّف مع السوق
ّ
تطور وازدهار.
برلين الغربية ،هذا هو اوج (عصيان االستجابة) في المدراء واالنظمة بالنسبة الی کل ّ
* السيد العم (رضوان هللا عليه) کان ينقل تاريخ أحد فراعنة مصر القديمة ،حيث اراد تحرير شعبه من العبودية،
فاعلن الغاء العبوديّة واعتزل مقام الربوبيّة الذي اتخذه أسالفه مارکة س ّجلة النفسهم ،اال ان شعب ذلک الفرعون
خالف هذا القرار بقوة وصار يتحرک في مظاهرات حاشدة ضد القرار مطالبة عودة نظام العبودية.
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* المثل المعروف« :الديمقراطية دائما ً تفرز نقيضها» ويقول الحقير الفقير :ان أهم عوامل االستبداد وتولّد القهر
واالنظمة الشمولية هو مسخ الحرية للناس واسعة.
* أقول :ان النجاح هو أهم عوامل الفشل ،فالنجاح دائما ً يفرز عوامل الفشل ،الن النجاح هو االستجابة الجديرة
للتحديات واالستفادة الناجحة للفرص ،وعندما تتحول االستفادة واالستجابة الناجحتان غير مجديان للتحديات الجديدة
والفرص الجديدة فان الفشل يکون حتمياً ،اذن :النجاح يفرز الفشل بالضرورة.
* نحن نعيش في عصر المعرفة لکن ندير مؤسساتنا ومشاريعنا بنموذج عصر الحجر أو ال أقل بنموذج عصر الزراعة
وفي أفضل الفروض بنموذج عصر الصناعة.
* مؤسستنا المرجعية أيضا ً قد انتقلت عبر امثال عصور الحجر والزراعة والصناعة والمعرفة.
 الجلسة الرابعة :المراقبة والمحاسبة والتغذية العکسية  13 /ربيع الثاني  ١٤٣٨هـبسم هللا الرحمن الرحيم
الحمد هلل رب العالمين وصلی هللا علی محمد وعترته الطاهرين ولعنة هللا علی أعدائهم أجمعين الی يوم الدين
قال تعالی« :والذين يصلون ما أمر هللا به أن يوصل ويخشون ر َّب ُهم ويخافون سوء الحساب» (الرعد.)21/
ورد في تفسير «سوء الحساب» انه :االستقصاء
ورد عن اغلب المعصومين عليهم السالم ،هذا النص« :ليس منا من لم يحاسب نفسه في کل يوم» هذا في القضايا
الشخص ّية ،ويجري ايضا في القضايا المؤسس ّية.
قال تعالی :ان االنسان ليطغی أن رأه استغنی.
قال تعالی :فمن يرد هللا أن يهديه يشرح صدره لالسالم ومن يرد أن يضلّه يجعل صدره ضيقا ً حرجا ً کانما يص ّعد الی
السماء».
* من السهل جدّا ً ادخال افکار جديدة في العقل ،لکن من المستحيل اخراج افکار قديمة من العقل
«قانون الجذب» عقي ٌم لدی استعماله مع اآلخرين فهو باب يستحيل فتحه من الخارج.
* االعاقة واالخفاق يالزمان االنسان في مجال ادراک فشله الفکري والعلمي ،مع أن «ادراک االدراک» أه ّم فرق بين
االنسان والحيوان.
* «التغذية العکسية» تحقق ذلک المستحيل وتنجب من ذلک العُقم ،وهي أفضل مفردة في قاموس التنمية الذاتية ،بل
في قاموس الحياة بکل أبعاده.
* جميع االجهزة االلکترونية تحتوی في وحدة التحکم علی قطعة «التغذية العکسية» وهذه القطعة تسعی جاهدة نحو
ابطال الفعالية في تلک االجهزة.
* آلية «التغذية العکسية» امور عشرة:
 )1الغاء الطبقات؛
 )2الغاء المعايير؛
 )3الغاء المجاملة والخجل؛
 )4الغاء الکناية والوضوح الکامل؛
 ) 5الغاء االختزال فيجب أن تکون شاملة لالداء واالدوات والمهارة واالمور الهامة والتافهة؛
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 )6الغاء الزمان وبشکل مستمر ويومي بل في کل لحظة؛
يفوت الکثير الکثير؛
 )7الغاء المکان ،النه ّ
 )8إلغاء واقع الحال وشرط االرتباط بالشأن الفعلي؛
 )9الغاء التفسيق والتسقيط والتجريح في العدالة أو التقوی؛
 )10الغاء اللوم ،نحن نعيش ثقافة اللوم بال حدود.
* هللا تعالی اورد ذکر هفوات االنبياء وحتی اولو العزم في القرآن الکريم (الکتاب األبدي) مثل:
 )1وعصی آدم ربه فغوی؛
 )2يا موسی ال تخف انه ال يخاف لدي المرسلون؛
 )3وذا النون. ...
* قبول «التغذية العکسية» أصعب استجابة في مهام التواصل بل کل مجاالت االدارة ،بل کل ابعاد الحياة ،وفي نفس
الوقت فانها «أوجب الواجبات» علی اإلطالق.
* «االستجابة للتغذية العکسية» تحتاج الی س ّمو ورفعة في الطباع واهمها عشرة عناوين:
 )1الشجاعة  )2التضحية  )3اإلخالص  )4التواضع ونکران الذات واألنا  )5عقلية الوفرة في طاقات الحياة ومواهبها
وفرصها  )6عقلية النُّدرة في سلبيات الذات والطباع  )7سعة الصدر والحلم  )8عقلية الحاجة لصقل النفس  )9الثقة
الکاملة بالنفس وباآلخرين بعدم تولد النفاق أو الضغينة أو االنفعاالت العاطفية السلبية  )10االحساس بالمسئولية
وتحمل المسئولية والقيام بالمسئولية والمواصلة والمثابرة.
* «التغذية العکسية» ال محالة تخلق الکثير من السلبيات واألضرار والتجاوزات والخسائر واالحکام الباطلة والنقد
الباطل والمقارنة الباطلة ،لکنها ضرورية علی کل حال.
يهون الخطب :أن القادة الکبار واألنبياء والذين يعملون باحترافية بالغة وفي مجاالت حساسة ،لهم هفوات کبيرة
* ّ
أي شيء وهکذا الذين ال يتصدّون
ولهم اعداء کثيرون ،فهم مثل الناس الفاشلين في االدارة والذين ال يجيدون فعل ّ
للعمل ،ولکن الفرق الکبير بين الفريقين هو )1 :دائرة التأثير  )2حجم الفائدة  )3قيمة العمل.
* فوائد «التغذية العکسية» بال حدّ وال حصر ،ويمکن تصنيفها الی صنفين )1 :ما هي بشکل مباشر  )2ما هي بشکل
غير مباشر ،وهذا القسم تم الحديث عنه من التنمية الذاتية وتحقيق المستحيل في اخراج االفکار القديمة أو اصالحها
واالنتاج في «قانون الجذب» العقيم ،الی غير ذلک ،وال فرق في ذلک بين الناقد والمنتقد.
* اما ما هي بشکل مباشر:
 )1افراغ الطاقة السلبيّة الهائلة التي تتکون ال محالة في العمل والتي اذا لم يتم تفريغها فان االمر يؤدي الی االنفجار
وخسارت کل شيء کامالً؛
 ) 2معالجة االنحرافات الحاصلة ال محالة في العمل ،بل هي وقاية مضمونة دون حصول االنحرافات واالنفالقات
والتسيّب وامثالها؛
 )3ايجاد االنضباط في االدارة؛
 )4معالجة جميع مشکالت ا لعمل التطوعي والتي من أهمها السلبيات العشرة التي ذکرناها في مجال العمل التطوعي
بانها يستحيل تفاديها ومعالجتها ومد تم االصرار علی االستحالة؛
 )5اإلفالت من «سوء الحساب» االلهي يوم القيامة ،فانه حاشا هلل تعالی ان يبتلي عبده بنوع بالء في الدنيا واآلخرة،
وهذا هو الفوز العظيم وال يضاهيه فوز قط؛
8

 )6انها افضل مظاهر الديمقراطية والحريّة ورياضة النفوس وأهليتها وس ّموها.
* آفات «التغذية العکسية» :يجب صياغة هيکلية رصينة وخريطة العمل ووضع ضمانات قوية دون حدوث بؤر
سرطانية من خالل «التغذية العکسية» امثال )1 :المقارنة  )2المنافسة غير الشريفة  )3المناطحة  )4الشکوی )5
الضغائن والحقد  )6االنتقام  )7القضايا الکيديّة  )8تدابر النفوس  )9االنسحاب  )10الجبهة ،وذلک عبر اختيار أو
انتخاب فريق من الحکّام المحنکين المقبولين من جميع األطراف ،لکي يکون ذلک ص ّمام أمان في مجالی (الدفع
والرفع) بالنسبة الی جميع المخالفات ،ويجب التوافق المسبق مع جميع األطراف علی بنود (الفعل واالنفعال) في هذا
المجال وأخذ المواثيق المغ ّلظة علی االلتزام بتلک البنود.
* الخاتمة :جميع العلوم التي يحصل عليها االنسان وجميع التجارب التي يکسبها في الحياة وجميع المواهب التي
وتحرف مسير الحقائق اذا نشاء االنسان
مضرة ومفسدة للعقل وتضيّق افاق االدراک
يملکها تبقی عديمة الفائدة بل
ّ
ّ
وتکون فکره وعقله وادراکه في معزل من «التغذية العکسية» وهللا العالم المسدّد.
ّ
سعي  20 /ربيع الثاني  1438هـ
 الجلسة الخامسة :كيفية ال ّبسم هللا الرحمن الرحيم
ّ
رب العالمين وصلى هللا على مح ّمد وعترته الطاهرين ولعنة هللا على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين
الحمد هلل ّ
قال تبارك وتعالى« :وان ليس لإلنسان إال ّ ما سعى»(النجم.)29/
وقال تعالى« :وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا ً شياطين اإلنس والجن».
قال تبارك وتعالی« :إن أحسنتم أحسنتم ألنفسكم وإن أسأتم فلها»(األسراء.)7/
وقال تعالى« :ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه»(األنعام.)104/
قال تبارك وتعالى« :لكي ال تأسوا على مافاتكم وال تفرحوا بما آتاكم»(الحديد.)23/
وقال تعالى« :لكيال تحزنوا على مافاتكم وال ما أصابكم»(آل عمران.)153/
قال أمير المؤمنين عليه السالم« :من أشرف أعمال الكريم غفلته عما يعلم ومن أفضل أفعال القادر أن يغضب فيحلم».
قال عليه السالم« :غفلة» ولم يقل «تغافل».
غض عن كثير من األمور
قال أميرالمؤمنين عليه السالم« :ال عقل كالتجاهل» ،وقال عليه السالم« :من لم يتغافل وال يَ ّ
تنغّصت عيشته».
ـ األسس الرئيسيّة في مفهوم «السعي» ثالث :هذا في جميع أبعاد الحياة (هذا تفسير جديد لمفهوم «السعي»).
األول( :ال) للفعل :السعي المباشر لتحقيق األهداف وبلوغ الغايات وتحصيل السعادة وامتالك الحريّة وحماية المصالح.
ع َفوي وطوعي واستجابي.
(نعم) لالنفعال :السعي غير المباشر ،النتائج الحاصلة بشكل تلقائي و َ
الثاني( :ال) لالنفعال (من) :الفرار من المشكالت واإلفالت عنها وتحاشي شيئا ً منها ،أو االستجابة لها.
(نعم) لالنفعال (إلى) :اهزم المشكالت وتصدّی لها وواجهها واقدم عليها وأقهرها وقاومها.
الثالث( :ال) لالنفعال (إلى) (المالحقة) :عندما يتم اإلختراق يجب حصول االستجابة وترك التدافع واالندفاع واإلنشغال
بالترميم.
(نعم) لالنفعال (إلى) (المواجهة) :التدافع واالندفاع مادامت المواجهة قائمة وبذل كل انواع الجهد العضالني والفكري
والروحي.
ـ العنوان األول :يمثل أهم العناوين وأصعبها وأكثرها تأثيرا ً واخفاها ارتباطاً ،بل اتصور أنه خالصة جميع العناوين.
صية على المحاوالت المباشرة ولن تستجيب للسعي المباشر ،وال اقل فإن االستجابة
* ان االهداف الكبرى في الحياة ع ّ
الحقيقية الكاملة فيها مرهونة السعي غير المباشر والمحاوالت على صعيد األسباب والمسببات لكي تتحقق بشكل
تلقائي نتيجة لتحقق األسباب والعلل.
* السعادة وراحة البال والرضا بالمعيشة والثقة بالحياة والوجدان اليقض والضمير الحي و ...ليس في الوجود عامل
لخسارتها اكبر من السعي المباشر لها.
* أهم أسباب «السعي غير المباشر» هو منح اآلخرين كل ما يريده اإلنسان لنفسه ،وأهم أسباب الفشل غير المباشر
هو حرمان اآلخرين عن ما يريده لنفسه.
* مث ٌل معروف :سعيت إلى عقلي فلم أجد عقلي وسعيت إلى روحي فلم أجد روحي وسعيت إلى أخي اقدّم له خدمة
يريدها فوجدت الثالثة :عقلي وروحي وأخي.
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* أقول :سعيت إلى السعادة فلم أجدها وسعيت إلى التوفيق فلم أجده وسعيت إلى العظمة فلم أجدها وسعيت إلى راحة
البال فلم أجدها وسعيت الكتشاف مواهبي فلم أقدر على اكتشافها وسعيت المتالك الحرية فلم أجدها وسعيت إلى قلبي
وعواطفي فلم أجدهما ...فلما منحتها لغيري وجدتها.
ّ
ـ العنوان الثاني :ان العافية من المشكالت والحرية منها ال يكادان يتحققان عبر تحاشيها واالفالت منها ،فانها ال محالة
تلحق اإلنسان وتدركه ،فأفشل المساعي هو معالجة التحديات والمشكالت عن طريق الفرار منها وتفادي مضا ّنها
واالمتناع عن االقتراب منها ،النها تمثل القضاء والقدر فيجب التصدي لها.
* ال فرق فيما ذكرنا بين األهداف والمشكالت وبين الفرص والتحديات وبين العناوين االيجابية والعناوين السلبية،
فيجب قهر المقتضيات بعد االقدام عليها ومواجهتها بل وطلبها في حين فقدها كطلب األسباب والعوامل المؤثرة في
حين عدم توفرها ،والظروف الفاقدة للمشكالت ال تحقق انجازاً.
تؤرق اإلنسان في العمل ،هي أهم عوامل نجاحه في الحياة ،فانها تروضه علی
* يبدوا لي أن خلق المشكالت التي ّ
قساوة الحياة ،مثل التلقيحات والتطعيمات.
ـ العنوان الثالث :عندما يتم لدغ اإلنسان من قبل ثعبان أو مثله ،فال يقضي ذلك على اإلنسان إال ّ حينما يحاول اإلنسان
مالحقة الثعبان ،فيتسبب ذلك دوران الدم بشدة وهو بدوره يتسبب بلوغ الس ّم إلى القلب أو المخ ،فتحصل النتيجة ،واما
اذا قرر اإلنسان ترك مالحقة الثعبان ومحاولة استخراج السم ومعالجته فانه ال محالة يبقى على قيد الحياة ،بل حتى مع
عدم المحاولة العالجيّة ،فان مجرد عدم المالحقة كاف في البقاء علی قيد الحياة.
* ال فرق في عنوان «عدم المالحقة» بين المالحقة العملية أو اللسانية بل والفكريّة ،فعندما يبقى اإلنسان يفكر
بالماضي واألضرار الحاصلة ،فان تفكيره هذا نوع جهد مبذول يتسبب ببلوغ الس ّم إلى القلب والقضاء على اإلنسان،
فيجب ترك التفكير بالماضي رأسا ً أو ال أقل ترك ال ُحزن عليه.
سره) لكن ابرز ما تعلّمته منه أنه لم يكن يبالي أبدا ً باالساءة
ـ الخاتمة :تعلّمت ماليين الدروس من السيد العم (قدّس ّ
ساد ،حتی في التفكير والحديث.
إليه من قبل األعداء والح ّ
 الجلسة السادسة :القيادة الدينيّة  27 /ربيع الثاني 1438هـبسم هللا الرحمن الرحيم
ّ
رب العالمين وصلی هللا علی محمد وعترته الطاهرين ولعنة هللا علی أعدائهم أجمعين إلی يوم الدين
الحمد هلل ّ
قال تبارك وتعالی« :إنّ اإلنسان ليطغی أن رآه استغنی» سورة العلق  6 /ـ 7
قال تبارك وتعالی« :لست عليهم بمصيطر» غاشية22/
وقال تبارك وتعالی« :وما أنت عليهم بجبّار» ق45/
وقال تعالی« :قل لست عليكم بوكيل» األنعام66/
قال رسول هللا صلی هللا عليه وآله« :سيّد القوم خادمهم وساقيهم» روی الشيخ الصدوق في كتاب الفقيه هذه الرواية
بدون قيد «خادمهم في السفر».
قال أميرالمؤمنين عليه الصالة والسالم في نهج البالغة« :آلة الرآسة سعة الصدر» وقد ورد هذا الحديث في وصيّته
عليه السالم بعدما ضربه اللعين ابن ملجم.
قال أميرالمؤمنين عليه الصالة والسالم في نهج البالغة« :لقد كنت أمس أميرا ً فأصبحت اليوم مأموراً ،وكنت أمس
ناهيا ً فأصبحت اليوم منهيّا ً».
* «القيادة» سيّدة كل الفنون وسيّدة كل العلوم وسيّدة كل األعمال ،فبها يصلح ك ّل شيء وينهض ويقوم ك ّل شيء
وبدونها ضياع وهدر لك ّل شيء علی اإلطالق.
* «القيادة» في المؤسسة الدينيّة تتحور علی موضوع «اإلنسان» فهو الغاية والهدف في جميع أبعادها ،بخالف
القيادة النظامية ،فاإلنسان فيها يمثّل شيء من األشياء (جنبا ً إلی جنب) :المال واآللة والتقنيّة والعمل وغيرها ،بل
اإلنسان فيها أردئ األشياء ،ألنه فيه تكلفة وإنفاق دون استثمار.
صة يتصدّی لها القائد الذي يحمل سمات
* «القيادة» في المؤسسة الدينية ،ليست منصبا ً يمنح بل هي ممارسة خا ّ
«الرجل العظيم» من جميع الجهات.
* أهم عالمات «القيادة الدينية» هي ثالث عناوين:
سعها وإحكامها واستقرارها.
األول :القلق من بسط السلطة وعمق السيطرة وتو ّ
الثاني :الخدمة للبالد والعباد من المو ّ
ظفين وعا ّمة المراجعين وأفراد المجتمع.
الثالث :العلم والمعرفة بما هو الصواب واالحتراف والمهارة بكيف ّية العمل الصائب وبالطريقة الصائبة.
* يمكن استكشاف العنوان األول عن طريق ركيزتين:
األولی :التخويل المطلق والتمكين الشامل والحرية.
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الثانية :استقبال وتقدير كافة االنتقادات الجارحة حتی الظالمة.
* يمكن استكشاف العنوان الثاني عن طريق ركيزتين:
األولی :تحاشی أسلوب األمر والنهي.
الثانية :تحاشي إلقاء اللوم والمسؤولية علی اآلخرين والنهوض بحمل أعباء اآلخرين.
* يمكن استكشاف العنوان الثالث عن طريق ركيزتين:
قوة المنطق الكاشف عن سعة المعلومات وسعة التجربة.
األولیّ :
الثانية :سعة التأثير.
* استيعاب الحديث عن موضوع القيادة يكون من خالل خمسة محاور رئيسية:
 )1السمات  )2األدوار  )3السلوك  )4الوظائف  )5البيئة والظروف.
* المحور األول :تتل ّخص السمات الضرور ّية في القيادة الدينية في عنوان واحد وهو :ضرب المثل في العلم واألخالق
والتأثير والحكمة والمواهب واإلبداع والرؤية.
درب والمع ِلّم والمص ِ ّمم والخادم واألب الشفيق والحامي
* المحور الثاني :األدوار التي يقوم بها القائد الديني ،هي :ال ُم ِ ّ
والمحرك.
المدافع والمحفّز
ِّ
تخص القيادة الدينية تنحصر في عنوان« :مباشرة العمليّات» سواء الخطيرة
* المحور الثالث :إنّ نوعية العمل التي
ّ
أو الحقيرة ،وتح ّمل مسؤولية ك ّل شيء وتجنّب إلقاء اللوم علی اآلخرين.
* المحور الرابع :تنقسم الوظائف الملقاة علی عاتق القيادة الدينية الی صنفين:
الصنف األول :الوظائف البارزة.
الصنف الثاني :الوظائف غير البارزة.
أما الوظائف البارزة فكثيرة ،أهمها:
 )1المشاركة والتكامليّة مع القاعدة.
 )2الخروج علی حيّز الثقافة السائدة والبدء بعمليات التجديد الثور ّية.
 )3بناء المجتمع في جميع األصعدة.
 )4خلق الرؤية.
 )5خلق المسار.
 )6تعيين االتجاه والبوصلة.
 )7خلق اإلتساق.
 )8إلهام اآلخرين.
 )9وضع القيم حسب المبادئ.
 )10التمكين والتخويل وبسط األيادي.
 )11االستماع واإلصغاء الواعي حتی للتوافه.
 )12االتصال والتواصل مع الكل.
 )13التأثير علی األرواح وتج ّنب التحكم بالسلوك واألفعال.
 )14تعليم وتدريب العلوم والمهارات والتجارب.
 )15بث األمل والتفاؤل في النفوس.
 )16التحفيز والتحريك وصنع المبادرة وروح اإلقدام.
 )17صناعة االستراتيجيات والتكتيكات.
 )18االهتمام بالتراث والمبادئ والقيم التي تمثّل الماضي القريب.
 )19التاصيل لإلنسانية في الحياة وأهم عناوينها الحريّة.
ّ
أما الوظائف غير البارزة :فهي تشكل ك ّل األمور الضرورية في الحياة ،بل حتی غير الضروريّة المؤثرة في بناء
المجتمع وقيام مصالح العباد والبالد.
ّ
* المحور الخامس :إنّ البيئة والظروف وهكذا العوامل المؤثرة علی البيئة والظروف وتغييرات تلك البيئة وتلك
العوامل وحاالت الطوارئ التي تعرض العملية القيادية ومالحظة المقتضيات األساسيّة المتعلّقة مجاالت الطوارئ،
وحاصل ذلك أربع عناوين:
 )1نقاط القوة  )2نقاط الضعف  )3الفرص  )4التحديّات.
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* العناوين األربعة في تقييم البيئة والظروف المحيطة بالعملية القيادية ،تصنف بالعناوين الداخل ّية الفائقة األهميّة وهما
العنوانان األول والثاني ،وأما العنوانان الثالث والرابع فهما خارجيان ،في األهمية دون العنوانين األوليين ،لكنهما
أساسيين في تحقيق االنتصارات والتقدّم واإلنجاز.
 الجلسة السابعة :اإلنحياز الال واعي  4 /جمادی األولی  1438هـبسم هللا الرحمن الرحيم
الحمد هلل رب العالمين وصلی هللا علی محمد وعترته الطاهرين ولعنة هللا علی أعدائهم أجمعين إلی يوم الدين
ـ أهم ال ُمرديات في الحياة و ابرز الخسائر التي تطال االنسان ال محالة وال تکاد تنفک عنه أبدا ً هي« :االنحيازات الال
واعية الال ارادية»(موافق/ضد).
ـ عمدة هذه االنحيازات الکبری ال ُمردية خمسه عناوين:
 )1االنحياز نحو االنسان المألوف (األقران الضعفاء)؛
 )2االنحياز نحو العمل المقدور؛
 )3االنحياز نحو المفاهيم المأنوسة (التوليف والترکيب)؛
 )4االنحياز نحو النتائج واآلثار السريعة (رصاصة الرحمة للصبر)؛
 )5االنحياز للظروف والبيئة.
ـ قبل البدء في بيان تفصيل هذه العناوين الخمسة وشرحها وبسطها ،نقدم مقدمة وجيزه عن رجل اسمه (ايسوب) قال
تعالی« :ولقد آتينا لقمان الحکمة».
ـ يذکر ان في عهد يونان القديمة (ستمأة عام قبل ميالد المسيح عليه السالم) کان رجل حکيم وفيلسوف کبير اسمه:
«ايسوب» ولد في سنة ( 564قبل الميالد) وتوفی في سنة ( 620قبل الميالد) إشتهر بکتابة حکايات في غاية
الروعة وهي في الواقع حکم ودروس فائقة األهمية تمثل واقعنا المرير الذي ال يکاد ينفک عنه االنسان لکن تلک
الحکايات تم صياغتها علی واقع حياة الحيوانات علی غرار کتاب «کليلة ودمنة» لمؤلفه الحکيم الهندي «بيدبا»
الشهير والذي جاء بعده بنحو وألف عام (في القرن الرابع الميالدي) يعتقد ان «ايسوب» هو ذاته «لقمان الحکيم»
فکلمة «ايسوب» تعني في اليونانية معنی «الحبشی» مأخوذة من (لقمان الحبشی) ،ومن جملة الشواهد علی ذلک ان
کتاب «المثنوی» لجالل الدين البلخي (الملعون) أورد جملة من حکايات لقمان تطابق بالضبط حکايات ايسوب.
ـ اما االنحياز األول :االنحياز نحو الناس المتوافقة طبيعتهم والمتسقة والمتجانسة مع طبيعتنا (ان الطيور علی
اشکالها تقع) فالتجانس في النفوس يؤدي الی االستيناس النفسي ،وهو بدوره يؤدی الی األلفة ،فاألخرس ينجذب
ويستأنس باألخرس النه يفهمه تماماً ،قال اميرالمؤمنين عليه السالم« :األرواح جنود مجنّدة ما تعارف عنها إئتلف
وما تناکر منها اختلف» وقال تعالی« :قل کل يعمل علی شاکلته فربکم أعلم بمن هو أهدی سبيالً».
ال تکاد تحصل اُلفة واستيناس لدی االنسان اال مع أقران ضعفاء ومتواضعين فال تحصل عنده مضايقة حيال تفوقهم
ألن هؤالء ينعدم عندهم التفوق.
يجب علی االنسان االقتران بالعناصر الصعبة القلقة المشاکسة.
ـ اما االنحياز الثاني :االنحياز نحو العمل المقدور وضد العمل المعسور.
حار جدا ً رای عنقودا ً من
حکايت «ايسوب» بعنوان «الثعلب والعنب» :بينما کان الثعلب يمشي في بستان في يوم ّ
يروی عطشه ،لذا رجع الی الخلف وقفز ليناله
العنب الناضج الخشن علی غصن ،کان هذا العنب الشيء الوحيد الذي ّ
کف عن المحاولة وسار بعيدا ً وتمتم
لکنه خانه الحظ فحاول ثانية وثالثة و ...لکنه لم يستطع أن يصل إليه ،في النهاية ّ
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قائالً« :انا متأکد أنه رديء» ثم نظر الثعلب الی «القوت» الساقط والمتتاثر علی األرض ،وبالرغم من فساده وتحوله
الی عفن اال أنه اعتبره أکثر لذةً وبادر الی تناوله».
الثعلب اعاد تقييم افکاره وانطباعه طبقا ً لوصف القدرة التافهة وينتج الميل الشديد الُمور تافهة جدا ً واعتبارها اُمورا ً
فائقة األهمية واعطاء حجم هائل للقضايا العادية مع االستهانة المطلقة بالقضايا الحيوية جدا ً وتشويه ما ال نقدر عليه.
ـ االنحياز الثالث :االنحياز نحو المفاهيم المأنوسة والمتوافقة مع المنظورات الفکرية الراسخة واالنحياز ضد االفکار
الراقية التي يصعب إدراکها وفهمها.
ال يکاد يدرک االنسان شيئا ً اال اذا رآه في سياق ،بل ان االنسان ال تُعرض عليه معلومة اال ويحاول أن يعثر لها موطئا ً
بين منظوراته الفکرية وهذا أهم عوامل غرق االنسان في الجهل والضاللة حيث ال يقدر علی ضبط الفکر عن التوليف
والترکيب ،فاذا سمع کلمات مثالً (د ُّب ،قبّعة ،سيجارة) فانه ال محالة يولف ويرکب هذه الثالثة في ذهنه فيتصور القبّعة
علی رأس الدُّب والسيجارة في فمه.
االنسان ال يقدر ان يقف علی عتبة االدراک بل هو دائما ً وبشکل ال ارادي يُعيد تکوين وترکيب وتوليف المعطيات
الحسيّة التي يوفرها العالم الخارجي ،خالقية االنسان البارعة الرهيبة تکمن في اعادة التکوين وفي التوليف لکن
اإلخفاق يأتي من االسس الفکرية.
ـ االنحياز الرابع :االنحياز نحو النتائج واآلثار العاجلة السريعة وضد النتائج المتأنية (شنق الصبر) قال تعالی« :خلق
االنسان من عجل» وقال تعالی« :وکان االنسان عجوال ً» ومن أعجب األمور ان هللا تعالی يشتکی من النبي آدم عليه
السالم في موضوع الصبر ،قال تعالی« :ولقد عهدنا الی آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما ً» العزم في کلمات القران
عين الصبر ،شجرة الخيزران الصين ّية خالل أربع سنوات من زراعتها واالهتمام البالغ بها وسقيها ورعايتها ال يحصل
فيها نمو أبدا ً فال يُری شيئا ً منها فوق األرض اال بحجم اصبع اليد لکن في السنة الخامسة تبداء هذه الشجرة بالنمو
السريع وبشکل هائل تبلغ ارتفاعها خالل فترة وجيزه ما يقرب العشرين مترا ً (اطول شجرة علی وجه األرض).
ـ االنحياز الخامس :اإلنحياز للظروف التي تفرض نفسها وتقحم االنسان.
نحن ال نحاول التحرر من ربقة التأثيرات البيئية التي تحيط بنا بل نستسلم لها مع انه يجب علينا امتالک طبيعة
العصيان والقهر ضد الظروف القاسية المحيطة بنا وضد التاريخ البائس لنا والعائلة الفاشلة والنداءات الداخلية
السلبية التي تعودنا عليها .في نهج البالغة (هذه الخطبة اعظم کلمات اميرالمؤمنين عليه السالم بنظر ابن ابی الحديد)
قال عليه السالم :يتعلل بالسرور في ساعة ُحزنه ويفزع الی السلوة ان مصيبة نزلت به ضنّا ً بغضارة عيشه وشحاحةً
بلهوه ولعبه» عندما تُحبط ارادتنا في خلق االنجاز والعثور علی النجاح فاننا نستسلم وننحاز نحو الشهوات والعمل
التافة ذو المستوی الضحل طلبا ً لراحة البال.
ـ العالج :کيف نتغلب علی االنحياز الالواعي؟ إهزم نفسک وإقهرها عن طريق اعتماد وايجاد نحو جديد من االنحياز
المعکوس.
 الجلسة الثامنة( :الثقة) البذرة ال الثمرة  11 /جمادی األولی  1438هـبسم هللا الرحمن الرحيم
الحمد هلل رب العالمين وصلی هللا علی محمد وعترته الطاهرين ولعنة هللا علی أعدائهم أجمعين الی يوم الدين
قال تعالی« :يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا ً من الظن ان بعض الظن اثم ...يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثی
وجعلناكم شعوبا ً وقبائل لتعارفوا» سورة الحجرات 12/ـ 13
نهج البالغة« :ليس من العدل القضاء علی الثقة بالظن».
سم».
وقال عليه السالم« :حسن الظن من أحسن الشيم وأفضل ال ِق َ
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حسن الظن راحة القلب وسالمة الدين.
شر الناس من ال يثق بأحد.
االمام الصادق عليه السالم« :ال تثقنَّ (ال تثق) باخيك كل الثقة فان صرعة االسترسال لن تستقال».
نهج البالغة« :انكم مسئولون حتی عن البقاع والبهائم».
قال تعالی« :ان احسنتم احسنتم ألنفسكم وان اسأتم فلها» االسراء.7/
ـ الثقة باآلخرين ،مصلحة عامة بالغة األهمية يقوم عليها أهم مصالح الحياة وينحصر بها اصالح المجتمع بكل ابعاده
حجر علی حجر وفي انعدامها فساد كل شيء نظير انعدام
االنسانية والحيوانية والجمادات ،وبانعدامها ال يكاد يستقر
ٌ
االوكسيجين وتلوث الماء والهواء والطعام.
يجب تنقية الماء والهواء من اجل امكان العيش.
ـ االنسان له رسالة في الحياة وهو مسئول ومكلّف بتأمين المصالح العامة للبشر والكون حتی اذا كان ذلك بثمن هدر
مصالحه الشخصية (وابتغ فيما آتاك هللا الدار اآلخرة).
ـ يجب ان نخضع في الحياة للمسئولية وأن ننطلق من منطلق رسالتنا وال نخضع للمشاعر واألحاسيس وال ننطلق من
الحب والبغض.
منطلق
ّ
ـ الثقة دائما ً يتم استغاللها من قبل اآلخرين هم المخادعون والمحتالون والكاذبون والمارقون والفاسقون ،وذلك يتسبب
تدهور مستويات الثقة وتأكل اُسسها وعزوف الناس عن الثقة بغيرهم فيخسر الجميع ،فالثقة حاجة علی كل حال ،ال
يمكن تجاهلها بوجه من الوجوه ،فيجب تنقية االجواء وتطهير وصيانه وتصفية وفلترة النفوس من اجل تمكين العيش
واستمرارية الحياة ،فاالرتياب المستمر وصرف الطاقات واالعصاب في التأكيد من مصداقية اآلخرين كارثة ودمار بال
حدود يشل حركة االنسان.
ـ الثقة علی نحوين وبضاعتين:
 ) 1ردئية ،رخيصة ،تافهة ،بمنزلة التبن ،وهي ثمرة الجدارة واألهلية والقابلية ،وهي الثقة التي تستمد والمحتاجة الی
الحياة.
 )2راقية ،ثمينة ،بمنزلة التبر ،وهي بذرة الجدارة واألهلية والقابلية ،صناعة الجدارة وهي الثقة الخالّقة والتي تبعث
بالحياة.
ـ الثقة بال جدارة هي أساس القيم والمبادئ ،تقوم عليها اهداف كبری ثالث ،ال يمكن االستغناء عنها بوجه من
الوجوه ،وهذه األهداف كما يلي :ـ (البذرة).
 ) 1صنع االنسان :الثقة من أهم أدوات تحفيز الجدارة وتكوينها في األفراد ،بل هي أفضل عوامل التحفيز وارقى صور
التنشيط للجدارة وبمستوی عا ٍل.
أساس لتكوين فريق المتعاونين
 )2تمكين العيش :صيانة الهواء والماء وتعبيد الطريق وبناء عالقات الثقة هو
ٌ
والعاملين باتساق في تحقيق الغايات واألهداف.
 ) 3انخفاض التكلفة :كل ما يمكن تصوره من التكلفة والثمن المترتبتان علی الثقة بال جدارة من التفريط والتعريض
ومن أنواع الوقوع في المخاطرات الجسيمة ال ُمد ّمرة وما يحصل من االستغالل والغش واالحتيال والخداع وما يحصل
من االهمال وعدم التقدير وترك االستثمار و ...كل ذلك اقل تكلفة من انعدام الثقة.
ـ فرضية :هناك جهة اقتصادية عرضت علی مجموعة متعاونة من األفراد ،فرصة استثمارية غامرة ،وهي اختيار
صندوق مشترك إلدّخار األموال ،علی أن يتم مساهمة الجميع عبر ايداع مقدار محدد من المال في كل يوم أو كل شهر،
ومن ثم تقوم تلك الجهة االقتصادية بمضاعفة ما في الصندوق بعد مدّة واعادة توزيعه علی تلك المجموعة وتقسيمها
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عليهم بشكل مساوي ،فاذا تفاعل أحد هؤالء المتعاونين فقام باسهام كبير وايداع مبلغ كبير ثم ادرك انه لم يكن هذا
التفاعل من قبل باقي افراد المجموعة أو أدرك ان بعضهم قام بغشهم فلم يودع شيئا ً ابدا ً ولم يساهم لكنه حصل علی
المقسوم عند توزيع أرباح الصندوق المشترك ،فذاك المساهم الكبير ال شك وأنه ينتابه شعور كبير باالحباط ويتوقف
عن المساهمة المشابهة في الفرصة التالية بسبب تقوض ثقته باآلخرين وخاصة بذاك المارق المحتال ،واحساسه
بالغبن ،ففي أحسن الفروض فانه يبدأ بالتصرف بشكل مشابه لآلخرين ،مع أنه يعود بذلك بالضرر الی نفسه النه
يتسبب بتقلص الربح المضمون من قبل تلك الجهة االقتصادية ،حتی ال يربح اآلخرون.
ـ عندما يتم انتهاك قواعد الثقة فان النفس االنسانية تميل الی االنتقام مهما كلّف األمر من طاقات واوقات وأخطار.
االنتقام والثقة وجهان لعملة واحدة.
صتي« :إقتلوني ومالكا ً» في معركة الجمل تمسك عبدهللا بن الزبير بمالك االشتر فاعترکا مليا ً حتی طعنه االشتر
ـق ّ
وارداه وجلس علی صدره ليقتله فصاح ونادی :اقتلوني ومالكاً.
ـ المحظور في باب الثقة (بشكل مطلق سواء بالجدارة أم دونها) عنوان واحد فقط وهو ما يتعلق بمجال «الصرعة»
فهو محظور حتی مع األخ القريب ،حديث :ال تثقن باخيك.
وتكون الجدارة تحتاح الی امور خمسة إلمكان تحققها ،وهي:
الثقة التي تصنع
ّ
 )1الشجاعة البالغة النها مخاطرة بالغة ومجازفة بكل شيء.
 )2التضحية واالستعداد لدفع الثمن برحابة صدر مهما كان باهظاً.
 )3عقلية الوفرة.
 )4االيمان بالرسالة في الحياة والمسئولية عن مصالح اال ّمة.
 )5االيمان بمبدأ «أحسنتم ألنفسكم».
ـ درجة التحفيز للجدارة وتكوينها ترتفع بارتفاع درجة الثقة واظهار الثقة وممارستها بواقعية راسخة في القلب
وبصبر ودوام ومثابرة ،الدرجة العالية بطيئة.
ـ «الثقة بال جدارة» منوطة بتحقيق «جهاز مناعة» فاعل وقوی ،قادر علی حماية المصالح وتدارك االخفاقات
الخطيرة والمتولية.
 الجلسة التاسعة( :أنا) ِصبغة هللا تعالی  18 /جمادی األولی  1438هـبسم هللا الرحمن الرحيم
الحمد هلل رب العالمين وصلی هللا علی محمد وعترته الطيبين الطاهرين ولعنة هللا علی أعدائهم أجمعين إلی يوم الدين
قال تعالی« :صبغة هللا ومن أحسن من هللا صبغة ونحن له عابدون» (البقرة.)138/
«يا أيها الذين آمنوا من يرتد منکم عن دينه فسوف يأتي هللا بقوم يحبّهم ويحبونه اذلة علی المؤمنين اعزة علی
الکافرين يجاهدون في سبيل هللا وال يخافون لومة الئم ذلک فضل هللا يؤتيه من يشاء وهللا واسع عليم» (المائدة.)54/
البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم علی کثير ممن خلقنا تفضيالً»
«ولقد کرمنا بني آدم وحملناهم في ّ
(االسراء.)7/
«وسخر لکم ما في السماوات وما في األرض جميعا ً منه ان في ذلک آليات لقوم يتفکرون» (الجاثية.)13/
«هو الذي خلق لکم ما في األرض جميعا ً» (البقرة.)29/
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«سنريهم آياتنا في اآلفاق وفي أنفسهم» (فصلت.)53/
قال قرينه ربنا ما اطغيته ولکن کان في ضالل بعيد» (ق.)27/
«وال تهنوا وال تحزنوا وأنتم األعلون ان کنتم مؤمنين» (آل عمران.)139/
قال صلی هللا عليه وآله« :يا أباذر ،ال يفقّه الرجل کل الفقه حتی يری الناس کلهم في جنب هللا امثال األباعر ثم يرجع
حاقر لها».
الی نفسه فيکون هو أحقر
ٍ
قال اميرالمؤمنين عليه السالم« :اتحسب انک جرم صغير وفيک انطوی العالم األکبر».
االمام الصادق عليه السالم« :استوصوا بعمتکم النخلة خيراً ،فانها ُخلقت من طينة آدم».
االمام الصادق عليه السالم« :المؤمن کالجمل األنف اذا قُيد انقاد وان انيخ علی صخرة استناخ».
ـ رحلة (آبلو  ) 11الی القمر ونزول البشر علی سطح القمر وعودته الی األرض بعد أخذ جولة حول األرض ،اشتملت
علی مسافة قريبة من مليون کيلومتر ،وکلّفت انفاق طاقة هائلة جدّا ً لکن تکلفة الدقائق األولی من الرحلة کانت تفوق
الجوي
الطاقة التي تم صرفها علی کل المليون کيلومتر ،الن قوة الجاذبية في األميال القليلة األولی ومقاومة الغالف
ّ
والخروج من المدار الهائل إستحوذ علی کل الطاقة المبذولة ،بحيث انعدمت الحاجة الی الطاقة تقريبا ً بشکل کامل بعد
تجاوز المدار.
بخالف الحال في صعود الجبال فکلما يتم التقدم تزداد القسوة القاهرة.
ـ الصعود الی قمه (إفرست) ان أعظم انجازات اإلنسان في مجال الصعود عبر التاريخ هي التي تخص جبل (افرست)
وبالرغم من تصدي الماليين من البشر لذلک في کل عام ،اال أن أغلب األفراد والفرق الموهوبين بعد صرفهم طاقات
هائلة وبذلهم إمکانات جبارة عادوا أدراجهم فاشلين منکوبين وبعد تقديمهم خسائر جسيمة في األرواح والمعدّات
وغيرها والسبب يعود الی عوامل اساسية عديدة مثل:
 )1نقص العزم واالرادة واله ّمة وعمق المبادرة؛
 )2فقدان وانتهاء المواد الغذائية؛
 )3النقص في معدّات التسلّق؛
 )4تقلب األحوال الجويّة مما يتسبب احيانا ً التوقف عن المواصلة لفترة طويلة بسبب عواصف ثلجيّة بالغة القسوة؛
 ) 5عدم محاسبة الطريق والعقبات بشکل دقيق مما يدعو الی خيبة األمل في االثناء.
ومتکون من نمطين( )1 :أنا) العالي ( )2أنا) الواطي،
ـ جوهرة النفس االنسانية هي عنوان (أنا) وهو خليط متعارض
ّ
وهذان النمطان يشکّالن أهم عوامل التفوق والتردّي في اإلنسان وذلک باختالف (المتعلق) ويمکن اختزال المتعلق
ضمن مجالين )1 :الحياة وأبعادها  )2االنسان اآلخر ،فيتم مواجهة الحياة بالعالي واإلنسان بالواطي.
ـ يمکن اختصار ما ذکرنا من خالل هذا البيت من الشعر في وصف ثمرة النخل وهي (الثمرة)« :أنا العالي أنا العالي
سعري ليس بالغالي»
*** و ِ
ـ الحياة في غاية القسوة وليس في طبيعتها ذرة تسامح وال من شيمها الرأفة والحنان ،فيجب الخوض فيها باستعمال
القسوة بال حدود واحترافية بالغة ومهارات واسعة وهذا مفهوم (أنا) العالي الصلب ،فيجب (التحلّي والتبنّي) لجوهرة
(أنا) العالي ههنا ،و(التخلّي والتن ّحي) عن مفهوم (أنا) الواطي الواهن في هذا المجال.
ـ الناس کلهم يفکرون بمنطق (أنا) العالي ،فال يمکن العيش معهم اال اذا ت ّم التخلي والتنازل الکامل عن کل ما يعطي
انطباعا ً عن (أنا) العالي ،وهو (أنا) الواهن.
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ـ االنسان اآلخر ،هو اعاقة بال حدود ففي أمر التسخير قال تعالی« :ما في األرض» ولم يقل «من في األرض» وال
يمکن ازاحة هذه االعاقة الال محدودة اال بالتواضع وهو مفهوم (أنا) الواطي الواهن ،الذي يالزم (الرأفة) و (الحنان)
و (الشفقة).
ـ ليس «التواضع» مفهوما ً سلبيا ً وال يتضمن وال ي قتضي التوقف في مجال العمل وخوض غمار الحياة ،فمراعات
عواطف االنسان اآلخر ال تقتضي بالضرورة االنسحاب عن العمل .حديث (يری الناس امثال األباعر) هذا في مواجهة
مقتضيات العمل ،لکن عندما يواجه ويتعامل مع االنسان اآلخر ،فيجب ترخيص النفس بل استعمال الذلة.
ـ يمکن اختصار (أنا) العالي في مجال العمل في أنه ليس أمام االنسان عقبة في الحياة أبدا ً بمقتضي قوله تعالی:
«سخر لکم ما في السماوات وما في األرض جميعا ً» فکل الوجود ذلي ٌل وحقير أمامه.
العلو والرفعة» الی الجانب
يتسرب شيء من «الوهن» الی الجانب (العملي) وال
ـ يجب أن ال
يتسرب شيء من « ّ
ّ
ّ
س ُّرب ذرة غبار الی االنابيب.
(االنساني) ،مثال :قِطعتي وحدات التبريد ،ت َ َ
مجرد قناعة:
ـ (أنا) العالي،
ّ
 )1بالقدرات والطاقة الال محدودة؛
 )2الرسالة والمسئولية؛
 )3انهض بواجبک بنفسک وال تلقي باعبائک علی اآلخرين ،قال عليه السالم« :ملعونٌ ملعون من ألقی ک ّله علی
الناس.
ـ أدوات (أنا) العالي توسع دائرة التأثير فقط وهي خمسة )1 :العلم والمعرفة  )2المهارة واالحتراف  )3التجربة )4
التخطيط (االستراتيجي والتشغيلي)  )5التطبيق والتنفيذ.
التصور
وتصرف) ای (نظرة الطائر المحلّق) «کان بعيد المدی» و(مباشرة الدودة التي تالمس األشياء).
(تصور
ـ
ّ
ّ
ّ
التصرف (أنا) الواطي الناصي .کان فينا کأحدنا.
يمثل (أنا) العالي ،ويمثل
ّ
ـ کل االخفاقات الحاصلة في الحياة والتردّي في األداء والتأثير تعود إلی االختالل في جوهرة (أنا) في مجاليها (العالي
والواطي) بل تعود إليها االستفادة من جميع الهبات والمواهب.
ـ أهم عوامل االختالل في هذه الجوهرة ،ثالث :األول :الجينات .الثاني :النزعات .الثالث :التنشئة .بابعادها الثالث)1 :
العائلة  )2المجتمع  )3المدرسة.
ألي من
النتيجة :جوهرة (أنا) محصورة باالنسان دون سائر المخلوقات ،فهي جوهرة الذات الربوبية التي لم يهبها ّ
مخلوقاته ،ونتيجة ذلک اُمور:
األول :جميع المخلوقات حتی الحيوانات کلها مجرد آالت لرد الفعل واالستجابة للمثيرات ،لکن االنسان باالساس ينتج
الخيارات ،فهو ماکنة تصنع الخيارات دون أن تنساق لها ،فليس هو نتاج الطبيعة وال التنشئة وال البيئة وال الجينات.
الثاني :تاريخ االنسان ال يکتبه اال االنسان نفسه بکامل الحرية واالختيار ،وذلک فقط عبر صيانه جوهرة (أنا) يصبح
ناصعاً.
الثالث :هذا معنی قوله عليه السالم« :من عرف نفسه فقد عرف ربّه».
 الجلسة العاشرة :التخطيط اإلستراتيجي  10 /جمادی الثانية  1438هـبسم هللا الرحمن الرحيم
الحمد هلل رب العالمين وصلی هللا علی محمد وعترته الطاهرين ولعنة هللا علی اعدائهم اجمعين الی يوم الدين
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قال تبارک وتعالی« :قل هل ننبئکم باألخسرين اعماال ً * الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون
صنعا ً» سورة الکهف  103 /ـ 104
ـ التخطيط عملية )1 :عقيمة  )2باهضة الثمن والتکلفة  )3مربکة لکل قطاعات المؤسسة  )4هدّارة للطاقات
والموارد البشرية والمنابع الماليه  )5غفّالة عن القيم واالخالقيات.
ـ الحديث عن «التخطيط االستراتيجي» يتم ضمن خمس عناوين رئيسيّة )1 :التعريف  )2األهميّة والقيمة  )3الماهيّة
والحقيقة  )4النماذج المشهورة  )5اإلخفاق الهائل
ـ العنوان األول :التعريف ،له أهمية بالغة لفهم الحقيقة ،وقد ذکروا تعاريف کثيرة للتخطيط االستراتيجي ،أهمها کما
يلي:
 )1منهج انساني للعمل ،يهدف الی اتخاذ القرارات في الحاضر ليکون لها تأثيرا ً في المستقبل؛
 )2المواءمة بين ما هو مطلوب وما هو ُمتاح؛
 )3تعبئة وتنسيق وتوجيه  .1الموارد  .2الطاقات  .3القوی البشريّة ،لتحقيق :أ .اهداف معينه ب .في فترة زمنيّة
محددة؛
 )4التفکير الذي يسبق التنفيذ؛
سق ذهني ،يهدف الی تحقيق اقصی منفعة باقل التکاليف ويرتبط بکل المجاالت والقطاعات
ُ )5جهدٌ منظم ومن ّ
واألقسام؛
 )6خطوات ال خطوة واحدة.
ـ العنوان الثاني :األهمية والقيمة:
 ) 1العمل بال تخطيط هو نوع من انواع اللعب والعبث وتضييع الوقت والمال والطاقات واالمکانات ،بل وکل شيء،
فان تعريف «اللعب» :انه کل عمل ال يُقصد منه اال ذاته ونفسه ،فاذا لم يکن الجهد المبذول ،ضمن خ ّ
طة
مستقبلية ،فانه ال محالة يتحول الی مصداق اللعب؛
الصدف والحوادث؛
 )2العمل بال تخطيط ،عيش تحت رحمة ِ
 )3التخطيط ،هو أول عناصر اإلدارة وأشرفها؛
 )4في أغلب دول العالم تقرر وزارة للتخطيط وترصد لها ميزانية هائلة وتعتبر من أهم الوزارات السيّاديّة في
الدولة.
ـ العنوان الثالث :الماهيّة والحقيقة:
 )1تحديد األهداف المقصودة؛
 )2رسم خط السير اليها؛
 )3تحديد وسائل السير؛
 )4تحديد المستجدات واالحتماالت والتطورات التي يمکن أن تحدث وتعترض الطريق؛
 )5وضع الخطط البديلة وطريقه التعامل مع المستجدات والطوارئ؛
 )6تحقيق اکبر قدر ممکن من المکاسب واقل قدر ممکن من الخسائر؛
 )7التناسق واالنسجام بين األهداف؛
 )8الوضوح لدی المجموعة وافراد المؤسسة والمنظمة؛
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 )9الواقعيّة في األهداف التي يُرمی اليها بحيث تکون ممکنة ومقدورة؛
 )10المشروعية في األهداف بحيث تتوافق مع المبادئ والقيم وال ُمثُل.
ـ العنوان الرابع :النماذج المشهورة خمسة )1 :سوات  )2فايفر  )3طريقة قياس االداء  )4 PMSPطريقة
تحديد األهداف  )5 MOBطريقة تحديد المسار وقياس االحتماالت.
ـ النموذج األول :تخطيط «سوات» :انه نموذج قديم اخترعته جامعة «هارفارد» عام 1942م وهو في الحقيقة
ليس عنصر تخطيطي بل هو عنصر تحليلي ،لکنه يعتبر اشهر نماذج التخطيط االستراتيجي علی اإلطالق بحيث
يشکل حوالي  %90مما يکتب ويوضع عليه التخطيطات االستراتيجية في العالم ،مع اعتراف خبراء التخطيط بانه
فاشل اکثر من .%70
ـ خطوات هذه الخطة االستراتيجية تعتمد علی تحليل أربعة عناصر وهي )1 :نقاط القوة  )2نقاط الضعف )3
الفرص المتاحة  )4المخاطر والتهديدات المتوقعة.
ـ تحويل هذه العناصر األربعة الی أهداف ،يشکل «التخطيط التشغيلي» يعني تحويل نقاط القوة الی هدف ،وهکذا
تحويل عالج نقاط الضعف الی هدف وتحويل استغالل الفرص.
ـ النموذج الثاني :تخطيط «فايفر» :وهو من اکبر خبراء االدارة وله مؤلفات کثيرة في مجال االدارة ،واشهرها
کتاب «التخطيط االستراتيجي العملي».
ـ يعتمد هذا النموذج علی عشر خطوات رئيسية ،وهي کالتالي:
 )1تشکيل فريق التخطيط بحيث يشمل االفراد التالية .1 :رئيس الفريق متخصص في التخطيط  .2متخصص في
صميم العمل  .3متخصص في (المال) ادارة الميزانية والتبرعات والمساهمات  .4متخصص في الرعاية
والتسويق  .5متخصص في الموارد البشريّة من الموظفين وخبراتهم وکفاءاتهم ونزعاتهم  .6متخصص في
التقنية والتکنولوجيا.
 )2تحديد القيم والمبادئ (الرئيسية والفرعية) کالشفافية والجودة.
 )3الرؤية :وهي الخيال والصورة الذهنية لمستقبل المؤسسة.
 )4الرسالة :وهي جملة تلخص أمرين .1 :من نحن؟  .2ماذا نريد ،وهي عنوان لمجرد الفخر والوجاهة.
 )5تحديد مجاالت العمل ،وهو المحور الذي يشمل .1 :الخدمات  .2المنتجات.
 )6تحديد وحدات العمل ،وهي األقسام المستقلّة في المؤسسة والتي يمکنها أن تستقّل.
 )7تحديد الهدف بحدّه األدنی لکل من األقسام والمجاالت.
 )8تحليل الفجوات والمقارنة بين الواقع الحالي مع األهداف المرسومة.
 )9تنفيذ الخ ّ
طة والبحث عن کل ما يرتبط بالتنفيذ ،کتحصيل اعتماد القيادة وشرح الخطة العضاء الوحدات
واالقسام.
 )10تحويل العناصر الی أهداف (کما سبق).
ـ النموذج الثالث :طريقة قياس األداء :وهي مقارنة أداء المؤسسة مع سائر المؤسسات من حيث تحقيق االرباح
والمکاسب أو الخسائر وليست المقارنة بتاريخ المؤسسة.
ـ النموذج الرابع :طريقة تحديد األهداف :وهي أربع خطوات رئيسية )1 :االعداد والتجهيز  )2اتخاذ القرار )3
التعميم وابالغ القيادة والقاعدة  )4السيطرة والتحکم.
19

ـ النموذج الخامس :طريقة تحديد المسار :وهي رسم شجرة باغصانها المتفرعة االحتماالت التي تواجه العمل
وتعترض الطريق (االحتماالت الرئيسية والفرعية) وتحديد نسبة الحدوث.
ـ العنوان الخامس :اإلخفاق ال ُمهلک« :التخطيط االستراتيجي» بطبيعة الحال وبلحاظ شرف موضوعه واهمية
اثاره وا لطاقات الهائلة التي ترصد له والميزانية الکبيرة التي تصرف عليه يجب ان يکون بالغ التأثير والنتائج،
لکن خبراء علم االدارة وباالجماع يقللون من شأن «التخطيط االستراتيجي» دائما ً وبشکل کبير ،فيقولون :انه
مجرد (اداة) تؤثر تأثيرا ً طفيفا علی (االداء) وبنسبة  %30فقط في أفضل الفروض ،ويصرحون بان مثالً «تخطيط
سوات» يشکل نحو  %90من التخطيطات التي تکتب في العالم لکنه فاشل في اکثر من  %70من موارده،
فالمبالغات المطروحة في تأثيرة مثالً ألف بالمأة أو مليون بالمأة ،من خفة العقل والعيش في األوهام واالنحياز الی
العواطف واالحاسيس.
ـ أقول :ال يوجد في جميع المباحث المتعلقة بـ «التخطيط االستراتيجي» عين وال أثر عن ثالثة عناوين.1 :
المبادی والقيم المعنوية  .2االخالقيات  .3االنسان وصنع االنسانية.
قوة العقل الالّمحدودة  17 /جمادی الثانية  1438هـ
 الجلسة الحادية عشرة( :الخيال) ّبسم هللا الرحمن الرحيم
رب العالمين وصلّى هللا على مح ّمد وعترته الطاهرين ولعنة هللا على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.
الحمد هلل ّ
قال تعالى« :ذَ ْرنِي َو َم ْن َخلَ ْقتُ َو ِحيدًا * َو َجعَ ْلتُ لَهُ َم ً
ش ُهودًا * َو َم َّه ْدتُ لَهُ ت َ ْم ِهيدًا * ث ُ َّم يَ ْط َم ُع أ َ ْن أَ ِزيدَ
اال َم ْمدُودًا * َوبَنِينَ ُ
ْف قَد ََّر» سورة المدثر /
* ك ََّال ِإنَّهُ كَانَ ِآليَاتِنَا َ
سأ ُ ْر ِهقُهُ َ
عنِيدًا * َ
ْف قَد ََّر * ث ُ َّم قُتِ َل َكي َ
ص ُعودًا * ِإنَّهُ فَك ََّر َوقَد ََّر * فَقُتِ َل َكي َ
اآليات  11ـ .20
قال أمير المؤمنين عليه السالم :الفكر مرآة صافية /من تفكّر في ذات هللا تزندق  /التفكّر في آالء هللا ِنع َم العبادة /
ت السماوات واألرض عبادة المخلصين.
التفكّر في ملكو ِ
قال اإلمام الصادق عليه السالم :كان أكثر عبادة أبي ذر (التفكّر).
ورذالته و ُ
غسالته و ُهرا ُءه ونُخا َمتهُ وعَورته ونفاياته َ
وزيفُه
ـ (الخيال) مفارقة عجيبة ،إنّه قمامة الفكر وحثالته ُ
ور ُ
وردائته (وفي ذاة الوقت) إنّه ُ
وقوته الال محدودة.
كازه وثروته ّ
كنز الفكر َ
َ
ـ الحديث عن (الخيال) ههنا يجري ضمن خمسة عناوين )1 :الماهية والتعريف  )2المنشأ والمصدر  )3األهمية
والثمرة  )4القواعد والمعايير  )5النماذج والمصاديق.
ـ العنوان األول :الماهية والتعريف:
 )1أقول :إنّه توليف مفاهيم غير متناسقة لكن طبقا ً للمعايير والموازين  /إنّه التفكير غير المألوف لكن حسب األصول
مسار خاص  /إنّه في عرف
والقواعد  /متعلّق الخيال أمر غير مألوف لكن اسلوبه وطريقته يجب أن يكون ضمن
ٍ
الخبرو ّية  /إنّه القدرة
العوام يقترن دائما ً (بالوهم) فهو المفهوم البسيط ،لكنه في اإلصطالح هو المفهوم المركّب مع ِ
على تكوين  .1صورة ذهنية  .2مفهوم ذهني ،بفرض الوصول إلى نتيجة ذهنية ،مع االستعانة الطفيفة بالحواس
الخمس (أحياناً).
 )2كلمة الفكر والتفكّر في القرآن يُقصد بها (الخيال).
ُ
ـ العنوان الثاني :المنشأ والمصدر :ال يوجد رجل إال ّ وفي داخله يحمل جينات انوثية تظهر فيه من خالل إحدى أبعاده
الثالث )1 :الجسم  )2الطبائع  )3العقل ،ومن هنا جاء كالم أميرالمؤمنين عليه السالم قال( :إنهنّ ناقصات العقول).
األول :الجسم )1 :األرداف الضخمة  )2المالمح الدقيقة الظريفة  )3طراوة الجلد  )4الخلل في نبات الشعر )5
انحساره عن الجسد  )6الصدور المتعاظمة.
الثاني :الطبائع )1 :النرجسيّة :وهي شعور باطني بالظرافة واللطافة  )2الزهو والبخل وال ُجبن «قال أميرالمؤمنين
عليه السالم :خيار خصال النساء شرار خصال الرجال :الزهو وال ُجبن والبخل».
الثالث :العقل :أهم التشابه في هذا البُعد يكون (الخيال) فتركيبة عقل الرجل نظامية معادالتية بعيدة كل البعد عن مفهوم
الخيال ،بخالف تركيبة عقل المرأة ،فانها مشدودة بالخيال.
العنوان الثالث :االهمية والثمرة :يمكن حصر أبعاد االهمية وانواع الثمرات الال محدودة (للخيال المقنن) ضمن ثالث
مفردات )1 :الكاشفية  )2الحافزيّة  )3العالجية (الروح والجسم) فالخيال هو المميّز الوحيد لإلنسان عن الحيوانات،
حيث انها تشترك مع االنسان في القدرة على التعليم وتحصيل المهارات وادراك الحقائق الحسيّة بل ربما تفوق عليه
في هذه االمور.
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ـ المفردة األولي :الكاشفية :االنسان يمتلك أداتين لالدراك :احداهما :سطحيّة للغاية ال تستطيع ادراك الحقيقة إال ّ بنسبة
واحد بال مأة ،وهي الحواس الخمس ،لكن األخرى هي العمدة في ادراك الحقائق وبنسبة تسعة وتسعين بالمأة ،وهي:
الخيال (المقنن) ،ومن هنا تاتي عدة تأمالت:
 )1يقول اينشتاين :يعتبر الخيال اكثر اهمية من المعرفة.
 )2يجب ترك الطريق المألوف احيانا ً وسلوك طريق الغابة ،فانه سيعثر االنسان على اشياء لم يرها من قبل ،وان من
الخطأ الفادح البقاء علي الطريق العام إلى األبد.
 )3قالوا :إنّ اإلبداع منطقة غير مكشوفة ،لكن يمكن الوصول إلى تلك المنطقة عن طريق ركوب القوارب واالبحار،
ولن يمكن الوصول اليها عن طريق ان يستقل االنسان سيارة اجرة.
 )4الخيال ،يحول االدراك المحدود في (الحواس الخمسة) إلى االدراك الال محدود.
 ) 5يعاني عالم اليوم (أكثر من ذي قبل) أزمة قاتلة وهي (ازمة فقدان الحقيقة) وذلك بسبب اإلعالم المضلل وقوة
التقنيات االعالمية ،سواء (االدواتية أو الفكرية) وفي هذه الفوضى المعرفية العارمة والمفبركة باسلوب فائق الدقة،
سي.
يستحيل اكتشاف الحقيقة والواقع من خالل (الحواس) واالدراك الح ّ
 )6اكثر األمور التي ساهمت في االكتشافات هي (الخيال) فجميع االكتشافات كانت يوما ً ما من (خفة العقل) ولكن كانت
في نفس ذلك اليوم قائمة في مخيّلة أحد االشخاص وهكذا المستبصرين.
ـ المفردة الثانية :الحافزيّة :عظماء البشر في التاريخ ،كانت حركتهم وهمتهم في خوض غمار المهلكات عن طريق
الخيال (المقنن) اكثر من تجاربهم ومهاراتهم وذاكرتهم والفرص التي اُتيحت لهم كراراً.
ـ المفردة الثالثة :العالجية :ان تأثير (الخيال) في معالجة كافة االمراض (الجسمية والروحية) ال يكاد ينكر ،فحتى
االمراض المستعصية جدا ً تخضع للعالج بسبب ما يسمى بالعالج االيحائي.
ـ العنوان الرابع :القواعد والمعايير :ان (الخيال الغريزي) بالضرورة هو أهم المرديات والمهلكات لالنسان وللحياة،
تحرك ضمن المعايير والقواعد واالصول والموازين ومساره الخاص ،فانه يتحول إلى أهم ُمرقيات االنسان
واما اذا ّ
المغوار من أجل المحافظة على المسار ومالزمة الطريق ،ال للحدّ من سرعته،
والحياة من حوله ،فإلجام هذا الفرس ِ
بل يجب تحفيزه على بذل قصارى جهده في العدو حتى يبلغ بالدابة صفة (اإلهماج) و(االيضاح) وهما بمعنى :تحريك
الدابة الستخراج أقصى سرعتها في سيرها.
اذن :ألجم الفرس المغوار ثم اطلق العنان له ،وخالصته الكالم في جانبين.
ـ الجانب األول :الضوابط المطروحة في علم المنطق بالنسبة إلى اقسام القياس األربعة ،وخالصتها كما تلي .1 :مغكب
 .2خين كب  .3مغ كاين  .4خين كاين (أو) مين كغ.
ـ الجانب الثاني :يجب تحريك الخيال بحيث يصول ويجول ويسارع ويطوف ويرفرف ويحلّق حتى يبلغ الذروة ،وال
ذروة للخيال ،ويجب تحصيل واستعمال أجنحة كبيرة ذات االرياش الكبيرة الكثيرة ،ال كما يطير الحشرات والذباب وال
كما تطير العصافير والحمامات والغراب والفاخته ،بل كما يطير ويح ّلق العقاب والنسر والصقر ،وكما يسير «الفرس
المغوار» ال كما يحبو الطفل الرضيع.
العنوان الخامس :النماذج والمصاديق( :البرت اينشتاين) صاحب المقولة (الخيال أهم من المعرفة) فانه سجل ارفع
الدرجات واعلى المثل في مجالي (الخيال) الغريزي والمقنن ضمن حياته العائلية والعلمية ،فمن جانب هو عبقري هائل
وأب ظالم عديم العاطفة والوجدان
وعالم فذّ ولكنه من جانب آخر ،فهو زوج فاشل وخائن ومتجاوز ومستحقر لزوجتهٌ ،
والضمير.
ـ في عام ( )95كنا في لندن بفرض شراء حسينية الرسول األعظم صلي هللا عليه وآله فصدر كتاب بقلم اثنين من
زمالء (اينشتاين) بمناسبة مرور أربعين عاما ً على وفاته ،وتصدّر هذا الكتاب قائمة الكتب األكثر مبيعا ً
ويتطرق الكتاب
ّ
إلى امراض هذا الرجل النفسية وممارساته العنف والقسوة مع زوجاته وأوالده حتى آل بهم جميعا ً إلى الرقود في
المستشفيات االمراض النفسية لمدة سنوات ولم يعود أحداً منهم.
 الجلسة الثانية عشرة« :عتبة اإلدراك» كارثة العصر  8 /رجب المرجب 1438هـبسم هللا الرحمن الرحيم
الحمدهلل رب العالمين وصلی هللا علی محمد وعترته الطاهرين ولعنة هللا علی أعدائهم إلی يوم الدين
ع ِلّ ْمتَ ُر ْ
َيف
علَى أَن تُعَ ِلّ َم ِن ِم َّما ُ
سى َه ْل أَت َّ ِبعُكَ َ
شدًا * قَا َل ِإنَّكَ لَن ت َ ْ
ست َ ِطي َع َم ِعي َ
ـ قال تعالی« :قَا َل لَهُ ُمو َ
صب ًْرا * َوك َ
علَى َما لَ ْم ت ُ ِح ْط بِ ِه ُخب ًْرا» سورة الكهف  66 /ـ .68
صبِ ُر َ
تَ ْ
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يهي ُمونَ * َوأَنَّ ُه ْم يقُو ُلونَ َما
ـ قال تعالی في ختام سورة الشعراءَ « :وال ُّ
شعَ َراء يتَّبِعُ ُه ُم ا ْلغَ ُ
اوونَ * أَلَ ْم ت َ َر أَنَّ ُه ْم فِي ُك ِ ّل َوا ٍد ِ
َ
َ
سي ْعلَ ُم الَّ ِذينَ َ
ص ُروا ِمن بَ ْع ِد َما ُ
ظلَ ُموا أي
صا ِل َحا ِ
يرا َوانت َ َ
َال ي ْفعَلُونَ * ِإ َّال الَّ ِذينَ آ َمنُوا َوع َِملُوا ال َّ
ظ ِل ُموا َو َ
اَّلل َكثِ ً
ت َوذك َُروا َّ َ
ب ينقَ ِل ُبونَ » سورة الشعراء 224/ـ .227
ُمنقَلَ ٍ
ـ قال اميرالمؤمنين عليه السالم« :أيها الناس اعلموا أ ّنه انما هلك الذين من قبلكم بالتكلف ،فال يتكلف أحدكم في دين
هللا ماال يعلم ،فانه انما يعذر علی الخطأ يوم القيامة ان أجهدت رأيك».
ـ قال اميرالمؤمنين عليه السالم« :ابغض الخالئق الی هللا رجالن( ،الجاني والفريسة) رجل قمش جهالً موض ٌع في
عم (أي أعمی) بما في عقد ال ُهدنة ،قد س ّماه أشباه الرجال عالما ً وليس به،
ُج ّهال اال ّمة غا ٍد في اغباش الفتنةٍ ،
فاستكثر من جمع ما ق ّل منه خير مما كثر ،حتی اذا إرتوی من آجن وأكثر من غير طائل ،جلس بين الناس قاضيا ً
ضامنا ً لتخليص ما التبس علی غيره ،وان نزل به احدی المبهمات هيأ لها حشوا ً رثا ً من رأيه ثم قطع به ،فهو من
بضرس
يعض علی العلم
لبس الشبهات في مثل نسج العنكبوت ،جاه ٌل خبّاط جهالت ،غاش (مخادع) ركاب عشوات ،لم
َّ
ٍ
قاطع يذري الروايات إذراء الريحِ الهشيم ،يصرخ من جور قضائه الدماء ،وتع ُّج منه المواريث ،الی هللا اشكو من
معشر يعيشون ج ّهاال ً ويموتون ضالّال ً» وقال عليه السالم« :أو ليس عجبا ً ان معاوية يدعوا الجفات الطغام الی غير
معونة وال عطاء فيتبعونه ،وانا ادعوكم الی المعونة وطائفة من العطاء وانتم تريكة االسالم وبقية الناس فتختلفون
علي وتتفرقون عنّي».
ـ من البديهيات في علم اصول الفقه منذ مآت السنوات ،بحيث يرسله االصوليون ارسال المسلّمات كأنّه غير قابل
للنقاش ،هو «أن العقل ينحصر دوره وشأنه باالدراك فحسب ،وال شأن له بالحكم أبداً ،وانّ نسبة الحكم إليه في جميع
الموارد ،كما في قولهم« :كلما حكم به العقل» فهو تعبير مسامحي مجازي» راجع «مفاتيح االصول» للسيد محمد
المجاهد الطباطبائي ،استاذ الشيخ االنصاري (الشيخ األعظم) قبل أكثر من مأتي عام (متوفی 1242هـ) والنائيني في
اجود التقريرات /ج /2ص172؛ والخوئي في مصباح االصول /ج /2ص26؛ والتبريزي في المسائل /ج /4ص.71
ـ يقول علماء النفس« :اشهر آفات العقل «آفة اإلرساء» وحاصلها :إن العقل ال يبحث عن المعلومة في فراغ وانه ال
يكاد يتوقّف عند عتبة االدراك ،بل يذهب بعيدا ً جدّا ً وبمراحل عديدة.
ـ بمجرد تلقي العقل وإدراكه لشيء فانه يبدأ باستخدام واستجالب أية معلومة متاحة (آنياً) وفي لحظة تكون األدراك،
فيستخدمها كنقطة مرجعية «مرساة» ثم يبدأ بالتوليف والتكيف.
ـ جنبا ً الی جنب هذه اآلفة الكبری هناك آفة بنفس الحجم وهي آفة «فريسة االرساء» وهي ترتبط بالناس الذين
يقصون فريسة الستدالالت «االرساء» وصحية باستجابتهم لها.
ـ المصيبة الكبری في المقام ،أن الطائفتين (الجاني والمجني عليه) اي :الذين يقعون في «آفة االرساء والذين يقعون
يصرون
سذج وخفيفي العقل ،بل ان عباقرة البشر
فريسة لها باستجابتهم» ال ينحصرون في الناس ضعاف العقول وال ُّ
ّ
دائما ً في الوقوع في هذا الفخ الهالك المهلك ،يتصورون أن «العبقرية» تؤهلهم للخوض واالرتجال في كل الوديان.
المرساة» سواء بالتكوين ام االستجابة ،واعظم استعدادات البشر
ـ جميعنا مستعدون (بال حدود) لكي نكون ضحايا « ِ
في الحياة ،هي استعدادهم للسقوط في فخ «المرساة».
ـ اكثر كلمة (في القاموس) يتم انتهاكها واضطهادها واستغاللها وظلمها وقهرها ،وتُدّعی جزافا ً واكثر جناية ترتكب في
الحياة واكثر عمل يقوم به االنسان في الحياة هو تجاوز عتبة اإلدراك.
سية يوفرها العالم الخارجي» فاالنسان بعدما يدرك العالم الذي من حوله
ـ «اإلدراك» هو« :اعادة تكوين معطيات ِح ّ
(بشكل ال ارادي) يقوم باستنباط العالم (بشكل إرادي وباجهاد) فيتحول «االدراك» الی عملية ّ
خالقة (بال حدود) اي :ان
«االدراك» يسعی دائما ً الی احراز «ماوراء االدراك» وهو« :اكتشاف كيفية التكوين في االمور التي تم إدراكها».
ـ حتی االشياء التي يدركها االنسان ،كـ«رموز خفية غامضة» فمن الصعب عليه أن يتوقف عندها دون أن ينتهكها أو
يتجاوزها ،فيزيد في ِحدّتها وغموضها وخفائها بهذا التصرف.
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ـ حتی االمور غير المفهومة عقالً والتي يستحيل أن يجد لها تفسيراً ،يحاول االنسان أن يختلق لها صورة أو يجد لها
تفسيراً ،فال يستطيع مجانبة القياس حتی في «ذات هللا تعالی» من كل الجهات ،وقد قال اميرالمؤمنين عليه السالم:
«من تفكر في ذات هللا تزندق» فال يرتاح االنسان حتی يعبث بكل شيء يجهله حتی يضفي له صورة من خالل حشوه
المحزون.
سي الی خمس مراحل ،وهي:
ـ يتجاوز االنسان عتبة االدراك الح ّ
 .1تقييم المعطيات؛
 .2اختفاء الصورة؛
 .3توليف المعطيات المدركة مع معطيات اُخری محزونة أو مع قواعد محزونة سابقاً؛
 .4تحفيز النفس؛
 .5تنشيط العضالت والحركة الجسمية.
ـ حكايات ايسوب :أعلن (كبير اآللهة لدی الرومان) انه ينوي اختيار ملك للطيور ،وحدّد يوما ً تمث ُ ُل فيه جميع الطيور
أمام عرشه ،ليختار أجملها ،ويجعله ملكا ً عليها ،أرادت الطيور جميعها أن تبدو في ذلك اليوم علی أحسن صورة ،فاتت
ف ريشها وتتزين ،وكان الغراب بينها ،وقد ايقن ان فرصة اختياره ضعيفة للغاية كما هو
صفّة جدو ٍل تغتسل فيه وتن ّظ ُ
بريشه االسود ،وانتظر حتی انصرف الجميع ،وشرع يلت قط اجمل ما سقط منها من ريش ويلصقه بجسمه ،حتی بدا
أزهاها جميعها ،وحينما جاء اليوم الموعود ،اجتمعت الطيور عند كبير اآللهة ،فبعد أن استعرضها كاد أن يختار
الغراب ملكاً ،غير أنّ الطيور اجتمعت علی المرشح ونزعت عنه ريشه المستعار فارتدّ غرابا ً كما كان.
ـ الخاتمة :في الدعاء المشهور لالمام الحسين عليه السالم ليوم عرفة ،هذه الفقرة الفريدة« :الهي انا الجاهل في
علمي فكيف ال اكون جهوال ً في جهلي» ،التصديق الحقيقي من االنسان كفيل بصيانة تامة له من االنزالقات اليومية في
الهاوية الال محدودة ،والتي بامكانها تحريف المبادي والقيم و(الحكومة والورود) علی جميع مكارم األخالق وكافة
المنظورات الفكرية.
 الجلسة الثالثة عشرة :الصديقة زينب سالم هللا عليها ا ُ ُّم الحياة و ُملهمة الوجود  15 /رجب المرجب  1438هـبسم هللا الرحمن الرحيم
الحمد هلل رب العالمين وصلی هللا علی محمد وعترته الطاهرين ولعنة هللا علی اعدائهم اجمعين إلی يوم الدين
س ِنينَ » العنكبوت.69 /
اَّلل لَ َم َع ا ْل ُمحْ ِ
قال تبارك وتعالیَ « :وا َّل ِذينَ َجا َهدُوا ِفينَا لَنَ ْهدِينَّ ُه ْم ُ
س ُبلَ َنا َو ِإنَّ َّ َ
قال اميرالمؤمنين عليه السالم« :وما اعمال الخير كلها والجهاد في سبيل هللا عند األمر بالمعروف والنهي عن المنكر
بحر لجي ،وان األمر بالمعروف والنهي عن المنكر ال يقربان من أجل وال ينقصان من رزق وأفضل من
اال كنفثة في ٍ
ذلك كله :كلمة عد ٍل عند امام جائر».
ـ تجلّت كل المبادئ والقيم في واقعة عاشوراء من قبل أهل بيت االمام الحسين عليهم السالم واصحابه الكرام ،وفي
أعلی المستويات ،كااليثار والتضحية والفداء والصبر والخلق الحميدة والمثابرة والعزم لكن تجلّت في الصديقة السيدة
زينب عليها السالم ثالث اُمور لم تتجلی في غيرها بنفس المستوی وهي )1 :التصدّی للمسئولية  )2الشجاعة
والبسالة  )3ضبط النفس ورباطة الجأش وثبات القلب والسلطة المطلقة علی المشاعر واألحاسيس ،فكانت (المكملة)
لرسالة االمام الحسين عليه السالم في تصحيح المسار ،كما كان أبوها اميرالمؤمنين عليه السالم مكمالً لرسول هللا
صلی هللا عليه وآله في رسالته (اليوم اكملت لكم دينكم).
ـ الخصال للشيخ الصدوق قدس سره عن جابر الجعفي عن ابي جعفر عليه السالم قال :أتی رأس اليهود ،علی بن ابي
طالب عليهما السالم فسأله :ان هللا عزوجل يمتحن االوصياء في حياة االنبياء ويمتحنهم بعد وفاتهم ،فاخبرني الی ما
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والری
الكر والفر والشبع ّ
يصير آخر امر األوصياء اذا رضي محنتهم؟ فقال علي عليه السالم ... :كان الناس في ّ
واللباس والوطاء والدثار ،ونحن اهل بيت محمد صلی هللا عليه وآله ال سقوف لبيوتنا وال ابواب وال ستور اال الجرائد
وما اشبهها وال وطاء لنا وال دثار علينا ،يتداول الثوب الواحد في الصالة اكثرنا ونطوی الليالی وااليام جوعا ً عامتنا،
وربما اتانا الشيء مما افاءه هللا علينا وصيره لنا خاصة دون غيرنا ،ونحن علی ما وصفت من حالنا ،فكان رسول هللا
صلی هللا عليه وآله يؤثر به ارباب النعم واألموال ،تالفا ً منه لهم».
هذا بيان من أميرالمؤمنين عليه السالم وبرهان علی صدق وصايته من رسول هللا صلی هللا عليه وآله بعظمة بالئه.
ـ ورد في المقاتل :كانت زينب بنت علي عليهما السالم قد لبست ارداء ثيابها ،فسأل عُبيد هللا بن زياد (لعنة هللا) عنها
فاقبل اليها وقال« :الحمد هلل الذي فضحكم وقتلكم واكذب احدوثتكم ،فقالت الحمد هلل الذي اكرمنا بمحمد صلی هللا عليه
وآله وطهرنا تطهيراً ،انما يفتضح الفاسق ويكذب الفاجر وهو غيرنا ،فقال (اللعين) :كيف رايت صنع هللا باهل بيتك،
قالت :ما رأيت اال جميالً».
ـ دائما ً (المكمل) للرسالة يدرك حجم المعانات والمحن والبالء بشكل كامل واكثر واعظم من صاحب الرسالة ،النه يحمل
األعباء عن صاحب الرسالة حتی يتسنی له اداء الرسالة ،واظهر مصاديق هذا الكالم هو اميرالمؤمنين وابنته زينب
(عليهما السالم) فهما لم يدعا صاحبي الرسالة (المحمدية والحسينية) حتی تحمال عنهما كل األعباء واإلبتالءات.
ـ أهم عمل يقوم به االنسان في تاريخه ،هو البحث عن معنی للحياة ،واهم معنی يدركه االنسان في حياته هو أن
مر التاريخ حارب كل االنبياء واالوصياء
يحارب من أجل قضية اكبر واعظم من ذاته واج ّل من شأنه ،وعلی ّ
والصالحون من اجل قضية اكبر واعظم من ذواتهم وهي «ذات هللا تعالی» قال تعالیَ « :والَّ ِذينَ َجا َهدُوا فِينَا لَنَهْ دِينَّ ُه ْم
سبُلَنَا» ،ومن هنا تظهر عظمة الصديقة السيدة زينب عليها السالم.
ُ
ـ البحث ههنا في خصوص العنوان األول من العناوين الثالث التي انفردت بها «الصديقة زينب سالم هللا عليها» في
واقعة عاشوراء ،وهو عنوان« :التصدّي للمسئولية العظمی»:
ـ االنسان دائما ً يلوم ثالث جهات ويخلق االعذار والمبررات لثالث اخفاقات ،اما الجهات الثالث الذي ال ينفك عن
لومها:
 )1لوم اآلخرين :العائلة والمجتمع واألقران والخلطاء؛
 )2الظروف والبيئة والمعيشة و...؛
 )3الح ّ
ومبررات هي )1 :الضعف والفشل  )2تعاسة الحياة وبؤس
ظ والطالع ،واما االخفاقات التي يبحث لها اعذار
ّ
المعيشة  )3الجهل والغباء.
ـ كل عوامل الثأر في الحياة ثأرت من (الصديقة زينب سالم هللا عليها) ولكن ما استطاعت أن تثنيها (عليها السالم)
حتی لحظة واحدة،
أوالً :انها إمرأة ،موضوع عنها خوض المعارك والمهالك في جميع االعراف واألديان.
ثانياً :انها أسيرة ورهينة ومحتجزة بيد أوحش الخالئق والموجودات.
ثالثاً :انها مفجوعة باعظم فاجعة في تاريخ الكون بأخيها الحسين عليه السالم وسائر اخوتها وابنائها وعشيرتها،
ومن قبل ذلك مفجوعة بجدها رسول هللا صلی هللا عليه وآله وأبيها أميرالمؤمنين عليه السالم وامها الصديقة الكبری
الزهراء سالم هللا عليها وأخيها االمام الحسن عليه السالم ،ومع ذلك كله لم يدركها الوهن في مواجهة المشاكل
وتصديها اعباء الرسالة.
استلهامات عظيمة بال حدود من حياة الصديقة زينب سالم هللا عليها ،يستحيل أن يجدها التاريخ في حياة شخص آخر
ٌ
سبعة:
خلقه هللا تعالی ،وهي:
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 ) 1تلهمنا (الصديقة زينب سالم هللا عليها) أن االنسان كائن عظيم يستحيل ان تغلبه أو تتفوق عليه القوی البيولوجية
المرتبطة بالكائنات الحسية وتأثيرها علی الطبيعة ،ويستحيل أن يتحول الی ضحية مهما قست الحياة وعكوسياتها،
وهناك فرض واحد فقط يسمح لتحول االنسان الی ضحية وهو فيما اذا استجاب للظروف واعتبر بنفسه انه ضحية فعند
ذلك يتحقق اعظم اعاقة للعقل والنفس.
 )2من الممكن أن يسلب االنسان كل شيء في الحياة اال شيئا ً واحداً ،وهو يعتبر آخر الحريات البشرية التي لن تنالها
يد الطغيان واالعتداء وهي حرية االختيار وتحديد المواقف في مواجهة الظروف.
 ) 3ليس شيء يحدث في الحياة وال شيء يتغير وال شيء يتحسن في الحياة حتی يتم تحمل المسئولية وتقبلها
والنهوض بها من اجل تحقق االهداف وبلوغ األحالم واستخالص الحقوق.
 )4انجح الناس ،هو الذي يتجنب اللوم وخلق االعذار وبدال ً منهما يتصدی ويبادر بتحمل المسئولية ويبحث عن
الظروف المالئمة ،وحينما ال يعثر عليها فانه يقوم بخلقها وتكوينها.
 )5اعظم وصحة عار تشين جبين البشرية جميعا ً وجبين الحياة ايضا ً وتعرقل جميع الطاقات البشرية ومواهبه التي ال
تنتهي ابدا ً وتقضی علی كافة الفُرص واالمكانات المتاحة في الحياة ،هي عبارة تتكون من ثالث كلمات« :ال أستطيع
مساعدة نفسي» .هذه العبارة (ولالسف الشديد) تحولت الی فلسفة في الحياة.
 ) 6اذا ادركنا السبب الذي نعيش من أجله ،فاننا نستطيع برحابة صدر أن نتحمل قساوة الحياة وصعوبة العيش مهما
بلغت واشتدت.
 )7لوم اآلخرين ولوم الحياة والتماس االعذار والحجج وان كانت تصرف عنك انتباه اآلخرين وبامكانها اخالء عاتقك
عن المسئولية المهدورة لكنها لن تنفع في دفع الشعور بالتعاسة والغباء عن ما بداخل االنسان.
صمت الشرفاء  22 /رجب المرجب 1438هـ
 الجلسة الرابعة عشرة :أعظم مأساة يس ّجلها التاريخَ :بسم هللا الرحمن الرحيم
الحمد هلل رب العالمين وصلی هللا علی محمد وعترته الطاهرين ولعنة هللا علی أعدائهم أجمعين إلی يوم الدين
ـ قال تبارك وتعالیَ « :وإِ ْذ قَالَتْ أ ُ َّمةٌ ِم ْن ُه ْم ِل َم ت َ ِع ُ
شدِيدًا قَالُوا َم ْعذ َِرةً إِلَى َربِّ ُك ْم
اَّلل ُم ْه ِل ُك ُه ْم أ َ ْو ُمعَ ِذّبُ ُه ْم َ
عذَابًا َ
ظونَ قَ ْو ًما َّ ُ
َولَعَلَّ ُه ْم يت َّ ُقونَ » األعراف.164/
س ُك ْم ِبا ِت ّ َخا ِذ ُك ُم ا ْلعِجْ َل فَتُو ُبوا ِإلَى بَ ِارئِ ُك ْم فَ ْ
سى ِلقَ ْو ِم ِه يا قَ ْو ِم ِإنَّ ُك ْم َ
ير لَ ُك ْم ِع ْندَ
اقت ُ ُلوا أ َ ْنفُ َ
ظ َل ْمت ُ ْم أ َ ْنفُ َ
ـ « َو ِإ ْذ قَا َل ُمو َ
س ُك ْم ذَ ِل ُك ْم َخ ٌ
الر ِحي ُم» البقرة.54/
اب َ
ع َلي ُك ْم إِنَّهُ ُه َو الت َّ َّو ُ
بَ ِارئِ ُك ْم فَت َ َ
اب َّ
ـ في تفسير االمام الحسن العسكري عليه السالم« :ان هللا تعالی أمر موسی عليه السالم أن يك ّلف قومه بأن يقتل من
لم يعبد العجل ،من عبده ،فأمر هللا اثنی عشر ألفا ً ان يخرجوا علی الباقين شاهرين السيوف يقتلونهم ،ونادی منادی اال
لعن هللا أحدا ً اتقاهم بيد ورجل ولعن هللا من تأ ّمل المقتول لعله يتبينه حميما ً أو قريبا ً فيتوقاه ويتعداه الی االجنبي،
فاستسلم المقتولون ،فقال القاتلون :نحن اعظم مصيبة منهم نقتل بايدينا آبائنا وامهاتنا وأبنائنا وإخواننا وقراباتنا
ونحن لم نعبد ،فقد ساوی بيننا و بينهم في المصيبة ،فاوحی هللا تعالی الی موسی :اني انما امتحنتهم لذلك النّهم ما
اعتزلوهم ل ّما عبدوا العجل ولم يهجروهم ولم يعادوهم.
ـ أعظم مأساة يسجلها التاريخ عبر االُمم وفي كل بقاع العالم ،ليست الجنايات والمجازر التي يرتكبها ال ُطغاة والجناة
المروع الذي يلتزم به الصالحون األبرار.
صمت
والطالمون واألشرار ،بل هي ال َّ
ّ
ـ هذا الك ّم الهائل من الفساد المحدق بالعالم والشر العظيم المنتشر في الكون ،انما هو في األساس نتيجة عامل واحد
فقط وهو توقف الشرفاء والصالحين عن الكالم النبيل ،ومن هنا يحصل في العالم كل هذا اإلنحطاط الفكري العميق
واالنجراف العقلي السحيق واصناف المظالم التي يندی لها جبين التاريخ ،واالستهتار المنفلت بال حدود ،وتدهور الفكر
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الرعاع
االنساني الرفيع الی وهدات الجهل والتعاسة وانحطاط الدول وانتشار االنظمة القمعية بكل الوسائل وتغلب ُّ
واكابر المجرمين وتسترهم باسم الصالحين واألولياء ،في مجتمع ُمتسافل متهالك.
ـ يستحيل تحقق حدث في الخارج اال بعد تمامية قضيتين )1 :فاعلية الفاعل  )2قابلية القابل.
ـ انحطاط عنصر الجناة يمثل القضية األولی ،وصمت الشرفاء يمثل العامل الثاني ،والذي يمهد األرضية لصدور كل هذا
الشر من الطغاة والجناة ،وليس العتب عليهم بعد كون الجريمة والطغيان شأنهم وطينتهم وجوهرتهم وطويتهم
ومقتضی نشأتهم وشاكلتهم ،فهذا قانون الحياة.
ـ ال يعتبر الصمت جناية مستقلة بل هو اساس جميع الجنايات ،ولواله لما تكونت جناية ولما حدث جرم علی اإلطالق،
فالظلم واالعتداء والكذب والضاللة و ...ترسو قواعدها عند الصمت.
ـ عندما يصمت الشرفاء ،تضيع خمسة عناوين ،تمثل هذه العناوين ضياع كل الحياة ،وهي:
 )1تضيع االنسانية والمبادئ والقيم؛
 )2تضيع المسيرة والجهود المبذولة والتضحيات الجسام التي قدمها االنبياء والصالحون من قبل؛
 ) 3تضيع الطاقات والمواهب واالمكانات التي أودعها هللا تعالی في الكون؛
 )4تضيع األ ّمة الحاضرة؛
صاعدة.
 )5تضيع األجيال ال ّ
ـ أعظم جرم في الحياة «مالزمة الحيادية» في ظروف األزمات االخالقية والدينية.
صرح الصالحون بانهم أعظم مصيبة ممن عبدوا العجل
ـ في رواية االمام العسكري عليه السالم لقصة بني اسرائيلّ ،
وأجرموا.
ـ كما يجب مراقبة كل كلمة تصدر منّا ،كذلك يجب بضرورة العقل مراقبة كل كلمة نسكت عنها أو نُهملها أو نُخلي
أنفسنا عن تح ّمل مسئوليتها أو نتحاشی الخوض فيها أو تمارس التقية فيها.
ـ كل الذي جری علی أهل البيت عليهم السالم من أصناف البالء ،اشترك فيه وتعاون عليه صنفان من الناس وهما)1 :
مر
الطغاة الجناة  )2األصحاب المقربون الصلحاء الشرفاء حيث هابوا فوجموا وسكتوا وخرسوا وبكموا و ...وعلی ّ
التاريخ فان اهل البيت عليهم السالم ،اشتكوا الی هللا تعالی من هذين الصنفين من الناس ،قال اميرالمؤمنين عليه
السالم « :اللهم اني استعديك علی قريش ،فانهم قطعوا رحمي واكفأوا انائي واجمعوا علی منازعتی حقا كنت أولی به
من غيری ،وقالوا :اال ان في الحق ان تأخذه وان في الحق أن تُمنعه ،فاصبر مغموما ً او ُمتّ متأسفاً ،فنظرت فاذا ليس
وجرعت ريفي علی الشجی
ذاب وال مساعد اال اهل بيتي فضننت بهم عن المنية ،فاغضيت علی القذی
لي رافدٌ وال ٌّ
ّ
أمر من العلقم وآلم للقلب من ّ
حز الشفار».
وصبرت من كظم الغيض علی َّ
وقالت فاطمة الصديقة الكبری عليها السالم ،في نهاية خطبتها الشهيرة لما عادت الی الدار ،مشتكية الی أميرالمؤمنين
عليه السالم« :غضت الجماعةُ دوني طرفها فال دافع وال مانع ،خرجت كاظمة وعُدت راغمة ،وال خيار لي ،ليتني ِمتُّ
قبل ُهنيئتي ودون ذلَّتي».
كما وسئلت السيدة سكينة بنت االمام الحسين عليهما السالم ،أباها يوم عاشوراء ،فقالت« :استسلمت للموت ،فقال
يذب».
ذاب ّ
عليه السالم :وكيف يصنع من ال ناصر له وال معين ،وقال عليه السالم :هل من ناصر ينصرني هل من ّ
ـ «انطوني جيرارد نيوتن فلو» الفيلسوف البريطاني الكبير الذي توفي في لندن في الثامن من أبريل 2010م ،هو
أعظم مالحدة القرن وال ُمن ِ ّ
ظر األكبر واألشرس واألعتی لنظرية االلحاد ،ألّف مصنّفات تجاوزت الثالثين كتابا ً تدحض
فكرة اإلله وتأصل اُسس االلحاد ،وهو ابنٌ لقسيس كبير ومن عائلة روحانية تؤمن باالله ،لكنه منذ سن الرابعة عشر
من حياته اعتنق االلحاد ،وذلك بسبب شبهة «حجم الشر الهائل في العالم» والذي يقول أنه لم يجد سبيالً اال بان ينسب
هذا الحجم الهائل الی هللا (العياذ باهلل) معتقدا ً أن البشر مهما كانوا جناة اال انهم قاصرون عن تكوين كل هذا الحجم
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عمر قارب التسعين عاماً ،عاد الی االيمان وصدم العالم وجميع
الهائل من
الشر ،اال أنه وقبل وفاته بثالثة أعوام (عن ٍ
ّ
وتحول الی العقيدة الربوبية فألّف كتابا ً نُشر قبل عشرة أعوام
المدارس االلحادية والمجتمعات المنكرة لإلله في العالم،
ّ
(2007م) بعنوان« :هناك إله» عبر فيه بشكل قاطع عن ايمانه باهلل تعالی ،وتعرض بذلك لحملة تشهير واسعة من
بالرب علی بحثه الطويل في :شريط الحمض النووي (الدّي إن إي)
قبل فالسفة اإللحاد وأعوانهم ويعتمد اساس ايمانه
ّ
لدی الخلية الحية والذي اكتشف من خالله عظمة ال محدودة للخالق والتي يستحيل صدور الشر منه.
ـ حكايات ايسوب« :الرجل الغارقة سفينته في البحر» :ارتمی رجل علی الشاطي بعد أن غرقت سفينته ،ونام بعد
صراع مع األمواج وعندما استيقظ راح يعاتب البحر بمرارة ،النّه غدّار ،يفري الناس بسطحه األملس المبتسم ،ثم انه
سنُ إبحارهم ينقلب ثائرا ً عليهم مرسالً السفينة والبَ ّحارة معا ً الی الدّمار ،نهض البحر في هيئة امرأة وأجاب:
عندما يح ُ
تنقض علي باعاصيرها وزوابعها
ال تُسرف في لومي ايها الب ّحار ،فأنا بطبيعتي هادئ آمن ،كاألرض نفسها ،لكن الريح
ّ
وتسوقني الی ثورة ليست من طبيعتي.
ـ اللين الموجود في البحر هو السبب في حصول التحريك الريح واستجابته للرياح ولذا فاألرض لن يحصل فيها تحريك
بسبب الرياح العاتية.
 الجلسة الخامسة عشرة :بذل الشفقه ومالزمة الحنان مع الجهلة  29 /رجب المرجب 1438هـبسم هللا الرحمن الرحيم
الحمد هلل رب العالمين وصلی هللا علی محمد وعترته الطاهرين ولعنة هللا علی أعدائهم أجمعين الی يوم الدين
ست ُ ْ
ض َونَجْ عَلَ ُه ْم أَئِ َّمةً َو َنجْ عَلَ ُه ُم ا ْل َو ِارثِينَ » القصص.5/
ـ قال تعالیَ « :ونُ ِريدُ أ َ ْن نَ ُمنَّ َ
علَى الَّ ِذينَ ا ْ
ض ِعفُوا فِي ْاأل َ ْر ِ
ـ قال اميرالمؤمنين عليه السالم« :اغتفر ز ّلة صدي ِقك ليوم يركبُك عدُّوك».
ـ وصية االمام الصادق عليه السالم الی الشيعة (رواه الكليني بسند صحيح «ثقة عن ثقة» بل عالی اإلسناد) قال عليه
سن منكم والنُّهی على ذُوي ال َجهل و ُ
ط ّالب الرآسة أو لتُصيب ّنكُم لَعنتي أجمعين».
السالم« :لَ ِ
يعطفنَّ ذَووا ال ِ ّ
اب ُك ِ ّل شَيءٍ َحتَّى ِإذَا فَ ِر ُحوا ِب َما أُوت ُوا أ َ َخ ْذ َنا ُه ْم بَ ْغتَةً فَ ِإذَا ُه ْم
سوا َما ذُ ِ ّك ُروا ِب ِه فَتَحْ نَا َ
ـ قال تعالی« :فَلَ َّما نَ ُ
يه ْم أَب َْو َ
ع َل ِ
سونَ » األنعام .44/المبلس :الساكت عما في نفسه واليائس ال ُمتحير.
ُم ْب ِل ُ
ـ شرح« :النُّهی» :اإلدراك ،البصيرة ،العقل ،ال ِفطنة ،الحكمة« .ذوی الجهل» :ال ُحمق ،الطيش ،الغباء ،األرعن.
«طالب الرئاسة» :العلو واالستعالء والزعامة والسيادة في أي مجال و عبارة «ليعطفنَّ » تفيد االستمرارية واألبدية
مدی الحياة والدوام واإلقامة والمالزمة والمتابعة والمواضبة والمثابرة والثبات عليه وليست أحيانا ً وفي بعض
األحوال.
ـ البحث عن «الشفقه» يكون ضمن عناوين خمسة )1 :التعريف والتحديد  )2المقتضيات والمتطلبات  )3اآلفات وحجم
الكارثة  )4الضرورة والالبدية  )5الوعد اإللهي.
ـ العنوان األول :التعريف والتحديد :مفهوم «الشفقة والتعطف» يقوم علی أربع دعائم ومقدمات )1 :العفو والمغفرة
 )2الستر عليه وعدم الفضح  )3السكوت معه  )4اإلحسان واإلفضال.
ـ العنوان الثاني :المقتضيات والمتطلّبات :يقتضي «التعطف» فهم اآلخرين من خالل خمسة أبعاد )1 :الروح والفطرة
 )2العقل واالدراكات  )3القلب والمشاعر واألحاسيس  )4النفس والطبائع والنزعات والدوافع والكوابح  )5الفكر
والخلقيات الثقافية والقناعات الحاصلة بسبب تلك الخلفيات والمبادي التصورية والتصديقية.
ـ يرتكز «التع ّطف» و«بذل الشفقه» علی النظر من خالل عيون اآلخرين وتوجهاتهم وقناعاتهم ،والتوقف عن
«االسقاط» أي :التوقف عن تحليل حياة اآلخرين بمختلف أبعادها طبقا ً لحياتنا وقناعاتنا وفلسفتنا وآرائنا ،والتوقف
عن فرض النصائح والتجارب واإلختبارات ،وال بأس اذا لم تكن علی نحو الفرض وااللزام والحتم والحكم.
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ـ يقول أحد الحكماء« :شاهد كل شيء ،وراقب كثيراً ،وعدِّل قليالً» أقول :الفكر السامي والعالي واالطروحات الراقية،
رقيقة وهشّة ،يس ُهل دحضها واإلستخفاف بها.
ـ استخدام الدرجات العالية من المهارة واإلحتراف وإعمال االتقان والكفائه والجدارة مع اآلخرين ال ينفع وال يغني أبدا ً
عن بذل اللطف والشفقة والتلطف معهم.
ـ من ابرز مظاهر «التعطف» وبذل الشفقة ،ثالث اُمور )1 :المدح واإلطراء والتحليل واإلشادة في المحضر والمغيب
 )2الصمت واإلصغاء الجيد  )3التفاعل وتبادل المشاعر.
ـ العنوان الثالث :اآلفات وحجم الكارثة :مفردتي «الجهل وطلب الرئاسة» الواردتان في وصية اإلمام الصادق عليه
السالم الی الشيعة ،هما الركنان االساسيان والمنحصران لكل مفسدة ودناءة وحقارة وردائة و ُخبث يمكن أن يصدر من
شر يصدر من البشر وكل إساءة وتضيع حق واعتداء وظلم والتجاوز.
اإلنسان ،فهما العلة والسبب لكل ّ
ـ يتسبب «التع ّطف» تلفا ً هائالً في خمسة مجاالت وهي )1 :الوقت والزمان  )2األعصاب والراحة  )3الموارد
واالمكانات  )4العملية االدارية (في البيت والدوائر)  )5التخطيط والخريطة المستقبلية ،تمثل هذه المجاالت الخمسة كل
االمور الحيوية والثمينة في الحياة ،وربما ال يوجد في الحياة ما هو أثمن من هذه المجاالت الخمس.
ـ بذل الشفقة و«التعطف» علی الجهلة وطالب الرئاسة ،كارثة بال حدود لكلي الطرفين :الباذل والمبذول.
ص علی اإلنسان حالوة الحياة ويدَ ِ ّمر األعصاب هو مفهوم «الشفقة» و«التعطف»
أما بالنسبة إلی الباذل :أشد ما ينَ ِغّ ُ
بدعائمه ومقدماته األربع التي ذكرناها في العنوان األول ،عند ذكر التعريف والتحديد لهذا المفهوم ،فبذل العطف لمن
ليس جديرا ً به يجلب انطباعا ً شديدا ً من الذ ّلة وال ُجبن والغباء والخنوع ،ولعله هو أعظم ما يقضي علی كرامة الباذل.
والتمرد
وأما بالنسبة الی «المبذول له» فانه يتسبب فيه حالة التطاول والتمادي بشكل هائل مما يؤدّي الی االنشقاق
ّ
والتفرق واالنقسام والتصدع والتش ّ
ظي و ...حتی يتحول الی وحش كاسر ،وهذه النتيجة ال تكاد تتخ َّلف في أغلب
ّ
االحيان.
ـ العنوان الرابع :الضّرورة ّ
والالبُدية :يمكن النظر في هذا العنوان من خالل أربع جهات:
األولی :ان «الشفقة والحنان» يزرعان في األفراد «األمن الداخلي» والشعور واإلحساس باالطمئنان والركون
والسكون والثقة بالنفس وهدوء البال ،وتجنب اإلحساس بالخوف واإلضطراب والشعور بالخطر بشكل «الواعي» في
مجالين )1 :العمل والكدح ومزاولة المسئوليات  )2الشعور بالراحة في التعبير عن المشاعر الداخلية والقناعات
واألفكار.
الثانية :ماذا عسانا أن نقول أو نفعل في مواجهة أمر هللا تعالی وأمر األئمة األطهار عليهم السالم ،هل بامكاننا
المعارضة أو الرفض أو الشجب أو المقاومة أو الممانعة ،بل هل لنا أن نشتكي ،كالً ،فيجب الرضوخ والخضوع
واالنسجام والتأييد واالمتثال المطلق.
الثالثة :من أهم عوامل الحياة االجتماعية «التع ّ
طف» من حيثييتين )1 :استمرارية الحياة وحركة دوالب الحياة )2
النمو والتكامل ومعالجة التناقص والنقص المتنوع.
حصول
ّ
الرابعة :الناس الذين هم مصادر السخط والمشاكسة وااليذاء لالنسان ،فانهم بالضرورة ،أهم مصادر اإللهام الفكري
والمنافع والفوائد في الحياة ،بل أنهم ماكنة هائلة الصناعة الفُرص.
ـ العنوان الخامس :الوعد االلهي :بذل الشفقة وعطائها وانفاقها واغداقها ومنحها والجود بها وهبتها اذا كان بال قيد
وال حد ـ كما تقتضيه وصية االمام الصادق عليه السالم ،من أن حذف المتعلق يفيد العموم ـ فانه يحقق مفهوم
«االستضعاف» في الباذل ،بسبب ما ذكرناه من يسبب هذا البذل للتمادي والتطاول من قبل (المبذول له) ،ومع تحقق
مفهوم «االستضعاف» يتحقق الوعد االلهي العظيم وهو «االمامة» و«سلطة الوراثة» رتقا ً لما يحصل من الفتق
طف للجهلة و ُ
العظيم بالتع ّ
ط ّالب الرئاسة ،وجبرانا ً ورأبا ً للصدع وترميماً ،وياله من جبران ورتق وترميم ،وهو الفوز
العظيم ،کأنه تدمير للمواهب الشخصية واالستغناء عنها ،وتعلّق ونُهوض باالرادة االلهية (نُريد) والطاقات الربوبية؟
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 الجلسة السادسة عشرة :تنافر اإلخالص واالحتراف (اللّجام)  7 /شعبان المعظم 1438هـبسم هللا الرحمن الرحيم
الحمد هلل رب العالمين وصلی هللا علی محمد وعترته الطاهرين ولعنة هللا علی أعدائهم أجمعين الی يوم الدين
ع ْن ُه ْم ت ُ ِريدُ ِزي َنةَ
ع ْينَاكَ َ
ي ِ يُ ِريدُونَ َوجْ َههُ َو َال ت َ ْعدُ َ
سكَ َم َع الَّ ِذينَ يَ ْدعُونَ َر َّب ُه ْم ِبا ْلغَدَا ِة َوا ْل َع ِ
ـ قال تعالیَ « :واصْ ِب ْر نَ ْف َ
ش ّ
ا ْل َحيَا ِة الدُّ ْنيَا َو َال ت ُ ِطعْ َم ْن أ َ ْغفَ ْلنَا قَ ْلبَهُ ع َْن ِذ ْك ِر َنا َواتَّبَ َع َه َوا ُه َوكَانَ أ َ ْم ُرهُ فُ ُر ً
طا» الکهف.28/
ِي َّ
الر ْأي ِ
ـ قال تعالی« :فَقَا َل ا ْل َم ََل ُ الَّ ِذينَ َكفَ ُروا ِم ْن قَ ْو ِم ِه َما نَ َراكَ إِ َّال بَش ًَرا ِمثْلَنَا َو َما نَ َراكَ ات َّ َبعَكَ إِ َّال الَّ ِذينَ ُه ْم أ َ َرا ِذلُنَا بَاد َ
ض ٍل َب ْل َن ُ
علَ ْينَا ِم ْن فَ ْ
ظنُّ ُك ْم كَا ِذ ِبينَ » هود.27/
َو َما نَ َرى لَ ُك ْم َ
أقول :األنبياء عليهم السالم کانوا راقين ،لذا لم يرد عليهم التنقيص ،لکن حاشيتهم کانت رديئة للغاية کما تظهر من
اآلية.
ـ قال تعالی« :قَالُوا أ َ ُن ْؤ ِمنُ لَكَ َوات َّ َب َعكَ ْاأل َ ْرذَ ُلونَ » الشعراء.111/
صي ِْط ٍر» الغاشية.22/
ـ قال تعالی« :لَسْتَ َ
علَي ِْه ْم بِ ُم َ
اف َو ِعي ِد» آخر آية في سورة ق.
ـ وقال تعالی« :نَحْ نُ أ َ ْعلَ ُم بِ َما يَقُولُونَ َو َما أ َ ْنتَ َ
آن َم ْن يَ َخ ُ
علَي ِْه ْم بِ َج َّب ٍار فَذَ ِ ّك ْر بِا ْلقُ ْر ِ
ـ قال اميرالمؤمنين عليه السالم في نهج البالغة( :خطبة کاملة) يذم فيها أصحابه :أحمد هللا علی ما قضی من أمر،
وقدّر من فعل ،وعلی ابتالئي بکم ايتها الفرقة التي اذا أمرتُ لم ت ُ ِطع واذا دعوتُ لم ت ُ ِجب ان ا ُ ِمهلتم ُخضتُم (تخبُّط) وإن
صتُم (رجعتم
ُحوربتم ُخرتم (ضعف و ُجبی) وان اجتمع الناس علی إمام طعنتم ،وان أ َ َجبتُم الی ُمشاقّ ٍة (حرب) ن َ
ک َ
غير
فرقنَّ بيني وبينکم وانا ِل ُ
صح َب ِتکم قا ٍل (کاره) وبکم ُ
القهقری) ال أبا لغيرکم ،فوهللا لئن جاء يومي ـ وليأتي ّني ـ لَ ُي ِ ّ
کثير ،هلل أنتم ،أما دينٌ يجمعکم؟ وال َح ِم َّية (غيرة) تشحذُکم؟ او ليس عجبا ً أنّ معاوية يدعو ال ُجناة ال ُّ
طغام ،فيتّبعونه،
علی غير َمعونة وال عطاء ،وانا ادعوکم ـ وانتم تريکةُ االسالم( ،التريکة :بيضة النعامة بعد أن يخرج منها الفرخ
ي ،إنه ال يخرج اليکم
ويترکها) وبق ّيةُ الناس (ثمرتهم) ـ الی المعونة وطائفة من العطاء ،فتَتَفَ َّرقون عنّي وتختلفون عل ّ
رضی فترضَونه ،وال منحطٍ فتجتمعون عليه ،وانّ
ي ،الموت ،قد دارستکم الکتاب،
من أمري
َّ
الق ال ّ
احب ما أنا ٍ
ً
س َّوغتکم ما َم َجعتم ( َمجَّ) لو کان األعمی يَل َحظ ،أو النائم يستيقظ».
وفاتحتکم الحجاج،
وعرفتکم ما انکرتم ،و َ
ّ
َ
ـ وقال عليه السالم :فانَّ
المجرب تورث الحسرة وتعقب الندامة ،وقد کنت امرتکم في
معصية الناصحٍ الشفيق العالم
َّ
هذه الحلومة أمري ونخلت لکم محزون رأيي.
ـ الکافي عن أبي حمزة الثمالي عن علي بن الحسين عليهما السالم ،قال :وددتُ وهللا أنّي افتديت َخصلَتين في الشيعة
لنا ،ببعض لحم ساعدي :النَّ َزق وقلة الکتمان».
«نَ َزق» مثل «ضرب» :طيش وخ َّفة عقل.
ـ روی الشيخ الصدوق ق دس سره في کتاب معاني األخبار عن والده (ابن بابويه) عن أبي عبدهللا الصادق عليه السالم
قال« :المؤمن ملجم».
هذا مربط الفرس وعلّة العلل في کارثة المجتمع اإليماني.
ـ العمل في المؤسسة الدينية کما في الشرکات الکبری ،يتطلّب االنجاز وتحقيق مهارات جبّارة ونادرة للغاية ،ولذا فان
ک ِفئ.
العمل الديني ـ في جميع األحوال ـ متخلّف و ُمتأ ّخر ومتراجع و ُمتقهقر و ُمن َ
ـ يستحيل اجتماع «االخالص» و«االحتراف» فکلما تحقق اإلخالص تواری «االحتراف والکفاءة والمهارة والجدارة
واإلبداع واإلتقان والبراعة واإلحکام والتض ّلع واإلجادة و »...وکلّما الح اإلخالص فانه ال محالة يبرز« :اإلخفاق
واإلهمال واالستعجال واالستهقار واالستخفاف باالمور والخيبة والخشونة والرسوب والسقوط و »...وهللا العظيم ال
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مر التاريخ ،بدا ًء بتاريخ االنبياء عليهم السالم وسيرتهم
تنفک هذه العناوين عن العمل الديني ،بوج ٍه من الوجوه ،علی ّ
مع اُممهم والی حياة المعصومين األربعة عشر عليهم السالم مع اصحابهم وأجهزة وبيوتات المراجع وادارة الهيئات.
ـ ينشأ التنافر والتناحر والتخاصم والتجاذب المعکوس ،بين «اإلخالص» و«االتقان» بسبب االختالف في خمسة
عناوين ،وهي )1 :البواعث والدوافع والمحفزات األولية  )2المنطلق ونقطة اإلنشطار وبداية الحرکة  )3المسار
المرجوة  )5اآلليات واالدوات والمهام.
والحقل والخط العام الذي تقع عليه الحرکة  )4األهداف والمقاصد النهائية
ّ
ـ العنوان األول :البواعث األولية :بالنسبة الی المخلصين فانها تتعلق بالخدمة العادية المجردة وتقديم الفائدة
السطحية ،لکنها تعنی لدی الخبراء في تحصيل المال والثروة والسعة والرخاء.
ـ العنوان الثاني :المنطلق ونقطة البداية :بالنسبة الی المخلصين فانها تنحصر في االنتماء واالنضمام واالنتساب
وتشکيل المؤسسة الدينيّة ،لکنها في المحترفين تنحصر في الدراسة والتعليم وتحصيل الخبرويّة.
ـ العنوان الثالث :المسار والحقل :البيئة التي يعيش فيها واالمور التي يتعاطاها المخلصون تدور حول الصدق أو
الدجل السطحي البسيط والمفاهيم الروئية في الحياة ،لکن المحترفين يخوضون المهارات.
ـ العنوان الرابع :االهداف النهائية :بالنسبة الی المخلصين فانها تتمحور في طلب اآلخرة ورضا المعبود والمبادئ
والقيم ،لکنها تمثل الشهرة والعالميّة وترک بصمة في الحياة للمحترفين.
ـ العنوان الخامس :اآلليات واالدوات :بالنسبة الی المخلصين فانها تتل ّخص في النشاط والحرکة والحيويّة واالجتهاد،
لکنها تمثل المعايير والقواعد واالساليب والبروتکالت للمحترفين.
والردائة هذه تعود الی أحد عاملين اساسيين في المجتمع اإليماني وهما :األول :ضحالة وردائة
ـ النتيجة :الضَّحالة
َّ
العوامل المحيطة الفاعلة .الثاني :فقدان وانعدام ال ّلجام.
ـ ضحالة وردائة العوامل تکون في اُمور:
والتمرس.
 )1الفکر والغذاء العلمي والعقلي  )2السلوک واألعمال والممارسات اليوميّة  )3التدريب والتمرين
ّ
ـ حکايات ايسوب :اثناء الحرب کان احد الجنود يقدّم لحصانه قدرا ً کبيرا ً من الشوفان ويعتني به عناية شديدة ،ليکون
ج به في کل
قويا ً في ميدان المعرکة وقادرا ً علی حمله بعيدا ً عن األخطار اذا دعت الضرورة فلما انتهت الحروب ز ّ
صفوف األعمال الشاقة ولم يَ ُعد يوله الرعاية وال يُعلفه اال التبن ثم اشتعلت الحرب ثانية ،فأسرع الجندي الی حصانه
المتضور جوعا ً سقط تحت ثقله وقال
يعدّه ،ثم ارتدی دروعه الثقيلة وامتطاه الی الميدان ،ولکن الحيوان المسکين
ّ
المرة أن تذهب الی المعرکة راجالً ،فالکدح والطعام الفقير جعالني حمارا ً فلن تقدر ان
لراکبه :عليک يا سيّدي هذه ّ
تعيدني حصاناً.
ـ يقول السيد العم قدس سره :کان المدّ الشيوعي في خمسينات القرن الماضي ،واحداثه وارهاصاته في العراق مصدر
حيرة شديدة ،حيث کنّا نعمل برفقه جمهور کبير من الشباب المؤمنين في مواجهة المدّ ،لکن کان الملفت للنظر جداً،
أن الشباب المتأثرين بالفکر الشيوعي کانوا يتفوقون علی شبابنا في ثالث مجاالت:
 )1اإلندفاع والجهد دون تعب وتوان  )2عدم مقاضات األجر والمکافأة والمعاش والثمن  )3العمل بسماحة وسخاء
و بذل األموال واسترخاص األنفس وکرم ونخوة دون جزع وفزع ومالمة ،هذا بالرغم من فقدانهم الدوافع المعنوية
وعدم اعتقادهم باهلل تعالی وال بالمعاد والجزاء.
ـ قضيته لقاء البروفسور االلماني الکبير بزعيم الثورة الکوبية الشيوعيّة الشهير «جيفارا» في وقت متأخر عن
منتصف الليل وأنه کيف کان يقاوم النوم في نشاط بالغ بالرغم من نوم الحرس کلهم.
 الجلسة السابعة عشرة :دولة اإلمام المهدي عجل هللا تعالی فرجه الشريف قبل الظهور  14 /شعبان المعظم1438هـ
بسم هللا الرحمن الرحيم
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الحمد هلل رب العالمين وصلی هللا علی محمد وعترته الط اهرين ولعنة هللا علی أعدائهم أجمعين الی يوم الدين
سى أ َ ْن
ـ قال تعالی« :ش ََر َ
صى بِ ِه نُو ًحا َوا َّلذِي أ َ ْو َح ْينَا إِلَيْكَ َو َما َو َّ
ِين َما َو َّ
سى َو ِعي َ
ص ْينَا بِ ِه إِب َْرا ِهي َم َو ُمو َ
ع لَ ُك ْم ِمنَ الدّ ِ
ُ
يب»
أَقِي ُموا ال ِدّينَ َو َال تَتَفَ َّرقوا فِي ِه َكبُ َر َ
اَّلل يَجْ ت َ ِبي إِلَ ْي ِه َم ْن يَشَا ُء َويَهْ دِي إِلَ ْي ِه َم ْن يُنِ ُ
علَى ا ْل ُمش ِْر ِكينَ َما ت َ ْدعُو ُه ْم إِلَ ْي ِه َّ ُ
الشوری.13/
صا ِل ُحونَ * إِنَّ فِي َهذَا لَبَ َال ً
ـ قال تعالیَ « :ولَقَ ْد َكتَ ْبنَا فِي َّ
غا ِلقَ ْو ٍم
ِي ال َّ
ور ِم ْن بَ ْع ِد ال ِذّ ْك ِر أَنَّ ْاأل َ ْر َ
الزبُ ِ
ض يَ ِرث ُ َها ِعبَاد َ
عَابِ ِدينَ » األنبياء105/ـ.106
ـ في التوقيع المبارک المصادر من الناحية المقدسة إلی الشيخ المفيد قدس سره :ما دامت دولة الدنيا للفاسقين فانا
يحيط علمنا بأنبائکم وال يَ ُ
ب ع ّنا شيء من أخبارکم ،ومعرفتنا باألذی الذي أصابکم ،انّا غير مهملين لمراعاتکم وال
عز ُ
ناسين لذکرکم ،ولو ال ذلک لنزل بکم اللّئواء واصطلمکم األعداء .في دعاء الندبة :و َهب لنا رأفته ورحمته ودعائه
وخيره ما ننال به سعة من رحمتک.
ـ في دعاء العهد الوارد لکل يوم بعد صالة الفجر :اللهم بلغ موالي صاحب الزمان صلوات هللا عليه ...اللهم انّي اُجدّد
له في صبيحة يومي هذا وما ِعشت من أيامي ،عَهدا ً وعَقدا ً وبيعة له في عنقي ال أحول عنها وال أزول أبداً ،اللهم
اجعلني من انصاره وأعوانه والذّابين عنه والمسارعين إليه في قضاء حوائجه والمحامين عنه والسابقين الی إرادته
والمستشهدين بين يديه».
ـ يشکّل الفصل األخير من بحوث علم النفس تخصيصا ً بالمفاهيم المرتبطة بالثقافة والحضارة ،وفي غضون ذلک أجمع
صرة نافذة وعقيمة للغاية ،وهي مما يت ّم
علماء النفس أن الحياة تطرح ثالثة أسئلة جوهر ّية بطريقة ُمل ّحة جدّا ً ومتب ّ
صياغتها في عبارات مختلفة ومتنوعة ،وقد تظ ّل في مطاوي الشعور الغامض والوعي واإلدراک غير المکشوفين،
وهي:
 )1ما هو مصير الوجود؟ أي :ما هي نهايته المحسوسة؟
 )2أيّة إلتزامات يمکن أو يجب تع َّهدها؟
 ) 3أي معنی يمکن أن يتخذه العالم أو الوجود؟ البحث عن معنی لهذا الوجود.
مر القرون وتعاقب األجيال لالجابة علی هذه األسئلة الجوهر ّية الثالث ،لکنهم
ـ لقد تصدّی فطاحل علماء النفس علی ّ
لم يُحققوا بذلک اال المحاوالت البائسة والجهود النکدة.
ـ أقول :لن يمکن األجابة علی أعقد وأغمض األسئلة الجوهريّة هذه اال من خالل البحث وإعمال النظر في أرقی
وأسمی جوانب الحياة وهو البعد اإلنساني فيه ومن ث َّم البحث عن أشرف وأرفع جوانب ال ُبعد االنساني في الحياة والذي
يعتبر جوهرة الحياة اإلنسانية ،وهي« :البُعد المهدوي للحياة» وبه يتم رفع الغموض واالجابة الشافية عن تلک
االستفهامات.
ـ يمکن حصر أبرز جانب الحياة االنسانية ـ کما يبدو لي ـ في خمسة عناوين رئيسية ،وهي:
صر السامي.
 )1الثقافة :وهي الفکر الراقي والتب ُّ
 )2الحضارة :وهي السلوک الراقي وتصرف سامي.
 )3التمدّن :وهو المعيشة الراقية الرغيدة.
 )4االمامة :وهي السلطة الراقية والهيمنة الساعية.
 )5الدين :وهو االنتهاء الراقي واالنتساب السامي ،وتفصيل هذه العناوين.
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ـ الحاجات المتنوعة والضروريّة وغير الضرورية في الحياة تشکل قوانين ثابته تؤدّي الی تصرفات خاصة ومختلفة
في بل ٍد دون بلد وفي عرف دون عرف ،وتختلف هذه القوانين اختالفا ً شديدا ً الی درجة التنافر وحتی الدهشة والمقاومة
والصف علی الصعيدين
بل العداوة ،والذين يقومون باختبار هذه المستويات بين االمم عن طريق المقارنة والمقايسة
ّ
سواح والبّحاثة ،يمکنهم ادراک مدی الفرق الکبير والبون الشاسع،
الميداني والنظري ـ کما يحصل لدی المسافرين ال ّ
خصوصا ً عندما تقاس وتقترن بالبعد المهدوي للحياة ،اليک بعض النماذج:
ـ ال عنوان األول :الثقافة ،فمجرد نظرة عابرة الی ما بلغنا ووقع بايدينا من کنوز التراث المهدوي المقدس والکلمات
والروايات الفنيّة بالمعارف االلهيّة واالسالم ّية والعلوم االنسانية المنيرة لکل ابعاد الحياة ،هذه النظرة کفيلة باالذعان
بالحجم الهائل من الفکر والمفاهيم الرفيعة والتي تضاهي القران المجيد وکلمات الباري عزوجل الذي يقولَ « :و َما
ي يُو َحى».
يَ ْن ِطقُ ع َِن ا ْل َه َوى * إِ ْن ُه َو إِ َّال َوحْ ٌ
ـ العنوان الثاني :الحضارة ،علی مدی األجيال والقرون تشکلّت قيم سلوکية ومبادئ مرجعيّة لکافة العالقات
المدونة ،وهي مفروضة علی البشر بحيث يجب احترامها
االجتماعية والتصرفات االنسانية ،يعبّر عنها بالقوانين غير
ّ
وتقديرها اذا أراد أن يُر ّحب به في المجتمع ،وذلک امثال :الشرف واالنتظام والتهذيب والوفاء بالعهد والعدالة ومبادئ
األخالق و ...وبالضرورة يدين کل مجتمع اصحاب الطبقة الدنيا والمهزومين في التنافس االجتماعي بمختلف أبعاده
ويکرم اولئک الذين يبلغون الق ّمة واصحاب الطبقة
جرم المسيئين والمتجاوزين منهم ،في حين أنه يکافئ ويثيب
ّ
ويُ ّ
تجرم وال تعاقب وال تنتقص من المهزومين أو
العليا في المجتمع ،ولکن الحضارة المهدوية عليه السالم ال تدين وال ّ
المسيئين والمتجاوزين ،بل تحتضن وتکتنف وتنشر الجناح.
ـ العنوان الثالث :التمدّن والمدنيّة ،باجماع الحکماء وائمة علم النفس وخبراء علم االجتماع ،أن أرقی عيشة في الحياة
وان أهم عوامل السعادة والبهجة هي أن يعيش المرء في ظل الشفقة والعطف والرأفة والحنان والعطاء والخير ،وفي
اروع ما سمعته وقراته من الحکم واالمثال ،الحکمة الماليزيّة الشهيرة والتي تقول :يستطيع المرء أن يردّ ويعيد
قرضا ً من ذهب (أو من جبل من الذهب) لکن العالم بأسره يموت وهو مک ّبل بالديون لمن تمتلئ قلبه بالشفقه والرأفة»
واجلی مصاديق هذه الشفقه هي التي تتجلّی باالمام المهدي عجل هللا تعالی فرجه الشريف کما ورد في دعاء الندبة:
«وهب لنا رأفته ورحمته ودعائه وخيره ما ننال به سعة من رحمتک وفوزا ً عندک» کما ورد في جملة من االحاديث
الشريفة« :بيُم ِن ِه ُرزق الوری وبوجوده ثبتت األرض والسماء».
ـ العنوان الرابع :االمانة ،جميع السلطات واألنظمة في العالم حتی الديمقراطية منها ،تتکون من أردی المفاهيم ،فهي
منح ّ
طة ومهينة ووضيعة وهابطة وساقطة وحقيرة ،وتقوم علی:
 )1الکذب والدجل والشعوذة.
 )2السوط والسيف.
 )3االستخفاف واالزدراء بالشعوب ومصالحها وبالمبادي والقيم.
 )4تخدير العقول ونشر المخدرات والتحلل.
 ) 5شراء الضمائر و ...وباعتراف کافة العقالء فان القوة العمالقة والنفوذ الهائل الذي تتمتع به االنظمة والسلطات
هي أهم مصادر القلق وموجبات الفساد في الحياة ،فالقدرة المطلقة للدول تجلب المفسدة بال حدود في الحياة ،وقال
ست َ ْغنَى» وکتاب عبير الرحمة للسيد الوالد دام ظله خير شاهد علی سيرة اإلمام
سانَ لَيَ ْط َغى * أ َ ْن َرآهُ ا ْ
اإل ْن َ
تعالیِ « :إنَّ ْ ِ
المنتظر عجل هللا تعالی فرجه الشريف الذي ال يحيد فيها عن سيرة جدّيه المصطفی صلی هللا عليه وآله والمرتضی
والکف» کما في الحديث.
عليه الصالة والسالم« ،بالمن
ّ
ـ العنوان الخامس :الدين ،والحديث في هذا العنوان من أوضح الواضحات ،حيث ال يقاس الدين االسالمي االثنی
بأي دين آخر وال شريعة اُخری.
عشري ّ
ـ وجدت الکثير من الناس يستشعرون الفخر واالعتزاز وال ُخيالء أنه جي ٌل أدرکوا بعض النجوم الکبار واالساطير في
مختلف المجاالت ،کل بحسب شغفة ومجاله ،الديني أو الرياضي أو السياسي أو االجتماعي ،أو الفن وامثاله ،کالخطيب
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والرادود الکذائي ،أو نجوم کرة القدم أو کرة السلّة أو المغني أو الراقصة ،والسبب هو مجرد ابداعات رائعة ومشاهد
خالقة وحرکات فريدة واجادة ومهارة فائقة ،فيبعث ذلک بالشعور بالسعادة بهؤالء واالبتهاج واالرتياح والفرح
والسرور ،الی درجة أنهم ال يدعون لمکاره الحياة أن تعکر صفو هذا االبتهاج وهذا الشعور العظيم.
ـ نحن ال نريد انتقاص هؤالء النجوم وال االساءة اليهم وال االستخفاف بهم وال ذمهم ،بل نُجلّهم ونکرمهم ،لکن
نتسائل ،أيننا نحن والشعور بالسعادة والبهجة بسبب اننا جيل االمام المهدي عجل هللا تعالی فرجه الشريف واننا أمته،
وفي الحديث عن االمام الصادق عليه السالم أنه قال« :لو أدرکته لخدمته ايام حياتي» وهذه البرکات الهائلة التي
تنهال علينا ليالً ونهارا ً من وجوده المبارک وانفاسه المقدسة وعناياته الدائمة.
ـ قصة امرأة مکسيکيّة تدعی «انطونيا» في سبعينات القرن الماضي ،قرأت قصتها في صحيفة «ريدرز واکسيت»
وکانت «مصلحة اجتماعية» بسبب امتالکها موهبة الحديث بلباقة ،ومن جملة نشاطها اليومي علی مدار السنة کان
حضورها في السجون المکتضة بالمساجين االشرار الذين ال ينفکوا عن اعمال الشغب في السجن ،وفي ذروة الشغب
والصخب تقوم بتهدئة السجناء واالخذ من خاطر الشرطة ومحاولة تهدئتهم وضبط نفوسهم ،فکانت تقضي حياتها في
مختلف السجون وتنام علی سرير غير مريح في عنبر السيدات في السجون لکنها کانت تعتبر نفسها «اکثر شخص
محظوظ علی کوکب الکرة األرضية» النها تعيش حياتها في السجن لکنها ليست سجينة وبامکانها الخروج متی
شاءت ،فلذا فان السجن ال يفرض عليها الشعور بالتعاسة والبؤس ،النها تشعر الحريّة المطلقة في السجن.
ـ کل انسان يمکنه اعتبار نفسه «أسعد الناس علی وجه األرض» من خالل تصور نعمة من نعم هللا عليه الفريدة ،فانه
البد وانّ کل انسان يمتلک نعمة فريدة من نعم هللا تعالی واعظم النعم التي يمکن تصورها هو نعمة وجود سيدنا
وموالنا بقية هللا األعظم صلوات هللا عليه وعجل فرجه الشريف.
الريادة» وخلق االُمم وصناعة الحياة  ٢١ /شعبان المعظم 1438هـ
 الجلسة الثامنة عشرةّ « :بسم هللا الرحمن الرحيم
الحمد هلل رب العالمين وصلی هللا علی محمد وعترته الطاهرين ولعنة هللا علی أعدائهم أجمعين إلی يوم الدين
سادًا َوا ْل َعاقِبَةُ ِل ْل ُمت َّ ِقينَ »
يريدُونَ ُ
ض َو َال فَ َ
علُ ًّوا فِي ْاأل َ ْر ِ
ـ قال تبارك وتعالیِ « :ت ْلكَ الد ُ
َّار ْاآل ِخ َرةُ نَجْ عَلُ َها ِللَّ ِذينَ َال ِ
القصص.83/
سهُ الش َُّّر َج ُزوعًا» المعارج19/ـ.20
سانَ ُخلِقَ َه ُلوعًا * ِإذَا َم َّ
اإلن َ
ـ وقال تعالیِ « :إنَّ ْ ِ
َّار ْاآل ِخ َرةُ»« :نزلت هذه اآلية في أهل العدل والتواضع من
ـ قال اميرالمؤمنين عليه السالم في قوله تعالی «تِ ْلكَ الد ُ
الوالة ،وأهل القدرة من سائر الناس» وعن االمام الصادق عليه السالم« :ذهبت وهللا االماني عند هذه اآلية».
ـ أحوج ما تكون المجتمعات االيمانية ـ في هذه الحقبة المتهالكة ـ الی عدد كبير من «رواد األعمال» الذين يصنعون
أهم فرص الحياة ويخلقون أهم مصالح الوجود ،والذين تخفّزهم الحاجة االجتماعية المل ّحة ورغبتهم الشديدة إلنجاز
شيء في العالم وترك أثر واضافة شيء للحياة ،وهذه األمر بحاجة مل ّحة الی مؤسسات توجيهية عديدة وماكنات
تثقيفية واسعة تصنع «الريادة» بمواصفات عالية راقية ،وجودة سامية فاخرة ،فيتم بذلك اثراء المجتمعات االيمانية
بعوامل النهضة الفكرية والثقافية والعلمية ومن ث َّم يتم إنتشال المجتمع من عوامل التمزق وانواع التناقض والتناقص
والتهالك والضياع ،وال يخفی أن عملية «ريادة االعمال» من أصعب واشق االدوار في الحياة ،والذين يمتلكون صفات
«ريادة االعمال» هم من أنذر الناس.
ـ الحديث عن موضوع «ريادة االعمال» يكون ضمن خمسة عناوين رئيسية وهي )1 :التعريف  )2خصائص رواد
االعمال  )3ادوارهم  )4مميزات «ريادة االعمال»  )5أدواتها وآالتها.
ـ العنوان األول« :التعريف» :ريادة األعمال تشاكل وتشابه وتناظر عملية «األيض» في الجسم والتي تتمحور حول
«الهدم والبناء» حيث تؤدّي عملية «األيض» الی إبادة وتدمير وتحطيم جملة من المواد الحيوية والفعّالة في الجسم
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من أجل توليد الطاقة والحرارة والوقود الستمرار الحياة والحركة في الجسم وفي اعضائه ،كما يتم تخزين وادّخار
وتوفير بعضها من أجل اقامة وتأسيس وتشييد وانشاء وتراكم األعضاء والعظام ،كذلك فان عملية «ريادة األعمال»
تتمحور حول «الهدم والبناء» حيث تودّي هذه العملية الی هدم وتدمير وتحطيم االعمال التقليدية القديمة البالية
مطورة ،وتختلف «الريادة» عن «القيادة» اختالفا ً
العتيقة ،حينما يتم ابداع اعمال جديدة خالقة عصرية مبتكرة
ّ
جوهرياً ،حيث ان القيادة تفتقد «الهدم والبناء» وتقتصر علی االحتفاط والثبات والتوطيد واألداء والرعاية.
رواد األعمال» :وهي علی قسمين:
ـ العنوان الثاني« :خصائص ّ
 )1العوامل االساسية األصلية التليدة والتي ال غنی عنها بحيث ال يتحقق مفهوم الريادة بتخلف واح ٍد منها.
 )2العوامل الرافدة المسعفة.
ـ القسم األول :فهو خمسة عوامل:
 .1ترك السعي الی السلطة والقيادة والزعامة ،فانها تعيق عملية «الريادة» بال حدود ،فان مقتضيات القيادة ومتطلبات
الزعامة تختلف بكل أبعادها عن مقتضيات ومتطلبات «الريادة» ،كاختالف دور «الدماغ» في الجسم مع دور «الغدد
صماء» كما تبين ذلك من خالل البحث عن التعريف.
ال ّ
 .2إن ميدان العمل في الريادة واهم موارده هو «المشاكل» ففي احدی أهم االندية العلمية العالمية المتخصصة في
رواد األعمال ،انهم اناس يرون في المشاكل
مجال «ريادة األعمال» يجمع الباحثون وباستمرار علی أن أهم خصائص ّ
المختلفة فرصة الحل».
 .3التطلع الی األمام والقدرة علی تحليل مستقبل االُمور واألحداث ،مثال :س ّجل نجم الهوكي «واين جيرنسكي» اكبر
عدد من االرقام القياسية في تاريخ هذه اللعبة الرياضية ،وحينما سئل عن سبب هذا االنجاز العظيم اجاب قائالً :اني
اتزلج نحو المكان الذي افترض انه ينطلق اليه قرص لعبة الهوكي ،وليس نحو المكان الذي هو فيه» مثال آخر:
المطور العقادي الكبير»
رئيس جمهورية الواليات المتحدة (الجديد) والذي يصفه عامة عقالء العالم بالجنون وهو «
ّ
كيف بلغ الی مقام رواد األعمال الكبار في العالم ،ففي ازمة مدينة نيويورك عام  ،1974ظنت االغلبية الساحقة أنها
نهاية حتمية لهذه المدينة وكانوا ينتظرون اعالن افالسها ،لكن هذا الرجل بسبب تقييمه الدقيق لالسواق افترض انه
يستحيل لمدينة مثل نيويورك أن تنتهی وتندثر وتنحسر وادرك ان تلك االزمة البد وأن تتجاوزها والبد وان تكون لها
عودة الی الحياة ،بل وعودة قوية ،ومن هنا أقدم علی شراء اعظم ناطحة سحاب وأهم عماراتها وهي « 40دول
سترين» ذات القبّة التاجية المزخرفة ،وذلك بثمن بخس دون المليون دوالر ،وهو يفوق اليوم النصف مليارد دوالر.
 .4المخاطرة والمجازفة والمغامرة فمفهوم «الريادة» معقود مع عنوان «المخاطرة» اليكاد ينفك عنها.
 . 5التجديد والتطوير واالبتكار ومناهظة االمور القديمة التي اكل عليها الدهر وشرب.
ـ القسم الثاني :فهو أيضا ً خمسة عوامل:
 .1الطموح :وهي القوة الدافعة.
( . 2الرأي والرؤية والرؤيا) أي( :الخبروية والخبرية واالمنية) فالرأي :هو الخلفية المعلوماتية الواسعة القوية
واالحتراف والمهارات والرؤية :هي االطالع عن الظروف الخارجية والمالبسات القائمة ،والرؤيا :هي ال ُحلم واآلمال
والتم ّني والرجاء.
 .3النفسية الرفيعة المتمثلة بالشجاعة وروح المبادرة واألقدام وااليجابية وعدم السلبية.
 . 4قدرة المنطق ،اقناع اآلخرين لالنضمام والمساعدة وتقبل الواقع الجديد الذي يفرض نفسه ،ورفع اليد عن الواقع
المندثر.
 .5الشدة والصالبة والقساوة والمثابرة وعدم التراجع مهما كانت ردود االفعال.
رواد االعمال» :يمكن حصر ادوارهم في خمسة امور:
ـ العنوان الثالث :أدوار « ّ
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 )1التأسيس واالنشاء بشكل مستمر  )2الترشيد والتجديد بشكل مستمر  )3االبتكار وابتداع واختراع  )4الترويج
الشديد  )5شحن األمل والتفائل.
ـ العنوان الرابع :مميزات «ريادة األعمال» وهي كثيرة جدا ً ومنها:
 )1اكتشاف موارد جديدة ومصادر حدثية  )2خلق فرص عمل جديدة وكبيرة  )3انخفاض وهبوط التكلفة مع ارتفاع
تكون بيئآت متحضّرة
الجودة  )4تحريك قوی وتوسيع هائل للموارد المالية (رأس المال)  )5تصاعد االنتاج ّ )6
جديدة ،وتمدن جديد  )7تكون افكار جديدة رائعة  )8تكون تجارب فائقة االهمية.
ـ العنوان الخامس :أدوات «ريادة األعمال» وآالتها :قال اميرالمؤمنين عليه السالم« :آلة الرئاسة سعة الصدر» هذا
النوع من التعبير يفيد الحصر واالنفراد ،وذلك من أجل األهمية البالغة جدّاً ،فانّ اعظم التحديات في «ريادة االعمال»
وهي امور:
 ) 1معارضة كبار الشخصيات ومطالبتهم اتباع الطرق التقليدية وخوض درجات المخاطرة.
 )2حصول اإلخفاقات ال محالة مما يجلب الكثير من اللوم والنقد والمالحقة.
ـ حكايات ايسوب :نشبت حروب بين الجرذان ونبات عرس وكانت الجرذان تُهزم باستمرار ،فدعت الجرذان الی مجلس
حرب وقام جرذٌ عجوز وقال :ال غرابة في أن تتوالی علينا الهزائم فليس لنا من قادة يديرون معاركنا ويقودوننا في
الميدان ،عمال بنصيحته تم اختيار أضخم الجرذان قادة لهم ،فميزت انفسها عن الباقين ِب ُخ َوذ تحمل أعوادا ً طويلة من
وفرت سريعا ً الی جحورها ووصل الجميع
القش وخرجت الجرذان الی المعركة واثقة بالنصر لكنها ُهزمت كالمعتاد ّ
بأمان ماعدا القادة فقد وقعوا فرائس سهلة لنبات عرس ألن خوذتهم عاقتهم عن الدخول الی جحورهم.
 الجلسة التاسعة عشرة :الحملقة والهلوسة في األدراك  18 /شوال المكرم 1438هـبسم هللا الرحمن الرحيم
الحمد هلل رب العالمين وصلی هللا علی محمد وعترته الطيبين الطاهرين ولعنة هللا علی أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين
أي صخب ،لكن صوت
* قاعدة :صوت الضمير رقيق للغاية ،لذا يسهل بكل بساطة اعاقته وتجاوزه وال يحقق ذلك ّ
المصالح غليظ للغاية يستحيل تجاوزه ألنه يحدث صخبا ً هائالً بالغاً.
* قال امير المؤمنين عليه السالم« :كن لما ال ترجو أرجی منك لما ترجو» وكما ورد النص بهذا الحديث عن رسول
هللا صلی هللا عليه وآله وعن اإلمام الصادق عليه السالم.
* اإلفراط والتفريط في عمليّة اإلدراك يتسببان حدوث مدركات حسيّة كثيرة ال وجود لها أبداً ،وهذا من أسوأ الكوارث
المعرفيّة التي تصيب االنسان في الحياة.
* يمثل «ترسيخ اإلدراك» الجانب االفراطي في عملية االدراك ،كما ويمثل «انخفاض الحواس» الجانب التفريطي لتلك
العمليّة ،وعبر الجانبين يبدأ يدرك اإلنسان امورا ً غير واقعيّة وغير حقيقيّة بل وهميّة تماماً ،وتبداء قوة االدراك
اختالق وافتعال وتلفيق وتوليف مدركات محسوسة تماما ً بل وشديدة يمكن تل ّمسها بوضوح.
عقّال العين» :هو تشنج ال إرادي في عضالت العين ،يحدث عندما يُحدق اإلنسان مليا ً
* أوالً :ترسيخ االدراكُ « :
وطويالً في شيء معروض قبال ناظريه ،عند ذلك تبدأ جوانب الشيء تتالشی معا ً بشكل غريب وطريقة تدريجية ،لكن
ال يبقی ذلك علی نفس الوتيرة ،فال يؤدّي إلى حقل فارغ ،بل يحدث خالل عملية التالشيء ما يسمی بمبدأ التالحم فيبدأ
تكون بعض االجزاء المزيّفة ،فمثالً اذا كانت الصورة نصا ً مكتوباً ،يحدث ظهور بعض الحروف خطأ ،وهذا الوضع من
ّ
يستمر وي ّطرد ليشمل كل اإلدراكات اليومية.
أن
شأنه
ّ
* ثانياً :عندما تنخفض الحواس تحصل حالة من االسترخاء الذي يبدأ يتفاقم شيئا ً فشيئا ً حتی يبلغ حده األقصی فيتحول
إلى نوع من الهياج يتسبب رؤية أشباح تتحول غالبا ً إلى إدراكات ملموسة محسوسة ،ففي كارثة (لنجيد )Lengede
المنجم ّية في المانيا عام ( )1963ظل اكثر من عشرة عمال خالل اسبوعين تماما ً في نفق مظلم علی عمق خمسا ً
وخمسين مترا ً تحت األرض وكان أحدُ الع ّمال يتذكر بعد هلوساته قائالً :كنت أری بستانا ً مزروعا ً بشجر التفاح والنخيل
ي جدّاً.
ومراعي خضراء قاحلة وابقارا ً ترعی واُناسا ً لم اكن أعرفهم وذلك بشكل طبيع ّ
* كل شيء صاخب في الحياة (سلبا ً أو ايجاباً) فانه يتسبب ثالثة عناوين بشكل تراتبي وعلی نحو التوالي والتسلسل:
أوالً :اثارة االنتباه بشكل ال ارادي وتلقائي وعفوي وكلما كان الصخب والضجيج والزمجرة أشدّ فانه ال محالة يكون
ودويه في اثارة االنتباه والوعي واإلدراك آكد وأرسخ.
صداه ّ
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ثانياً :يترتب علی درجة االنتباه ومثيراته درجة التفاعل والمباالة واالهتمام واالكتراث واالعتناء ،وثالثاً :يترتب علی
االهتمام ودرجاته والتفاعلی ومستوياته ،أحد أمرين علی سبيل منع الخلو ،وهما .1 :االستجابة واالستسالم والخضوع
والتمرد.
والتحول  .2التنافر والتباغض والمعارضة ومن ث ّم التدابر
والرضوخ ومن ث ّم التك ّيف
ّ
ّ
التمرد) الهدوء والهمس ،ايضا ً
* في قبال الصخب بابعاده الثالثة ( .1إثارة االنتباه  .2التفاعل  .3االستجابة أو
ّ
(بقسميه السلبي وااليجابي) فانه ال يكاد يتسبب أيّة اثارة لالنتباه وااللتفات أبداً ،كما انه بدوره يحجب التفاعل
والتمرد.
واالكتراث واالعتناء ،وهو بالضرورة يعيق حدوث أيا ً من .1 :االستجابة والتكيّف  .2المعارضة والتدابر
ّ
* الناس بشكل دائم ومستمر (يبالغون) في المدح والذم لما هو صاخب في مجالي المنافع والمفاسد ،كما انهم
(يبخسون) ويهملون المدح والذم لما ليس له صخب في المنافع والمفاسد ،وهذا االفراط والتفريط يشكل احدی أبرز
معوقات وتصدعات الحياة ،فيجب تقليل االهتمام بكل ما له صخب وبهرجة ،وايالء االهتمامات بكل ما ليس له صخب
فمن خالله تدرك الحياة.
* أمثلة:
 .1االنحياز المتعمد الواعي ضد بعض األعراق والفئات وغيرهما والذي يحدث صخبا ً بالغا ً في المنتديات العلميّة
ومنضمات حقوق اإلنسان ،كاالنحياز ضد أصحاب البشرة السوداء أو البشرة السمراء في كل ابعاد الحياة التي تسمی
بالتفرقة العنصرية ،وفي قبال ذلك :االنحياز غير الواعي بالمحاباة ولمصلحة بعض األقارب واألصدقاء واالعراق
وتسمی بالعنصرية الال واعية التي تسبب انقسام الكبير في المجتمع في موضوع االهتمامات االجتماعية والمالية
والطبيّة وامثالها.
 . 2األضرار الصاخبة التي تلحق بالتشيع جراء المظالم المختلفة وعلی ايدی الطغاة والسفاحين امثال صدام وصالح
(فساد) الدين االيوبي والحجاج وغيرهم ،التي علی فداحتها لم تؤثر علی المذهب بمقدار ذرة ،في قبال الضرر الحاصل
اضر على ضعفاء شيعتنا من جيش
بفعل بعض الفقهاء ،وقد ورد علی لسان اإلمام الصادق عليه السالم قوله« :هم
ّ
يزيد علی الحسين بن علي عليه السالم.
 .3األضرار الصاخبة مثل موت طفل أو انسان بالغ ،في قبال الهدر والتلف للماليين من الحيوانات المنو ّية في كل
عملية (مباشرة) تحدث في الحياة.
 . 4الكوارث الصاخبة بفعل الفيضانات والزالزل والسونامي وامثالها ال تهدر كرامة االنسان ،لكن انعدام التسامح
والعفود والصفح يعتبر من أهم عوامل تفويض الكرامة االنسانية.
 .5المفاسد الصاخبة في المجتمعات بفعل الخاليا االرهابية وت ّجار المخدّرات والعصابات ومرتكبي العنف والجرائم في
مختلف دول العالم في قبال المفاسد الصادرة بفعل اوالد الملوك واالمراء واالحفاد واألصهار والمقربين والحاشية ،قال
ف يَ ْلقَ ْونَ َ
غيًّا»« .أضاعوا» تعبير دقيق فان
ص َالةَ َواتَّبَ ُعوا ال َّ
ش َه َوا ِ
ف أَضَاعُوا ال َّ
ت فَ َ
س ْو َ
ف ِم ْن بَ ْع ِد ِه ْم َخ ْل ٌ
تعإلى« :فَ َخلَ َ
الخلف هم الذين يتمكثون اضاعة كل شيء ،واما غيرهم من االعداء فما عساهم أن يفعلوا ويحدثوا من األضرار،
أقول :يجوز لسمعة مئات الستين أن تحددها تصرفات ساعة واحدة من األبناء واألحفاد.
 .6الضرر الحاصل بفعل بعض الوكالء والمنتسبين للمرجعيات مما يحدث صخبا ً بالغا ً سلبياً ،في قبال االخفاقات
وضعف االدارة وسوء استخدام الموارد المالية والبشرية التي ال صدی لها.
النتيجة :أعظم مصادر االلهام تتمثل في االشخاص القلقين ،فاكثر الناس ايجادا ً للسخط فانهم اعظم مصادر النفع في
الحياة.
 الجلسة العشرون :الواسطة والمساحة بين (المثير واالستجابة)  3 /ذي القعدة الحرام  1438هـبسم هللا الرحمن الرحيم
رب العالمين وصلى هللا على محمد وعترته الطيبين الطاهرين ولعنة هللا على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين
الحمد هلل ّ
ِيرهُ» القيامة15 /ـ.14
سانُ َ
علَى نَ ْف ِ
اإلن َ
يرةٌ * َولَ ْو أ َ ْلقَى َمعَاذ َ
س ِه بَ ِص َ
ـ قال تبارك وتعالی« :بَ ِل ِ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
على َما فاتك ْم َوال تف َر ُحوا بِ َما آتاك ْم» الحديد.23/
س ْوا َ
ـ وقال تعالیِ « :ل َكيْال تَأ ْ َ
ـ وقال تعالی« :ال َ ت َ ْظ ِل ُمونَ َوال َ ت ُ ْظ َل ُمونَ » البقرة.279/
وهذه اآلية فيها من االطالق والعموم ما ال نهاية ،ومن جملة ذلك ،قاعدة «حذف المتعلق يفيد العموم».
الشاهد في الجزء األخير الذي يتحمل ان تكون «ال» نافية و «ال» ناهية ،وههنا ينطوى كل الكالم.
ـ قال تعالیَ « :و َهدَ ْينَاهُ النَّجْ دَي ِْن» البلد.10/
ورا» اإلنسان.3/
ـ وقال تعالی« :إِنَّا َهدَ ْينَاهُ ال َّ
سبِي َل إِ َّما شَا ِك ًرا َوإِ َّما َك ُف ً
ـ وقال تعالیَ « :و ُق ِل ا ْلحَقُّ ِمن َّربِّ ُك ْم فَ َمن شَاء فَ ْليُ ْؤ ِمن َو َمن شَاء فَ ْليَ ْكفُ ْر» الكهف.29/
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عص مغلوباً ...ولم يُرسل االنبياء لعبا ً ولم
ـ نهج البالغة« :إن هللا سبحانه أمر عباده تخييرا ً ونهاهم تحذيراً ...ولم يُ َ
ينزل الكتب للعباد عبثا ً» ص.17
ـ اذا كان االنسان مجبورا ً كان ارسال االنبياء والكتب عبثاً.
ـ الكافي الشريف عن امير المؤمنين عليه السالم« :أيها الناس اعلموا أنه ليس بعاقل من انزعج من قول الزور فيه».
ـ العمليات النفسيّة التي تؤدي الى (التفاعل) اي( :االنتباه ومن كم ردود الفعل) يمكن حصرها في سبعة عناوين
رئيسية ،وهي:
 )1العامل الخارجي الوحيد ،وهو «الضغط االجتماعي» اشخاص  /جماعات  /دول وأنظمة.
 ) 2الطاقة الدماغية :ديناميكية الدماغ تفرز حرارية تودّي الى التفاعل والحركة .يتألف الجهاز العصبي المركزي من:
 .1النخاع الشوكي  .2الجذع الدماغي  .3المخيخ  .4الدماغ و ...هذا الجهاز له تأثير كبير.
 )3الوراثة :صفات وصبائع تنتقل من اآلباء الى االبناء عبر (الجينات)  DNAوهي بمثابة (الكلمات) التي تشتمل على
أحرف وبمثابة (ال ُجمل) التي تحتوى على كلمات ،وهي ليست (طاقة) أبداً.
صماء) نحو سبعة من الغدد ،لهذا الجهاز هيمنة كبيرة
 )4الهرمون :هناك جهاز هرموني يقرر عبر جملة من (الغدد ال ّ
على النفس :في الطب اليوناني (منذ القدم) يعتبرون أن (أمزجة الجسم) مسؤولة عن التفاعالت النفسية واضطراباتها.
 )5المعرفة :المعلومات المخزونة (القديمة والحديثة) (الخطيرة والحقيرة) في حالة التدفّق تسبب ردود فعل (اختيارية
وال اختيارية) ،المعرفة المختلفة والمتعددة تشكل (النظرية) والنظريات أساس جميع التفاعالت.
قوة غريزية تنتج تفاعالً وميالً للحركة والعمل ،اذا ت ّم .1 :ايقاضها
 )6الغريزة :وهي طاقة وقوة خاملة في النفس ،كل ّ
 .2تحريرها  .3تحريضها .وبذلك تتحول الى أقوى وقود للفضائل والرذائل.
( )7المثير ـ االستجابة) :يعتقد جملة من عباقرة علم النفس وبعض نوابغ علوم (التنمية البشرية) ال ُملهمين األفذاذ،
أن هذا العامل هو األهم من بين العناوين السبعة المذكورة في التفاعالت النفسية.
ـ يقول« :استيفن آركوفي» وهو واحد من االشخاص الخمس والعشرين األمريكية االكثر تأثيرا ً ـ بحسب مجلة التايم ـ
في كتابه( :العادة الثامنة) ص :44احدى اكثر تجارب حياتي عمقا ً وتأثيراً ،عبارة كتاب هزتني من األعماق وهي:
«بين المثير واالستجابة ثمة فاص ٌل َز َمني ،في ذلك الفاصل تستقر حريّتنا وقدرتنا على إختيار ردّنا ،وفي تلك
تطورنا وسعادتنا» .مثل هذا كثير جدّاً.
اإلختيارات يكمن ّ
ـ أقول :هناك «مساحة» وهناك «واسطة» تدخل بين «المثير واالستجابة» على شكل «نزعات خفيّة ال داعية» أو
«نظريات راسخة واعية» .1 .االلتفات  .2االهتمام  .3الصيانة لتلك الواسطة والمساحة ،أهم ما يحققه االنسان في
مرة)« :قَ ْد أ َ ْفلَ َح َمن َزكَّا َها» .هذه «الواسطة» مثل« :الواسطة» بين (المسند
حياته ،قال تعالی( :بعد القسم أحد عشر ّ
والمسند اليه) التي تقوم بها ال ُجمل.
ـ من أجل شرح هذه «المساحة» و«الواسطة» هناك تأمالت في غاية األهم ّية والفائدة ،وهي ثمانية ،وهي أصول
قواعد هذه النظرية الهامة:
األول :جميع ال ِنعم االله ّية مرهونة ومحكومة لنعمة واحدة وهي :نعمة «حر ّية االختيار» وهي بتعبير آخر« :حر ّية ردّة
الفعل» أو «حرية اختيار االنفعال وعدمه» أو حر ّية اختيار (كيفية االنفعال).
الثاني :كل المخلوقات والجمادات والحيوانات هي :آالت لردّ الفعل ،وآالت لالستجابة والتفاعل مع كل مثير في الحياة،
اال االنسان فانه لم ُيخلق كذلك بل هو كخالقه تعالی« :فاعل مختار» غير منفعل وغير ُمنجبر ،بل ان اإلنسان أرقى من
مكون اإلختيار ،فهو ماكنة هائلة صنّاعة اإلختيار ومعمل لصنع الفُرص وتحويلها الى
كونه مالك االختيار ،فانه ّ
خيارات غن ّية في الحياة ،ونبع ال ينضب.
الثالث :عظمة الوقود ال تكفي إلنجاز االُمور حتى الحقيرة منها ،ولكن الشيء البسيط واليسير من االيمان «بحر ّية
والمقومات والقابليات التي يمتلكها الناس ،الناس دائما ً
االختيار» يكفي النجاز االمور العظيمة ،الوقود ،هو :المواهب
ّ
يشتكون بانهم يمتلكون طاقات اكثر من العمل الذي يقومون به ويعتقدون أن بامكانهم تحقيق انجازات هائلة لو فُسح
لهم المجال ،عقلية :اليد الواحدة ال تصفّق.
الرابع :ال شيء وال شخص في الحياة يمكنه أن يلحق باالنسان ضررا ً أو يسلبه منفعة ،فذلك كله أنما يتحقق اذا تمت
االستجابة من االنسان حيال مصائب الدهر أو اعتداء اآلخرين وتجاوزهم فال ينكر التأثير واإلعاقة وتضرر العمل بتلك
اآلفات ،لكنها يستحيل أن تنجح في تحديد حريتنا أو تقليص اختيارنا ولو بمقداره ذرة ،حتى الطغاة عاجزون أن يسلبوا
االنسان حر ّية االستجابة.
الخامس :أهم عوامل «تقويض الذات» و«تقليص حرية االختيار» تأتي من خالل استجابة ،وهي ثالث عوامل)1 :
الوراثة  )2التنشئة ،والثقافة التي يترعرع عليها من خالل .1 :العائلة  .2المجتمع  .3المدرسة )3 .الحياة وقساوتها
وتعقيدها وعكوس ّياتها .هذه العوامل الثالث تنتج قناعات باطلة للغاية وعمدتها عشرة قناعات.
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السادس :القناعات العشر الباطلة )1 :نحن محكومين للظروف الحالية والماضية  )2ومحكومين لميراث اسالفنا )3
والنطباع اآلخرين عنّا  )4وللطريقة التي يعاملوننا بها  ) 5وللطريقة التي يتعاملون بها مع الحياة  .6ومحكومين
المكاناتنا المتواضعة (المادية والمعنوية)  )7ضرورة عدم الثقة اال بالجديرين بها  )8اليد الواحدة ال تُص ّفق )9
للشر دائماً.
االخالقيات مهزومة ال تنتصر  )10نحن محكومين
ّ
السابع :أهم موارد إلقاء اللّوم )1 :فقدان القيادة للرؤية الواضحة لالهداف  )2وفقدانهم الحرص واالهتمام  )3عدم
معرفتهم باالفراد والعمل  )4تركهم استخدام الفرد المناسب في المكان المناسب  )5عدم المحاسبة والمتابعة والتواصل
منهم  )6االزدواجية في المعايير فيهم وفي الناس  )7عدم فهم اآلخرين لنا  )8عدم تعاونهم معنا وفيما بينهم )9
الجشع والطمع وفقدان القناعة.
الثامن :النفس لها مرحلتان )1 :مرحلة العتبة واإلدراك  )2مرحلة التفاعل واالستجابة والنشاط ،فالمثير اذا لم يتجاوز
عتبة االدراك ولم يقترن باالستجابة وردود الفعل فال ينشط البعد النفسي في االنسان.
ينقل الوالد دام ظله عن والده قدس سره ان قائد ثورة العشرين الميرزا محمد تقي الشيرازي قدس سره كان يأ ّم
المصلين يوميا ً في حرم االمام الحسين عليه السالم ،فذات يوم بعد الفراغ من الصالة وجميع المصلين مشغولين
بالتعقيبات واذا بالثريّا المعلقة في سقف الحرم تنقطع وتسقط وعند ارتطامها باالرض اصدرت صوتا ً هائالً ففزع كل
الموجودين الى درجة ان البعض اُغمي عليه والبعض أحدث في نفسه ،لكن الشيخ لم يلتفت الى هذا الحدث المروع
أبداً.
سلطة  10 /ذي القعدة 1438هـ
 الجلسة الحادى والعشرون :التصلّب االنفعالي متالزمة ال ُّبسم هللا الرحمن الرحيم
الحمد هلل رب العالمين وصلى هللا على محمد وعترته الطيبين الطاهرين ولعنة هللا على أعدائهم أجمعين الى يوم الدين
س ً
علَ ْي ُك ْم ش َِهيدًا» البقرة.143/
سو ُل َ
ش َهدَا َء َ
طا ِلتَكُونُوا ُ
الر ُ
ـ قال تعالىَ « :و َكذَ ِلكَ َجعَ ْلنَا ُك ْم أ ُ َّمةً َو َ
علَى النَّ ِ
اس َويَكُونَ َّ
علَى ا ْل ُكفَّ ِار ُر َح َما ُء َب ْينَ ُه ْم» الفتح.29/
شدَّا ُء َ
سو ُل َّ ِ
اَّلل َوا َّل ِذينَ َم َعهُ أ َ ِ
ـ « ُم َح َّمدٌ َر ُ
اَّلل َم َع ا ْل ُمت َّ ِقينَ »
ـ قال تعالى« :يَا أَيُّ َها الَّ ِذينَ آ َمنُوا قَاتِلُوا الَّ ِذينَ يَلُونَ ُك ْم ِمنَ ا ْل ُكفَّ ِار َو ْليَ ِجدُوا فِي ُك ْم ِغ ْل َظةً َوا ْعلَ ُموا أَنَّ َّ َ
التوبة.123/
ـ « َو ْ
ص ْوكَ فَقُ ْل ِإ ِنّي َب ِري ٌء ِم َّما ت َ ْع َم ُلونَ » الشعراء215 /ـ.216
ض َجنَا َحكَ ِل َم ِن ات َّ َب َعكَ ِمنَ ا ْل ُم ْؤ ِم ِنينَ * فَ ِإ ْن َ
اخ ِف ْ
ع َ
ـ الكافي الشريف عن ابي حمزة الثمالي عن ابي جعفر عليه السالم ،قال قلت له :إن بعض اصحابنا يفترون ويقذفون
الكف عنهم أجمل».
من خالفهم ،فقال لي:
ّ
ص ْي ِط ٍر» الغاشية21/ـ.22
ـ « ِإنَّ َما أ َ ْنتَ ُمذَ ِ ّك ٌر * لَسْتَ َ
علَي ِْه ْم ِب ُم َ
ـ نهج البالغة« :انكم مسؤولون حتى عن البقاع والبهائم».
ـ وقال صلى هللا عليه وآله« :كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته».
ـ في حديث الكافي( :القذف) يعني الرمي بالزنا ،و (من خالفهم) يعنى من الشيعة ال المخالفين.
ـ يقول علماء علم النفس« :يالحظ في الولد األكبر سنّا ً «تصلّب انفعالي تكيّفه البيئة» ال يمكن فصله عن التوغل
المتزايد لعناصر معرفيّة داخل االنفعال» أصل علم النفس/ص.225
ـ جميع الكائنات البشر ّية ـ بشكل مستمر ـ عُرضة لمزاج متأرجح ما بين «ال ِغبطة وال ُحبور» وما ُيس ّمى بـ «اإلرهاق
االنفعالي» وكلتا الحالتين تُعتبران من «االنفعال الال ارادي في النفس» .ومن خالل ذلك يبرز هذا المزاج المتأرجح
على ثالث مستويات اساسية خارج النفس ،وهي:
 )1الفكر  )2اللغة  )3السلوك ،فتوصف هذه العناوين الثالثة بين «المحابات» و«العدوانية».
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ـ كل المواهب والعبقريّة والذكاء والنبوغ واإللهام ،تؤثر في مجال الفعل والتخطيط والتنفيذ ،وال شأن لها في ردود
األفعال والجانب االنفعالي في الحياة فانه محكو ٌم تماما ً للحكمة والعقل ،ومن هنا فانّ موقف انفعالي واحد يمكن أن
ص َالةَ» مريم،59/
ف أَضَاعُوا ال َّ
ف ِم ْن َب ْع ِد ِه ْم َخ ْل ٌ
يقوض أو يقضي على ثمار تخطيط مئات السنوات .قال تعالى« :فَ َخ َل َ
ّ
موقف انفعالي واحد تسبب بالحرب العالمية األولى والثانية.
ت من نمطٍ معين ،وهذه االستعدادات على
ـ «االنفعالية نزعة تمثّل استعداد بعض الناس لالستسالم الدائم الى انفعاال ٍ
ثالث انواع )1 :فطر ّية  )2ثقافية اجتماعية  )3معرف ّية.
ـ «االنفعالية» طبيعة حيويّة جدّا ً تسبب نوبة هيجان تؤدّي الى تحشيد وتجييش للقوى من أجل تحقيق المنافع الكبرى
المعوقات والمثبطات واألخطار وال تتكون هذه الطاقة وال تنشط وال تُحفز اال بسبب
واتاحة الصمود والثبات أمام
ّ
(السلطة) و«الهيمنة» فعندما تنتق ص وتنتهك سلطتنا وقدرتنا ،نتعرض لالحساس باالنفعالية وردود االفعال .ولذا فان
الناس الذين ال يملكون اإلحساس بالمسؤولية والسلطة فانهم ال محالة ال تعرض لهم (نوبة غضب) أو (حالة انفعالية)
مهما بلغت اإلثارة من الشدّة والقسوة والتحريك والتنشيط.
صلة) فانها شؤون ربوبية ال يجوز لنا
ـ مسؤوليتنا محصورة في مجال (الفعل) و(اإلقدام) دون (النتيجة) وال (المح َّ
التد ّخل فيها ،وحيث ال سلطة على النتائج فال يجوز ان يحصل انفعال تجاهها.
ـ يمكن تصنيف «االنفعالية» وحصر مفهومها وتحديد أبعادها ضمن تقسيمات ثنائية األطراف ،تختلف باختالف
متعلقاتها ،وهي كثيرة ،لكن العمدة فيها خمسة عناوين ،وهي:
األول :النوع وهو على قسمين:
 )1تشنجيّة عدائية بغيضة خصوميّة انزعاجيّة شجاريّة مضادة ومعاكسة؛
 )2استسالمية ذوباظيّة انبطاحيّة ميوعيّة متوافقة موديّة محاباتية محسوباتية.
الثاني :الزمان وهو على قسمين:
 )1عابرة وقتيّة فاقدة الثبات واالستمرارية؛
 )2مزمنة متصلبة مستقرة ،وهي التي قسم الشخصية بشكل دائم ،وهذا القسم يعتبر «إزمانية».
الثالث :الكيف وهو على قسمين:
( )1شديدة) وهي التي تسمى بـ«الثورة» و«السورة» و«العاصفة» و«النوبة»؛
( )2الخفيفة) وهي التي تس ّمى بـ «الباردة» و«الخاملة».
الرابع :الناس والمجتمع ،وهو على قسمين:
التهور والحرب والبطش ،والتفريط معه هو :الميوعة واالنهزامية ،والميزان هو( :الشدة)
 )1العدو :االفراط معه هو:
ّ
و(ال ِغلظة) كما في اآليتيين.
 )2الصديق :االفراط معه هو :المحاسبة والمالحظة واستعمال المسطرة ،والتفريط معه هو :المحابات والمحسوب ّية،
(الكف) كما في الرواية.
والميزان هو:
ّ
الخامس :العمل وهو على قسمين:
 )1استراتيجية؛
مر التاريخ فانهم
 )2تاكتيك ،ان التعامل اإلنفعالي في كل واحد منهما يعد تفريط هائل باآلخر ،وعباقرة العالم على ّ
يصرون في الوقوع في احدى هاتين االنفعاليتين ،فالمن ّ
ظرين العظماء الذين يرسمون افضل استراتيجية ،فانّهم فاشلون
ّ
في بلوغ األهداف التي يرسمونها ،النهم يهملون «التاكتيك» وكيفية الوصول الى االستراتيجية المرسومة ،وهكذا
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ال ُمصلحون الحكماء الذين يقدرون على جمع الفلول وانجاز الثورات فانهم فاشلون في تحقيق الثمرات والنتائج
المترتبة على تلك الثورات.
أمثلة:
 ) 1ثورة العشرين في العراق ،انجزت المستحيل في جمع الفلول والعشائر ضد بريطانيا ،لكن نجاحها تعقبه فشل ذريع
سنيا ً اجنبياً؛
في تأسيس الدولة ،فكادوا يتقاتلون ،واستوردوا حاكما ً ُ
 )2بع د ثورة العشرين ،ثورة غاندي في الهند وقد حقق المستحيل في طرد بريطانيا وتحرير الهند ،لكنه فرط في رسم
استراتيجية النتشال الشعب الهندي من الحضيض ،فانه يعتبرون بمثابة العبيد في العالم؛
فرطوا في مستقبل الثورة
 )3الثورة االيرانية المعاصرة ،حيث انجز العلماء في ايران والعراق عمالً عمالقا ً ،لكنهم ّ
وتحولت الى بلوى ّ
ورزية وفاجعة على التشيّع.
حتى انحرفت عن مسارها
ّ
ـ القطب الثنائي للتشيع (في عالم اليوم) يتعامل بانفعاليّة شديدة (بطرفيها الثنائي) المذكورة في العناوين الخمسة ،مع
القضايا واالحداث والناس ،وهذه الطريقة هي المسؤولة عن الوضع المتردي للمذهب.
ـ االنفعالية ،اذا تم تحققها بشكل مكرر وبدرجة شديدة فانه ال محالة يؤدّى الى حصول أحد أمرين (على سبيل منع
الخلو):
ّ
ي
 )1االنقالب على االعقاب واالنكفاء على الذات ،كما قال اميرالمؤمنين عليه السالم «أنتم تريكة االسالم فتختلفون عل ّ
علَى أ َ ْعقَابِ ُك ْم» وهذا هو األكثر حصوال ً في المجتمعات
وتتفرقون عني» وقال تعالى« :أَفَ ِإ ْن َماتَ أ َ ْو قُتِ َل ا ْنقَلَ ْبت ُ ْم َ
االيمانية.
 )2التكيّف مع حفظ الطبيعة االنفعالية.
ـ ينقل السيد الوالد دام ظله عن المرحوم الشيخ عبدالحسين الصادق قدس سره في النبطيّة ،أنه التقى بميشال عفلق
في بيروت بعد االطاحة بالبعثيين في العراق وفشلهم في ثورتهم األولى التي دامت فقط احد عشر شهرا ً عام ()63
ميالدية وقبل ثورتهم الثانية في عام ( )68والذي حققوا سلطة قويّة ورهيبة ،يقول الشيخ عبدالحسين :في لقائي به
أي
الذي دام ساعة كاملة ،شتمته وعيرته بفشلهم في ثورتهم لكنه تلقى كل حديثي برحابة صدر واريحيّة ولم يبد ّ
بمقومات تفوق
انزعاج وال انفعال تجاه حديثي الجارح ،وما كنت أدرى آنذاك أنهم يُخططون للعودة الى السلطة
ّ
التصور.
 الجلسة الثاني والعشرون :نكبة النزعة الى التماثل  17 /ذي القعدة 1438هـبسم هللا الرحمن الرحيم
الحمد هلل رب العالمين وصلى هللا على محمد وعترته الطيبين الطاهرين ولعنة هللا على أعدائهم أجمعين الى يوم الدين
ـ بسبب الكثرة ،أوردتُ جملة الشواهد من اآليات والروايات ونصوص نهج البالغة خلف هذه الصفحة.
ـ احدى أعظم النزعات ضررا ً على االنسان هي «نزعة التماثل» أو «النزعة الى التك ّيف مع االكثرية» أو «النزعة الى
التكيّف مع مراكز القوة» كاالنظمة والدول والمرجعيات الدينية القو ّية أو أحزاب أو منظمات ،بل وحتى الوحدات
االجتماعية الصغيرة ،أو «النزعة الى التكيف مع الجماعات المصدر ّية» العائلية كالوالدين واألرواح واالقارب،
واالجتماعية كالزمالء.
ـ هذه النزعة من أهم العوامل التي تقضي على جملة القيم والمبادئ واألعراف وقواعد الحياة األساسية واألخالقيات،
وعلى الخصوص العقائد واألحكام الدينية ،بل هي استئصال واجتثاث وسحق وتحطيم كامل وشامل لها ،بل هي من أهم
والمحولة والمحورة لها ،والسبب يعود الى أن هذه النزعة تولّد ضغطا ً هائالً على الجماهير
العوامل المغيّرة والمبدّلة
ّ
واألفراد.
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ـ خالصة الكالم في هذه المقام تدور ضمن خمسة عناوين )1 :التعريف بالحقيقة  )2اسباب التكوين  )3ال ُمغَذّيات
األساسية  )4أبعاد الكارثة  )5العالج والمداواة.
أمر بشكل واعي أو غير واعي وتلقائي.
العنوان األول :النزعة :هي الميل الشديد والتوجه القوي نحو ٍ
التماثل :المقاربة (يقال :يتماثل للشفاء) المشاكلة المشابهة والمطابقة والمساواة.
العنوان الثاني :أسباب التكوين :المكو ّنات االجتماعية (الصغيرة والكبيرة) لها مصالح قو ّية في أن تكون مواطنوها
وعناصرها ومنتسبيها وفلولها على طريقها وطريقتها وهذه المصالح القوية تنتج )1 :ضعطا ً هائالً  )2ومصلحة قوية
في األفراد .أوالً :من أجل تصريف األعمال الضرورية ،وثانياً :تحصيل الحماية الالزمة وثالثاً :تحقيق األناقة والكرامة.
ـ في ساعات الضيق يُدرك االنسان مدى حاجته الى عشيرته واقوامه وجماعته ،فانهم وقاء ضد مصائب الدهر،
فاالعتماد والركون والتشبث بهؤالء يشكل أهم المصالح ثباتا ً واستقرارا ً ففي نهج البالغة :أال ال يعدلنّ أحدكم عن
القرابة ،يرى بها الخصاصة أن يسدّها بالذي ال يزيده ان أمسكه وال ينقصه إن أهلكه ،ومن يقبض يده عن عشيرته
فانما تُقبض منه عنهم يدٌ واحدة وتُقبض منهم عنه أي ٍد كثيرة ومن ت َ ِلن حاشيته يستدم من قومه المودة».
الصدقة :يالحظ في التاريخ عدول النبي صلى هللا عليه وآله وأميرالمؤمنين عليه السالم وسائر المعصومين عليهم
السالم عن قراباتهم كلهم اال الشيء النادر جدّاً.
العنوان الثالث :المغذيات االساسية :يبدو لي أنه هناك عشرات النزعات في اإلنسان تغذّي نزعة «التماثل» بعد أن
صلها تأصيالً عميقا ً في االنسان ،وعلى رأس ها الخوف ،كما ان على رأس تلك النزعات المغذيّة :نزعة
تنميّها وتؤ ُّ
التفوق والسلطة واإلستعالء ونزعة إظهار هذه المفاهيم ،وفي الدرجة الثانية تأتي نزعة (إدارة اإلنطباع) ونزعة
ّ
تكوين الفُرص.
سادًا َوا ْلعَاقِبَةُ ِل ْل ُمت َّ ِقينَ » القصص.83/
َّار ْاآل ِخ َرةُ َنجْ عَلُ َها ِللَّ ِذينَ َال يُ ِريدُونَ ُ
ض َو َال فَ َ
علُ ًّوا فِي ْاأل َ ْر ِ
ـ قال تعالیِ « :ت ْلكَ الد ُ
التفوق ،حيلولة دون الفساد وعاقبة كريمة.
تهذيب نزعة
ّ
تواقٌ في أن يكشف انطباعات اآلخرين عن شخصيته ومنزلته وطبائعه ،وأن يتحكم
ـ (نزعة ادارة االنطباع) :االنسان ّ
على هذه اإلنطباعات والحيلولة دون حدوث إنطباع غير مرغوب.
التفوق والتقدم على اآلخرين ،يعتبر
ـ من أجمل الحكم في المقام :إن السعي والحرص وبذل المجهود من أجل اثبات
ّ
من أهم اسباب توهين الذات واإلستخفاف بها ،إذن ال تبالي.
العنو ان الرابع :أبعاد الكارثة :يمكن حصر األبعاد الرئيسية ضمن خمسة عوامل ،يذكر أن خصوص العامل األول يتحقق
بشكل غير واعي ،واما بقيّة العوامل فانها تصدر بشكل واعي جداً.
العامل األول :حصول التك ّيف مع االكثرية ،وثم :االنصهار بهم ،وثم :الذوبان فيهم ،وثم :التحول عن الذات الفطرية،
في )1 :الفكر واالعتقاد  )2السلوك  )3الخطاب.
العامل الثاني :فرض ضغوطات شديدة على األتباع والعناصر المنتسبة باتخاذ اسلوب وطريقة مشابهة وخطر
االستقالل ّية في )1 :الفكر واالعتقاد  )2السلوك والممارسات  )3الخطاب والتوجيه.
العامل الثالث :اصدار أحكام جائرة على غير االتباع وممارسة التسقيط والتسفيه والتحقير وإعمال التجريم وفرض
العقوبات والغرامات القاسية.
العامل الرابع :النفاق والتصنّع والتظاهر باالناقة والنُبل ،وااللتزام بمواقف ال تتوافق مع ضميره ووجدانه ومعتقداته
ومبادئه وقيمه ،وهكذا التحدث واعطاء األجوبة غير المتوافقة.
العامل الخامس :الكذب بدوافع نبيلة (في أفضل الفروض) وهي كثيرة )1 :تجنب اظهار العدوانية مع من يكرههم )2
تجنب تطفل اآلخرين على الحياة الخاصة  ) 3تجنب الوقوع في الحرج مع اآلخرين كالجرح مع الطبيب في موضوع
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اتباع الحمية وااللتزام باالدوية وترك التدخين  )4توقي الحذر من جرح مشاعر اآلخرين  )5البقاء على مستوى
العالقات الحميمة.
ـ ان التلفاز يشكل أهم أسباب تحقق عوامل الكارثة الخمسة المذكورة ،وذلك بسبب تأثيره البالغ في عنوان «التك ّيف»
لدى الجماهير وتوليد الضغط وما الى ذلك من العوامل.
ـ يقول جملة من علماء األحياء :ان االنسان العاقل يتأصل فيه قول االكاذيب ،وهذا ما تفرضه مالحظة الكم الهائل من
الكذب الذي يصدر من االنسان في كل يوم ،والعمدة من القسم النبيل فيه يعود الى (نزعة التماثل).
ـ احدث االمثلة البارزة على مهارة االنسان الفعالة على الكذب قوله لآلخرين بشكل مخادع« :أنا أحبك» والمبالغة في
ذلك ،كقول حيدر العبد هللا« :نحن ال نسكن البيوت ففينا ملك من فؤاده سكنانا».
العنوان الخامس :اإلتحاد أهم الضروريات في الحياة االجتماعية والسياسية والعائليّة وغيرها ،لكن االتحاد ال يقتضي
أمر جيد للغاية بشرط أن ال
(التماثل) أبدا ً وال يالزمه ،فاالختالف والتنوع والتعدد في  )1الفكر  )2الخطاب  )3السلوكٌ ،
يتسرب الى النفوس والقلوب ،كما هو صريح قوله تعالی« :واعتصموا» وصريح نهج البالغة( :تدابر النفوس)
فالمودة والبعضاء نفسيان.
مقومات الحضارات ومن أهم عوامل استمراريتها والحيلولة دون
ـ التنوع الفكري والسلوكي وفي الخطاب ،من أهم ّ
تؤرق الحضارات وتنهكها ومن هنا جاء قوله تعالیَ « :و ِم ْن آيَا ِت ِه َخ ْلقُ
انقراضها ،وفي نفس الوقت فانها من أهم ما ّ
ض َو ْ
ت ِل ْلعَا ِل ِمينَ » الروم.22/
سنَتِ ُك ْم َوأ َ ْل َوانِ ُك ْم إِنَّ فِي ذَ ِلكَ َآليَا ٍ
اوا ِ
ف أ َ ْل ِ
ال َّ
اختِ َال ُ
ت َو ْاأل َ ْر ِ
س َم َ
وهو صريح في مطلوبية اختالف الفكر والخطاب ،فهو من المنّة.
ـ الخاتمة :الحياة بحاجة الى صق ٍل متكرر وفي كل يوم من خالل كميّة معيّنة من «محاسبة النفس» فقد ورد متواتراً
عن جملة من المعصومين عليهم السالم «ليس منا من لم يحاسب نفسه في كل يوم».
أمر لزمت العزة به شأنهم وزاحت األعداء له عنهم ومدّت العافية فيه عليهم وانقادت النعمة
ـ نهج البالغة :فالزموا كل ٍ
والتحاض عليها والتواصي بها واجتنبوا كل
له معهم ووصلت الكرامة عليه َحبلهم من االجتناب للفُرقة واللزوم لالُلفة
ّ
سر فقرتهم وأوهنَ منتهم من تضاغن القلوب وتشاحن الصدور وتدابر النفوس وتخاذل األيدي» الخطبة القاصعة
أمر ك َ
ٍ
وهي من جالئل الخطب.
علَى ا ْل ُم ْؤ ِمنِينَ
اَّلل ِبقَ ْو ٍم يُ ِحبُّ ُه ْم َويُ ِحبُّونَهُ أ َ ِذلَّ ٍة َ
ـ قال تعالی « :يَا أَيُّ َها ا َّل ِذينَ آ َمنُوا َم ْن يَ ْرتَدَّ ِم ْن ُك ْم ع َْن دِي ِن ِه فَ َ
س ْو َ
ف يَأْتِي َّ ُ
اَّلل َو َال يَ َخافُونَ لَ ْو َمةَ َالئِ ٍم ذَ ِلكَ فَ ْ
ع ِلي ٌم»
س ٌع َ
أ َ ِع َّز ٍة َ
ض ُل َّ ِ
سبِي ِل َّ ِ
اَّلل َوا ِ
علَى ا ْلكَافِ ِرينَ يُ َجا ِهدُونَ فِي َ
اَّلل يُ ْؤتِي ِه َم ْن يَشَا ُء َو َّ ُ
المائدة.54/
اَّلل َج ِمي ًعا َو َال تَفَ َّرقُوا َو ْ
ف بَ ْينَ قُلُو ِب ُك ْم
اَّلل َ
اذك ُُروا نِ ْع َمتَ َّ ِ
ـ قال تعالیَ « :وا ْعت َ ِص ُموا ِب َح ْب ِل َّ ِ
ع َل ْي ُك ْم ِإ ْذ ُك ْنت ُ ْم أ َ ْعدَا ًء فَأَلَّ َ
ي فقط.
فَأ َ ْ
صبَحْ ت ُ ْم بِنِ ْع َمتِ ِه إِ ْخ َوانًا» آل عمران .103/اإلتحاد قلب ٌ
سقُونَ » آل عمران« .110/أ َ ْكث َ َر ُه ْم ال َ يَ ْعلَ ُمونَ »
ـ قال تعالی« :بَ ْل أ َ ْكث َ ُر ُه ْم ال َ يُ ْؤ ِمنُونَ » البقرةَ « .100/وأ َ ْكثَ ُر ُه ُم ا ْلفَا ِ
ع ْه ٍد
األنعام« .37/أ َ ْكث َ َر ُه ْم يَجْ َهلُونَ » األنعامَ « .111/وال َ ت َ ِجدُ أَ ْكث َ َر ُه ْم شَا ِك ِرينَ » األعرافَ « .17/و َما َو َج ْدنَا أل َ ْكثَ ِر ِهم ِ ّم ْن َ
سقُونَ »
س ِقينَ » األعراف« .102/أ َ ْكث َ َر ُه ْم ال َ يَ ْعلَ ُمونَ » األعراف ،131/األنفالَ « .34/وأ َ ْكث َ ُر ُه ْم فَا ِ
َوإِن َو َج ْدنَا أ َ ْكثَ َر ُه ْم لَفَا ِ
ظنًّا إ َنَّ ال َّ
التوبةَ « .8/و َما يَتَّبِ ُع أ َ ْكثَ ُر ُه ْم إِال َّ َ
ش ْيئ ًا» يونس« .36/أ َ ْكث َ َر ُه ْم ال َ يَ ْعلَ ُمونَ » يونس.55/
ظنَّ ال َ يُ ْغ ِني ِمنَ ا ْلحَقّ ِ َ
«أ َ ْكث َ َر ُه ْم ال َ يَ ْ
اَّلل ِإال َّ َو ُهم ُّمش ِْركُونَ » يوسف« .106/أ َ ْكث َ ُر ُه ْم ال َ يَ ْعلَ ُمونَ »
شك ُُرونَ » يونسَ « .60/و َما يُ ْؤ ِمنُ أ َ ْكث َ ُر ُه ْم ِب ّ ِ
النحلَ « .75/وأ َ ْكث َ ُر ُه ُم ا ْلكَافِ ُرونَ » النحل« .83/أ َ ْكث َ ُر ُه ْم ال َ يَ ْعلَ ُمونَ » النحل« .101/أ َ ْكث َ ُر ُه ْم َال يَ ْعلَ ُمونَ ا ْل َحقَّ فَ ُهم
س َمعُونَ أ َ ْو يَ ْع ِقلُونَ إِ ْن ُه ْم
ب أَنَّ أ َ ْكث َ َر ُه ْم يَ ْ
ُّمع ِْرضُونَ » األنبياءَ « .24/وأ َ ْكثَ ُر ُه ْم ِل ْلحَقّ ِ ك َِارهُونَ » المؤمنون« .70/أ َ ْم تَحْ َ
س ُ
س ِب ً
ِإ َّال ك َْاأل َ ْن َع ِام َب ْل ُه ْم أ َ َ
يال» الفرقانَ « .44/و َما كَانَ أ َ ْكث َ ُر ُهم ُّم ْؤ ِم ِنينَ »
ض ُّل َ
الشعراء8/و67و103و121و139و158و174وَ « .190وأ َ ْكث َ ُر ُه ْم كَا ِذبُونَ » الشعراء« .223/أ َ ْكث َ ُر ُه ْم َال يَ ْعلَ ُمونَ »
النمل« .61/أ َ ْكث َ َر ُه ْم َال يَ ْ
شك ُُرونَ » النمل« .73/أ َ ْكث َ َر ُه ْم َال يَ ْعلَ ُمونَ » القصص13/و« .57أ َ ْكث َ ُر ُه ْم َال يَ ْع ِقلُونَ »
علَى أ َ ْكث َ ِر ِه ْم
العنكبوت« .63/كَانَ أ َ ْكث َ ُر ُهم ُّمش ِْر ِكينَ » الرومَ « .42/ب ْل أ َ ْكث َ ُر ُه ْم َال َي ْعلَ ُمونَ » لقمان« .25/لَقَ ْد حَقَّ ا ْلقَ ْو ُل َ
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س َمعُونَ »
ض أ َ ْكث َ ُر ُه ْم فَ ُه ْم َال يَ ْ
ِيرا فَأَع َْر َ
فَ ُه ْم َال يُ ْؤ ِمنُونَ » يس« .7/أ َ ْكث َ ُر ُه ْم َال يَ ْعلَ ُمونَ » الزمر29/و« .49بَ ِ
يرا َونَذ ً
ش ً
فصلت« .4/أ َ ْكث َ َر ُه ْم َال يَ ْعلَ ُمونَ » الدخان« .39/أ َ ْكث َ ُر ُه ْم َال يَ ْع ِقلُونَ » الحجرات« .4/أ َ ْكث َ َر ُه ْم َال يَ ْع َل ُمونَ » الطور.47/
ـ نهج البالغة :في وصيته للحسن والحسين عليهما السالم وألهله ولسائر ولده بعد أن ضربه اللعين ابن ملجم ،قال:
«وعليكم بالتواصل والتباذل واياكم والتدابر والتقاطع» .كلها مفاهيم قلب ّية.
ح عجوز في مرجٍ يراقب حماره وهو يرعى الى جواره ،فوقع
ـ حكايات ايسوب (الحمار والفالح العجوز) :جلس فال ٌ
هب واقفا ً وتوسل الى حماره قائالً :عليك أن تُسرع باقصى سرعة واال
نظره على رجال ُمسلحين يقتربون جلسةًَّ ،
فيأسرنا األعداء معاً ،ولكن الحمار تلفّت حوله في كس ٍل وقال :وان حدث!! أتعتقد انهم سيُح ّملوني اثقل مما أحمل اآلن،
قال سيده :ال .فقال الحمار :حسنا ً اذن فانا ال يهمني البتة أن أقع في األسر ،النه لن يكون حالي أسوأ مما أنا فيه اآلن.
 الجلسة الثالث والعشرون« :الفشل» بين التفاعل واإلنفعال  24 /ذی القعدة الحرام 1438هـبسم هللا الرحمن الرحيم
الحمد هلل رب العالمين وصلی هللا علی محمد وعترته الطاهرين ولعنة هللا علی أعدائهم أجمعين الی يوم الدين
قال تعالی« :قُ ْل َنا ا ْه ِب ُ
علَي ِْه ْم َو َال ُه ْم يَحْ َز ُنونَ »
ف َ
َاي فَ َال َخ ْو ٌ
طوا ِم ْن َها َج ِمي ًعا فَ ِإ َّما َيأ ْ ِت َينَّ ُك ْم ِم ِّني ُهدًى فَ َم ْن ت َ ِب َع ُهد َ
(بقره.)38/
ير»
ب ِم ْن قَ ْب ِل أ َ ْن نَب َْرأَ َها ِإنَّ ذَ ِلكَ َ
علَى َّ ِ
اَّلل يَ ِ
ض َو َال فِي أ َ ْنفُ ِ
« َما أ َ َ
اب ِم ْن ُم ِصيبَ ٍة فِي ْاأل َ ْر ِ
ص َ
س ُك ْم ِإ َّال فِي ِكتَا ٍ
س ٌ
(حديد22/و.)23
ـ نهج البالغه« :لوال التجارب عميت المذاهب وفي التجارب علم مستأنف».
ـ نهج البالغة« :العاقل من وعظته التجارب».
هذه الکيفة من التعبير تفيد الحصر.
صى آدَ ُم َربَّهُ فَغَ َوى * ث ُ َّم اجْ تَبَاهُ َربُّهُ» (طه121/و.)122
قال تعالیَ « :و َ
ع َ
والمقوضات له واکثر الموضوعات تأثيراً
المعوقات
ـ يمثل موضوع «الفشل» اکبر تحديات االنسان في الحياة واهم
ّ
ّ
علی حياة االنسان ،وذلک بلحاظ األثرين المترتبين عليه )1 :الخوف  )2الحزن.
ـ يوم غد يصادف يوم دحو األرض وهبوط االنسان اليها ويمثل ذلک أعظم عمليّة فشل س ّجلها التاريخ في حق
االنسان ،وفي نفس الوقت يمثل أعظم انجاز حققه االنسان عبر ذلک الفشل وهو االجتباء االلهي.
ـ البحث في موضوع «الفشل» يکون ضمن خمسة عناوين ،وهي:
والمکونات  )5القدر والقيمة (هذا هو
 )1التعريف والتقسيم  )2حقيقة الفشل  )3موقعيته الحساسة  )4العوامل
ّ
الفرض من البحث).
ـ العنوان األول :التعريف والتقسيم :وهو کل إخفاق في الحياة سواء من جهة بلوغ األهداف وتحقق النتائج أم من جهة
قياس نسبة األرباح مع الخسائر ،ومن هنا فکل فشل يمکن إحتسابه من النجاح وبالعکس.
العنوان الثاني :حقيقة الفشل :أنها قضيّته تُناط بجملة من المعايير ،وباختالف تلک المعايير يتغيّر عنوان الفشل الی
النجاح وبالعکس ،نظير اختالف المعايير المادية والمعنوية والدنيوية والروحانية.
ـ العنوان الثالث :الموقعية :تقع موقعية الفشل في المرحلة األخيرة من مراحل النجاح ،فالنجاح وعملية الفوز تتض ّمن
خمس مراحل أساسية:
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وتکون ال ُحلم  )2تعلّق الرغبة والميل الشديدين بتحقق ذلک ال ُحلم  )3تهيئة المقدمات وتمهيد المقومات
 )1االبتهاج
ّ
واألسباب والعوامل  )4االصطدام واالشتباک واالرتطام بالعوائق والعراقيل والحواجز والمصاعب  )5مرحلة تجاوز
العقبات ،وهي مرحلة االنجاز وتحقق ال ُحلم بالفعل.
يستوطن «الفشل» دائما ً في مطلع المرحلة األخيرة وفي بدايات بزوغ فجر النجاح في المرحلة الخامسة ،فهناک
بر ّمته.
تتکون دوافع قوية جدا ً للتخلّي عن المشروع ُ
ـ العنوان الرابع« :الفشل» تارة :ينبع من عوامل داخل ّية ،واُخری :ينبع من عوامل خارج ّية.
أما العوامل الداخليّة فيمک حصرها تحت عنوان واحد وهو« :االضطرابات النفسيّة» وهي انواع عمدتها:
األول :الطبيعة العدوانية ،وهي السبب الرئيسي لجملة نزعات )1 :نزعة اإلحتکاک االبتزازي واالستثاري  )2النزعة
نحو السلطة والهيمنة والتملک والتوسع  )3مقاومة عالقات التعاطف ومحاولة تعطيلها  )4الميل الشديد نحو التهويل
وتضخيم األحداث السلبيّة واالستهانة وتقليل شأن االنجازات واألحداث االيجابية  )5النزعة نحو تأزيم االُمور وصناعة
النفور االجتماعي وغرسه.
الثاني :الطبيعة المتراخية المتوانية الخاملة والمزاج البارد ،وفقدان العزيمة والهاجس والميل الی اتخاذ القرارات
والخوض في المجاالت الطبيعية والمتعارفة في الحياة.
الثالث :الطبيعة االنزوائية والهامشيّة واإلنطوائية وهي تتسبب امور:
 )1العزلة  )2قلّة العالقات  )3تبنّي عالقات قشريّة وسطحيّة  )4فتور النشاط االجتماعي  )5الفتور في اإلجابة
واإلستجابة.
الرابع :الطبيعة االنهزاميّة ،واساسها :فقدان الثقة بالنفس وانعدام االحساس باالستقاللية الذاتية ،وقد تؤدّي هذه
الطبيعة الی الشعور بالتعاسة والخضوع والحقارة والدونية.
الخامس :إضطرابات التقييم ،يمتلک الکثير من الناس طبيعة عاطفية جياشة ،تقودهم الی المبالغة واإلفراط واإلسراف
في تقييم األزمات والنکّبات والرزايا ،وکذلک في تقييم المنافع والمکاسب وقد تؤدّي الی حاالت هيستيرية.
السادس :إضطرابات المعاشرة ،ويحصل هذا النوع عند عدم تحقق الرغبات الخاصة بالمستوی االجتماعي ،کالرغبة
في الحصول علی الشهرة أو بعض العناوين السامية والسياديّة وغيرها ،أو الحصول علی وظيفة.
السابع :إضطرابات الغريزة ،والعمدة فيها الجانب الشهواني بأرکانه الثالثة )1 :اللسان  )2البطن  )3الجنس ،قال
الشر کلّه ،لقلقه وقبقبه وذبذبه».
صلی هللا عليه وآله« :من وقی شر ثالث فقد وقی
َّ
الثامن :اضطرابات ُرهابيّة ارتباکيّة ،وهي انواع کثيرة جدا ً تندرح تحت عنواني« :الخوف» و«االرتباک» کالخوف من
االقدام والمجازفة والوقوع في المخاطر ،والرهاب من امثال المرتفعات دون سبب.
ـ اما العوامل الخارجية ،فيمکن حصر أساسيتها ضمن خمس نقاط:
دار بالبالء محفوفة وبالعذر
األولی :قوة الطبيعة الساحقة وقساوتها الطاحنة ،قال اميرالمؤمنين عليه السالمٌ « :
معروفة».
الثانية :غموض الحياة وتعقيدها وابعادها االيهاميّة الملتبسة ،وجهل االنسان المطبق والمطلق ،فقد قال تعالیَ « :و َّ
اَّللُ
أ َ ْخ َر َج ُك ْم ِم ْن ُب ُ
ش ْيئ ًا» (النحل.)78/
ون أ ُ َّم َهاتِ ُك ْم َال ت َ ْعلَ ُمونَ َ
ط ِ
الثالثة :قواعد اللعبة :کل شيء في الحياة ينطوي علی قواعد ومعايير وبروتوکوالت ،فالرفض أو التجاهل لواحدة من
کاف في أن يأتي علی
تلک القواعد کفيل بانهيار العمل ،ولو حصل ذلک من فرد واحد في العمل الجمعي فانه
ٍ
مکرر ومجالة استمرارية ،فالقاعدة
المشروع کله ومن اساسة ،خصوصا ً فيما اذا ت ّم ذلک الرفض أو التجاهل بشکل
ّ
ألخس المقدمات.
المنطق ّية النتيجة تابعة
ّ
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الرابعة :اضطرابات الموقع (الزماني والمکاني) :قد يکون موقع االنسان أو ظروفه اآلنية والموقته بشکل ضاعط جدا ً
وبدرجة شديدة للغاية بحيث أنه يسعی جاهدا ً الی البحث عن وسيلة للتملّص.
الخامسة :عجز المؤسسات التي تن ّ
ظم عالقات الناس فيما بينهم ،من العالقات العائلية واالجتماعية ومع الدولة ومع
سائر االُمم.
العنوان الخامس :القيمة :يمکن تصنيفها الی صنفين )1 :القيمة العلميّة  )2القيمة العملية ،وهي النتائج الناجحة ،وال
شک أن «الفشل» بجميع اصنافه ينطوي علی القيمة العلمية التي تفوق کل القيم العملية المتحققة بالنجاحات المختلفة
کف عقريت ومهزوزة للغاية ،فبحدث واحد تذهب انجازات مئة عام ونجاحات عشرات السنوات،
والتي کلها تبقی علی ّ
وال حماية عن هذا الخطر الهائل اال باالستفادة واالعتبار من اإلخفاقات الحاصلة ،فالنجاح يمکن ان يصنع نجاحا ً آخرا ً
بل يصنع ماليين النجاحات اال أنه يستحيل أن يمتلک صفة الوقاية لنفسه وال المثاله ،فالوقاية يحصل بالتفاعل مع
«الفشل» وترک االنفعال به المتمثل بعنواني (الخوف والحزن) فالفشل بمثابة «النظام الدفاعي» في الجسم الذي
يتقوی بالمرض وهو فشل في العملية الصحية ،قال االمام الباقر عليه السالم( :الجسد اذا لم يمرض يأضر وال خير في
جس ٍد ال يمرض) والعيش دون نظام دفاعي ،مخاطرة بال حدود ،ومن هنا فان نوبات الفشل تمثل اهم مصالح االنسان
وانفعها في الحياة ،فالفشل افضل مفردة في القاموس.
ـ في سبتمبر  1903نشرت جريدة (نيويورک تايمز) مقاال ً يشرح استاذان في علم الفيزياء استحالة الطيران في
الهواء وبعد ثالثة اشهر فقط في شهر ديسمبر تمکن االخوان (رايت) اختراق الهواء والطيران بعد تسجيل ماليين
المحاوالت.
 الجلسة الرابعة والعشرون :العبادة وعمليات االتصال  2 /ذي الحجة الحرام 1438هـبسم هللا الرحمن الرحيم
الحمد هلل رب العالمين وصلی هللا علی محمد وعترته الطاهرين ولعنة هللا علی أعدائهم أجمعين الی يوم الدين
ش ْف ِع َوا ْل َو ْت ِر» (الفجر)3-1/
قال هللا تعالىَ « :وا ْلفَجْ ِر * َولَيَا ٍل َ
عش ٍْر * َوال َّ
سى ثَالَ ِثينَ لَ ْيلَةً َوأ َ ْت َم ْمنَا َها بِ َعش ٍْر فَت َ َّم ِميقَاتُ َربِّ ِه أ َ ْربَ ِعينَ لَ ْيلَةً» (اعراف)142/
وقال هللا تعالىَ « :و َوا َ
ع ْدنَا ُمو َ
 القطب الراوندي في لب اللباب عن النبي صلى هللا عليه وآله قال ما من عمل في أيام الدهر أزكى عند هللا من العملفي أيام العشر وقال صلى هللا عليه وآله ان هللا تعالى ليس بتارك صبيحة أول ليلة من ذي الحجة أحدا ممن يصلي إلى
هذه القبلة اال غفر له.
وقال صلى هللا عليه وآله ثالثة ينظرون من الجنة حيث يشاؤن رجل قرء قل هو هللا أحد مأتي مرة في أيام العشر.
 ابن أبي جمهور في درر اللئالي عن أبي صالح عن كعب قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وآله ان هللا تبارك وتعالىاختار الساعات فاختار منها ساعات الصلوات واختار األيام فاختار منها يوم الجمعة واختار الشهور فاختار شهر
رمضان واختار الليالي فاختار ليلة القدر فالصالة تكفر ما بينها وبين الصالة وشهر رمضان يكفر ما بينه وبين
رمضان والجمعة ما بينها وبين الجمعة وأيام الحج مثل ذلك وما من أيام الدنيا أحب إلى هللا من العمل في أيام العشر
من ذي الحجة وال ليالي أفضل منهن فيموت المؤمن وهو بين حسنتين ينتظرها وحسنة قد قضاها.
االقبال -في كتاب عمل ذي الحجة تأليف أبي علي الحسن بن محمد بن إسماعيل بن محمد بن اشناس البزاز من نسخة
(عتيقة  -خ) بخطه تاريخها سنة سبع وثلثين وأربعمأة (قال  -ئل) وهو من منصفي أصحابنا رحمهم  -هللا باسناده إلی
رسول هللا صلی هللا عليه وآله أنه قال ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلی هللا عزوجل من أيام العشر يعني عشر
ذي الحجة قالوا يا رسول هللا وال الجهاد في سبيل هللا قال وال الجهاد في سبيل هللا اال رجل خرج بنفسه وماله فلم
يرجع من ذلك بشيء.
 ومن ذلك باسناد ابن اشناس البزاز ره عن النبي صلی هللا عليه وآله قال ما من أيام أزكی عند هللا تعالی وال أعظماجرا من خير من عشر األضحی قيل وال الجهاد في سبيل هللا (وذكر مثله).
 ابن أبي جمهور في درر اللئالي عن عبدهللا بن عمر قال قال رسول هللا صلی هللا عليه وآله ما من عمل أفضل منعمل في هذه األيام العشر من ذي الحجة قالوا وال الجهاد قال وال الجهاد اال رجل خرج بماله ونفسه فلم يرجع منهما
بشيء.
• (العبادة) هي عملية إتصال قائمة بين (أنا) و(هو) وبتعبير أرحب ,قائمة بين (فعل) اإلنسان و(ردود الفعل) اإللهية,
كحقيقة (االسناد) الذي هو حال بين (المسند) و(المسند اليه) واليمكن انكار هذا الركن الثالث في العبادة ,وهو (الحس
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يرةٌ» (القيامة )14/او معروف في
سانُ َ
علَى نَ ْف ِ
اإلن َ
س ِه بَ ِص َ
المشترك) ولكن لما كان (أنا) معروف ,قال هللا تعالى« :بَ ِل ْ ِ
الجملة ,إال أن (هو) مجهول للغاية ,لذا فإن النتيجة تابعة ألخس المقدمات ,فالغموض إلى الركن الثالث في العملية,
ومن هنا فإن (العبادة) مفهوم عميق وغامض ومعقد للغاية ,والبحث فيها بسيط سطحي وعابر للغاية نشبهها بعملية
االتصال.
• البحث هنا مجرد فهرسة عشوائية وملخبطة مضطربة غير متجانسة وغير منسجمة على شكل :نكات واستلهامات
و«تأمالت» ,وعددها سبعة بعدد السماوات وعدد األرضين:
التأمل األول :جوهر(العبادة) :االتصال حقيقة فطرية تلقائية ال واعية في اإلنسان ففي تفسير االمام العسكري (عليه
السالم) « :سئل االمام الصادق (عليه السالم) عن هللا عز وجل ,فقال للسائل :هل ركبت السفينة وكسرت بك حيث ال
سفينة تنجيك وسباحة تغنيك؟ قال :بلى ,قال عليه السالم :هل تعلق قلبك هناك أن شيئا من األشياء قادر على أن
يخلصك من ورطك؟ قال :بلى ,قال (عليه السالم) فذاك الشيء هو هللا القادر» .وفي بحار االنوار :ولهذا جعل الناس
معذورين في تركهم اكتساب المعرفة باهلل عز وجل متروكين على ما فطروا عليه ,مرضيا عنهم مجرد اإلقرار بالقول
ولم يكلفوا االستدالل العلمي.
اذن المفهوم الفطري مشترك ,اال أن كل واحد منا يبين لنفسه (شيئا فشيئا) سلوكا واسلوبا خاصا به في عملية (العبادة)
و(الدعاء) يتميز بذلك االسلوب عن غيره ومن هنا جاء التعبير :الطريق إلى هللا عدد انفاس الخالئق.
سعَتْ ُك َّل
التأمل الثاني( :المباشر) و(المتلقي) في عملية االتصال بين العبد وخالقه يختلفان ،ففي قوله تعالىَ « :و َرحْ َمتِي َو ِ
علَ ْي ُك ْم َو َم َالئِ َكتُهُ ِليُ ْخ ِر َجكُم ِ ّمنَ ال ُّ
ور َوكَانَ
ص ِلّي َ
َ
ظلُ َما ِ
ش ْيءٍ » (االعراف )156/وقوله تعالىُ « :ه َو الَّذِي يُ َ
ت ِإلَى ال ُّن ِ
ِبا ْل ُم ْؤ ِم ِنينَ َر ِحي ًما» (االحزاب ) 43/يكون العبد هو المتلقي والمستجيب لإلتصال واما في قوله تعالىَ « :و َما َخلَ ْقتُ ا ْل ِجنَّ
س ِبّ ُح ِب َح ْمدَ ِه» (اإلسراء ،)44/يكون العبد هو
ُون» (الذاريات )56/وقوله تعالىَ « :و ِإن ِ ّمن َ
ش ْيءٍ ِإال َّ يُ َ
اإل َ
َو ْ ِ
نس ِإ َّال ِليَ ْع ُبد ِ
المبادر والفاعل لعملية اإلتصال وبين (المبادر) و(المتلقي) فرق بال حدود ومن جميع الجهات ،فالفاعل والمبادر يملك
كل االفعال والخيارات التي ترقي وتطور اإلتصال نظير)1 :اختيار األوضاع )2سياقات الفعل  )3الحاالت من السرعة
والبطيء والشدة والوهن  ) 4التوليف والتركيب ...وعشرات العوامل االخرى التي اليملكها (المتلقي) ومن هنا تظهر
حقيقة (ما حك ظهرك مثل ضفرك) كما ويظهر الفرق بين (المتلقي المباشر) في عملية األكل والشرب والغرام والجنس
فاللذة والنشوة لدى المبادر تفوق عما يحصل لدى المتلقي علوا بال حدود.
التأمل الثالث :التواصل يشتمل على ركنين أساسيين )1ايجاد االرتباط  )2نقل المعلومات.
فالعمدة في األول أي :االرتباط واالندماج واالقتران والنظام:هو لغة الجسد غير الكالمي .يقول علماء التواصل :أنه قائم
بنسبة عشرة بالمئة على الكلمات وثالثين بالمئة على النبرات الصوتية وستين بالمئة على لغة الجسد .والمصاديق
المعروفة للغة الجسد في العبادات كثيرة منها )1 :رفع اليد إلى السماء  )2األشعث األغبر  )3الخشوع بأنواعه
المتعلقة بالجسم والرأس والوجه والمالمح ومنطقة العينين (على الخصوص)  )4البكاء وجريان الدمع  )5الركوع
السجود ،كما وان هناك مصاديق كثيرة لكنها غير مداولة ،فقد روى علي بن داوود قال :رأيت ابا عبد هللا عليه السالم
في الوقف اخذ بلحيته ومجامع ثوبه وهو يقول باصبعه اليمنى منكس الرأس :هذه رمتي (العظام البالية) بما جنيت.
واما الركن الثاني (نقل المعلومات) :فالعمدة فيه اللغة الكالمية حيث إنه بإمكنها ايصال ماليين المعلومات الدقيقة
والعميقة مما ال يمكن ايصال جزء بسيط منها عبر الكتابة والرسم والصورة واالشارة وامثالها وكل هذه الخالقية
تحصل من خالل السمع والبصر.
التأمل الرابع :يحتوي اإلتصال المحالة على أثر ال يكاد يختلف وهو( :التفاعل) و(االستجابة) و(الميل) من الطرف االخر
الذي يجري عليه اإلتصال بخالف اإلنسان الذي يظهر تفاعال معكوسا دائما وقد قال امير المؤمنين عليه السالم (اتق
ي فال أقبل
شر من احسنت اليه) وفي الدعاء المشهور (إنك تدعوني فأولي عنك وتتح ّبب إلي فأتبغض اليك وتتودّد إل ّ
منك) وهذه قاعدة عامة ال تكاد تتخلف إال ّ استثناء.
التأمل الخامس :اإلتصال العدواني كما في استخدام القساوة في الحديث والتطاول في الطلب وكاستعمال العض والضرب في
العمليات الغرامية والجنسية يرقي مستوى االنتباه في الفاعل والمبادر ويرقي درجة اإلثارة والتفاعل واالرتباط فيه
ومن هنا فان الناس الذين يعنفون في الدعاء ويقسون في الكالم فانهم يبلغون أمالهم وأمانيهم وحاجاتهم والفضل يعود
إلى االنتباه الشديد.
التأمل السادس :البنية التراتبية في جميع عمليات اإلتصال ومنها العبادة والدعاء ال تكاد تبقى على وتيرة واحدة بل انها
تقوم على اسس متغيرة ومتبدلة بشكل مستمر ودائم غير ثابته وال مستقرة ولذا فان المستوى اذا كان في بعض
األحيان ساميا رفيعا فانه المحالة يفقد محتواه شيئا فشيئا ويتحول إلى عملية خاوية فاقدة المعالم والمراسم وفاقدة
الرونق والبريق (حسنات االبرار).
التأمل السابع :وهو األهم في هذا البحث وهو محاولة اثارة المشاعر األنسانية والعميقة لدى الخالق ومنبع الفيض
سيلَةَ» (المائدة )35/بصيغة األمر والواجب والشك ان
واستحصال عطفه وشفقته وقد قال تعالىَ « :وا ْبت َ ُغواْ إِلَي ِه ا ْل َو ِ
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س َم َر ِّب ِه
أعظم الوسائل هي ذكر محمد وآل محمد (صلوات هللا عليهم) وقد قال تعالى« :قَ ْد أ َ ْفلَ َح َمن ت َ َزكَّى * َوذَك ََر ا ْ
صلَّى» (األعلى ) 15-14/فاوجب بأن يقرن اسمائهم باسمه تعالى ,وهو روح العبادة والدعاء ومغزاهما الذي لو
فَ َ
يختلف فانه ال يوجب اللغوية والعبثية في العبادة والدعاء فحسب بل يتسبب أالثر العكسي فيهما حيث غضبه ومقته
ولعنته فعن علي بن الحسين عليه السالم قال :مر موسى بن عمران عليه السالم برجل ويرفع يده إلى السماء يدعو
هللا فانطلق موسى في حاجته فبات سبعة ايام ثم رجع اليه ورافع يده إلى السماء فقال :يارب هذا عبدك رافع يديه اليك
يسألك حاجته ويسألك المغفرة منذ سبعة أيام ال تستجيب له قال :فاوحى هللا اليه :يا موسى لودعاني حتي تسقط يداه
ْس ا ْلبِ ُّر بِأ َ ْن تَأْت ُ ْواْ ا ْلبُيُوتَ ِمن
وينقطع لسانه ما استجبت له حتى يأتيني من الباب الذي أمرته) وقد قال تعالىَ « :ولَي َ
ُ
ور َها َو َل ِكنَّ ا ْلبِ َّر َم ِن اتَّقَى َوأْتُواْ ا ْلبُيُوتَ ِم ْن أَب َْوا ِب َها» (البقرة )189/وفي وصية امير المؤمنين عليه السالم إلى ولده
ظ ُه ِ
وشيعته عند استشهاده قال :نحن االبواب التي أمرتم أن تأتوا البيوت منها فنحن وهللا ابواب تلك البيوت ليس ذلك
لغيرنا ويقوله أحد سوانا).
 الجلسة الخامسة والعشرون :سمة عظمة أبي الفضل العباس عليه السالم 28 / ...محرم الحرام  1439هـبسم هللا الرحمن الرحيم
الحمد هلل رب العالمين وصلى هللا على محمد وعترته الطيبين الطاهرين ولعنة هللا على أعدائهم إلى يوم الدين
س ِل» آخر آية من سورة األحقاف ومقدمة لسورة محمد صلى هللا
ـ قال تعالی« :فَا ْ
ص ِب ْر َك َما َ
الر ُ
صبَ َر أُولُو ا ْلعَ ْز ِم ِمنَ ُّ
عليه وآله.
توف حميّة
ـ قال االمام الحسين عليه السالم :هيهات منا الذلة ،يأبى هللا ذلك ورسوله والمؤمنون
وحجور طايت وا ُ ٌ
ٌ
ونفوس أب ّية.
ٌ
الغرين  /الشجاعة نصرة حاضرة وفضيلة ظاهرة /
ـ أميرالمؤمنين عليه السالم في النهج البالغة :الشجاعة أحد ّ
شجاعة الرجل على قدر أنفته  /الشجاعة صبر ساعة  /الصبر شجاعة  /السخاء والشجاعة غرائز شريفة يضعها هللا
سبحانه فيمن أحبه وأمتحنه.
ـ قال االمام الحسين عليه السالم ألبي الفضل عليه السالم« :كنت بنفسي أنت ،العالمة من عسكري ومجمع عددنا فاذا
أنت َ
غدَوتَ يؤول جمعنا الى الشتات وعمارتنا تنبعث الى الخراب».
ـ في زيارة العباس عليه السالم« :أشهد لك بالتسليم والتصديق والوفاء والنصيحة».
ـ قال االمام الصادق عليه السالم« :كان ع ّمنا العباس نافذ البصيرة ،صلب االيمان ،جاهد مع أبي عبدهللا عليه السالم
وأبلى بالء حسنا ً ومضى شهيدا ً».
ـ وقال« :من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا ً لدينه مخالفا ً على هواه مطيعا ً ألمر مواله فللعوام ان يقلدوه».
ـ أشعار سيد جعفر الحلّي :عبست وجوه القوم خوف الموت والعباس فيهم ضاحك متبسم * بط ٌل تورث من أبيه
صقيل وانني في غير صاعقه
شجاعة * لو سدُّ ذوالقرنين دون وروده نسفته همته بما هو أعظم * قسما ً بصارمه ال ّ
السماء ال اُقسم لوال القضى لمحى الوجود بسيفه.
ـ قال ابن ابي الحديد في شرح نهج البالغة/ج/3ص :263قيل لرجل شهد يوم ال ّ
طف مع عمر بن سعد لعنه هللا :ويحك
ع َ
ضضتَ بالجندل ،أنك لو شهدت ما شهدنا لفعلت ما فعلنا ،ثارت
أقتلتم ذرية رسول هللا صلى هللا عليه وآله؟ فقالَ :
علينا عصابة ،أيديها في مقابض سيوفها كاالسود الضارية تح ّ
طم الفُرسان يمينا ً وشماالً ،ال يحول حائل بينها وبين
الورود على حياض المن ّية ،فلو كففنا عنها رويدا ً ألتت على نفوس العسكر بحذافيرها ،فما كنّا فاعلين؟ ال ا ُ ّم لك!
ـ أقول :اذا اجتمعت أربعة عناوين في االنسان ،فانها تكون عند ذلك بحاجة ماسة جدا ً وبالضرورة القصوى وحتى
تحوله الى طاقه بال حدود وقدرة تصلح البادة كل شيء
درجة االستماتة ،الى عنوان خامس ،الن العناوين االربعة ّ
وافتاء كل الكائنات ،كما هي انجاز بال حدود ،اما العناوين األربعة فهي:

47

 )1قوة الجسد والعضالت  )2شجاعة القلب وبسالته وصالبته  )3الغيرة والحمية واالباء واألنفة في النفس  )4روح
وقوة اذا كانت:
المبادرة واالقدام واالندفاع ،بعبارة اُخری :كل طاقة ّ
 )1هائلة  )2هادرة (سريعة اإلنفالت)  )3قادرة  )4هائمة ،كالبركان المتوقد المتف ّجر ،فانها تكون ـ ال محالة ـ آلة
لتحقيق كل مستحيل.
وحفاظ بالغ اإلحكام واالتقان وإنضباط بالغ الدقة وبال حدود ،نظير
ـ العنوان الخامسِ :خناق بالغ القسوة والشدة ِ
القنبلة الذر ّية التي تجتمع فيها العناوين األربعة فتحتاج الى حماية شديدة عن اإلنفالت ،وخالصة العنوان الخامس
وروحه هي :التجميد المطلق والتعطيل واإللغاء واإلبطال واإليقاف ،فالقنبلة الذرية ليست اإلستعمال أبدا ً وال
لإلستخدام ،وقد استعمل االمام الحسين عليه السالم هذا العنوان في حق أبي الفضل عليه السالم حيث لم يسمح له
الخوض في المعركة أبدا ً وع ّ
طل كل طاقاته وج ّمد كل بطوالته يوم عاشوراء ،كما صنع رب العالمين باالنبياء الذين
أودعهم الوالية التكوينية التي تفوق القنبلة الذر ّية لكنه تعالى لم يسمح لهم استخدامها في الدفاع عن انفسهم فكانوا
يذبحون ويقطعون ويُنشرون بالمنشار وكان العدد الهائل من االنبياء يقتلون بين عشيته وضحاها بالرغم من قدرتهم
التصرف في الكون ،وكان تعالى يمقت عليهم استخدام ذرة من هذه الطاقة دفاعا ً عن انفسهم.
المطلقة على
ّ
ـ العظمة القصوى في هذا المجال والعنوان الخامس تظهر في االستجابة المطلقة واالمتثال الخالص والرضوخ المحض
واالستسالم التام من المولى العباس عليه السالم ،ولذا ورد في أول زيارته عليه السالم وفي أول أوصاف كراماته:
«أشهد لك بالتسليم» قاعدة« :هدف المعلق يفيد العموم».
ـ التسليم يظهر في ثالثة مجاالت وله ثالثة مستويات وهو ارقي من االطاعة واالمتثال وأسمى من الصبر والتجلّد،
النهما مفهومان سلوكيان فحسب ،بل يفوق مفهوم الرضا الذي يتجاوز ويتعدى القيم السلولية الى القيم القلبيّة.
ـ مجاالت التسليم )1 :الفكر واإلدراك  )2القلب والرضا  )3السلوك واالنقياد.
س ِه ْم َح َر ًجا ِم َّما قَ َ
س ِلّ ُموا
قال تعالی « :فَ َال َو َر ِّبكَ َال يُ ْؤ ِمنُونَ َحتَّى ُي َح ِ ّك ُموكَ فِي َما َ
ش َج َر بَ ْينَ ُه ْم ث ُ َّم َال يَ ِجدُوا فِي أ َ ْنفُ ِ
ضيْتَ َويُ َ
س ِلي ًما» النساء.65/
تَ ْ
ـ مستويات التسليم:
 ) 1بعد الجدل والمساكسة والمراودة وخصام ومنازعة ،كما ورد في اآلية األخيرة  )2القائم على مجرد سؤال
واستفهام واستعالم بريئي  )3بدون حتى السؤال واالستفهام واإلستعالم.
ـ جميع الفضائل والمناقب والمحاسن مرهونة ببعض المكمالت وهي دونها ال تنتج اال رذائل وسيئات ومثالب وقبائح،
فال تعاد توجد فضيلة اال وهي تفرز نقيضها أو ضدها أو تالزم ما يبانيها.
ـ الشجاعة تقترن بكل القيم والمبادئ كالسخاء والسماحة والعفو وغض الطرف والتواضع و ...بل تكاد تكون الشجاعة
أساس لكل الفضائل بحيث تقوم عليها جميع الفضائل وتنهض بها ،فهي أعظم طاقات البشر.
ـ والشجاعة هي تلك الطاقة( :الهائلة الهائمة الهادرة القادرة) فهي على أشد الحاجة الى الخناق شديد اإلحكام ،ومن
هنا يكون الحديث عن الشجاعة ضمن ثالثة جوانب  )1المشرق  )2القاتم  )3الخناق.
ـ الجانب األول :الجانب المشرق للشجاعة ،فهنا تأمالت:
 )1الشجاعة صفة مؤدية ،فعندما يأخذ األبطال موقفا ً مشرفا ً فان اآلخرين ال محالة يتأثرون ويستلهمون منهم )2
ويقوض كل الفرص ويفسد كل االمكانات والمقومات ،وعالجها ينحصر في التغلب عليها
طوفان المخاوف يعيق الحياة
ّ
بالشجاعة  )3ال تنال المطالب بالتمنّى بل تؤخذ الدنيا بالغلبة والشجاعة  )4الشجاعة مخاطرة بالمصالح الشخصية من
أجل مصالح اآلخرين.
ـ الجانب الثاني :الجانب البشع للشجاعة ،وهو أن الشجاعة ال تفارق الغباوة ،فيستحيل أن تلمس الشجاعة في شخص
اال وتجد فيه الغباء بوضوح ،فالشجاعة والحكمة اكثر االمور تنافراً ،فكلما حضرت الشجاعة توارت الحكمة ،فمن
رفدته الشجاعة خانته الحكمة ،كما أنّ من ترفده الحكمة فال محالة تخونه الشجاعة.
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اال اذا كانت الشجاعة من لدن رب العالمين كما قال االمام السجاد عليه السالم« :اُعطينا العلم والحلم والسماحة
والفصاحة والسجاعة والمحبة.
الجانب الثالث :ال ُخناق الذي يصلح الشجاعة ينحصر في استعمال الحكمة في القرارات والحذر البالغ من االنفعال
واإلهتياج والتأثر بالمثيرات وادراك انه دائما ً هناك شيء آخر هو األهم في البين وهو :ضبط النفس.
ـ الكافي/ج/5ص 33عن أبي حمزة الثمالي ،قلت لعلي بن الحسين عليه السالم :ان عليا ً عليه السالم سار في أهل
القبلة بخالف سيرة رسول هللا صلى هللا عليه وآله في أهل الشرك ،قال :فغضب عليه السالم ثم جلس ثم قال :سار وهللا
فيهم بسيرة رسول هللا صلى هللا عليه وآله يوم الفتح ،انّ عليا ً عليه السالم كتب الى مالك وهو على مقدمته يوم
البصرة بأن ال يطعن في غير مقبل وال يقتل مدبرا ً وال يجهز على جريح فاخذ الكتاب فوضعه بين يديه ،القربوس من
قبل أن يقراءه ثم قال اقتلوا فقتلهم حتى أدخلهم سلك البصرة ثم فتح الكتاب فقراءه ثم امر ُمناديا ً فنادى في الكتاب» ما
يظهر من حيثيات معركة الجمل ،أنه صدرت استفزازات كثيرة من جيش عائشة (لعنها هللا) ،ومنها مبادرتهم لقتل
مندوب اميرالمؤمنين عليه السالم وخطيبه لمحرد التامة خطابه عليه السالم.
ي
ـ ومن كتاب له عليه السالم الى كميل بن زياد وهو عامله على حيث ،ينكر عليه« ...اما بعد ،إن تضييع المرء ما ُول ّ
ٌ
لرأي
ورأي متبّر وان تعاطيك الفارة على أهل قرقيسيا وتعطيلك سالحك التي ولّيناك
لعجز حاضر
وتكلّفه ما كفي
ٌ
ٌ
شعاع ،فقد صرت جسرا ً لمن اراد المغارة من اعدائك على اوليائك غير شديد المنكب وال مهيب الجانب وال سا ٍد ثغره
غن عن أهل مصره وال ُمجز عن أميرة».
وال كاسر شوكة وال ُم ٍ
رب طاقة هائلة عظيمة لكنها ال تكون هادرة بمعنى انها غير سهلة االنفالت وليست سريعة االنطالق بل ان تحررها
ـ ّ
ْ
شدِيدٌ» الحديد.25/
س َ
مرهونً ببذل جهد بالغ ،قال تعالیَ « :وأ َ ْن َز ْلنَا ا ْل َحدِيدَ فِي ِه بَأ ٌ
س ا ْلقَ ْو َم
س ُك ْم قَ ْر ٌ
س ْ
كما ان المسلمين كانوا يستثقلون الحروب حتى نزلت ايات عديدة في تحفيزهم ومنها «إِ ْن يَ ْم َ
ح فَقَ ْد َم َّ
اَّلل».
قَ ْر ٌ
ح ِمثْلُهُ» و «إِ ْن تَكُونُوا تَأْلَ ُمونَ فَ ِإنَّ ُه ْم يَأْلَ ُمونَ َك َما تَأْلَ ُمونَ َوت َ ْر ُجونَ ِمنَ َّ ِ
التسرب المشؤوم الكارثي  4 /ربيع األول 1439هـ
 الجلسة السادسة والعشرون:ُّ
بسم هللا الرحمن الرحيم
الحمد هلل رب العالمين وصلى هللا على محمد وعترته الطيبين الطاهرين ولعنة هللا على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين
علَى ا ْل ُهدَى» فصلت.17/
ست َ َحبُّوا ا ْلعَ َمى َ
ـ قال تعالىَ « :وأ َ َّما ث َ ُمودُ فَ َهدَ ْي َنا ُه ْم فَا ْ
يم» الشعراء88/ـ.89
ب َ
س ِل ٍ
اَّلل ِبقَ ْل ٍ
ـ وقال تعالى« :يَ ْو َم ال يَ ْنفَ ُع َما ٌل َوال بَنُونَ * ِإال ّ َم ْن أَتَى َّ َ
يم» صافات.84/
ب َ
س ِل ٍ
ـ وقال تعالىِ « :إ ْذ َجا َء َربَّهُ ِبقَ ْل ٍ
ـ قال االمام الهادي عليه السالم« :العتاب مفتاح الثقال والعتاب خير من الحقد».
ـ وقال اميرالمؤمنين عليه السالم« :تصحيح النية من الفساد اشدّ على العاملين من طول الجهاد».
ـ تتكون جوهرة االنسان وحقيقته من خالل أبعاده الثالثة األساسية واألوعية الثالثة التي تختزن تلك األبعاد ،وقد اكثر
القرآن الكريم التأكيد علی ضرورة صيانة هذه األبعاد وهي:
 )1األفكار واالنظار ،ووعائها الدماغ والعقل؛
 )2العواطف والغرائز ،ووعائها القلب والفؤاد؛
 )3الميول والنزعات ووعائها النفس والشهوات.
تسرب أو اندساس أو تس ّلل أو تغلغل أو نفوذ أو
أي ّ
ـ تتل ّخص صيانة هذه األبعاد في محاولة الحيلولة دون حدوث ّ
ولوج فيما بين تلك األوعية ومخزونها ومظروفها ،فهو علّة التردّي بال حدود.
التسرب علة لتزييف الحقيقة واعاقة الحياة وابادة العاقبة والحصيلة ،وتفصيل هذا األمر الخطير يكون ضمن عناوين
ـ
ّ
ثالثة ،اليك تفصيلها:
تسرب بسيط
ـ العنوان األول :العقل :اكبر عمليات تزييف الحقيقة واالنحرافات الفكرية والتشوهات العقلية تنشأ من ّ
لمواد الوعائين القرينين اليه ،إليك بعض الشواهد.
 )1نقابة اطباء الجراحية ال تسمح لَلب تولي اجراء عمل ّية جراح ّية على أوالده ،سواء كانت عملية خطيرة أو ال ،حتى
تسرب مكونات العاطفة إلى فكر الطبيب وعقله بشكل ال ارادي غير قابل
اذا كان األب اكبر جراح في العالم ،وذلك الن ّ
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للحجب ،وهو مما يعيق فاعلية التركيز ويتسبب االخفاق الكبير في العمل ّية الجراحية ويعود بالضرر والخطر البالغين
للمريض.
 ) 2اصرار االنسان على ايجاد مالئمة بين االيمان والمبادئ والقيم والمثل التي يؤمن بها وبين االغراض واالهداف
والمصالح ،خصوصا ً المل ّحة منها ،يؤدي إلى تعديالت هائلة على تلك المبادئ والمثل والقيم من خالل تفسير االيمان
والعهود بما ال يحيد وال يكافح تلك المصالح ،يحصل ذلك بشكل تلقائي وعفوي وال واعي دون أن يدركه االنسان سواء
األمير أو الفقير والعالم أو الجاهل ،قال اميرالمؤمنين عليه السالم« :من عشق شيئا ً اعشى (اعمى) بصره وامرض
قلبه فهو ينظر بعين غير صحيحة ويسمع باذن غير سميعة قد خرقت الشهوات عقله وأماتت الدنيا قلبه».
وقال ابو جعفر عليه السالم« :ما زال الزبير منّا أهل البيت حتى نشأ ابنه عبد هللا بن الزبير» .وقال صلى هللا عليه
تروي.
وآله« :حبك للشيء يُعمي ويُص ّم» ومن هنا اذا احب االنسان شخصا ً فانه يتق ّبل عنه دون
ّ
تسرب الشهوة الجنس ّية وشهوة الحكم تم قتل اميرالمؤمنين وابنه االمام الحسين عليهما السالم ،بالرغم من
 )3لدى ّ
سالمة العقيدة حيث قال القاتل األول« :أأنت تنقذ من في النار» والثاني« :ارجع مأثوما ً بقتل حسين».
 )4قالوا :ال ُمصلح ال يستطيع أن يكون على صداقة حميمة مع الذي يسعى إلى إصالحه ،وقالوا :ال تدخل في صداقة أو
عالقة مع أح ٍد بهدف التأثير فيه وتغيير وجهات نظره ألن الصداقة تعيق التأثير جداً.
 )5األفكار لها صوتٌ رقيق في مواجهة الخوف ،فبسهولة بالغة يتم اعاقتها به ،والخوف الذي يستوطن القلب ،من أهم
العوامل التي تسبب التخلي عن األفكار الرهينة والتراجع عنها بل معارضته.
العنوان الثاني :القلب :أشدّ ما يعكر صفو القلب السليم ،هو انعكاس االختالفات الفكرية والتوجهات والقناعات على
منبع الرحمة والشفقة والحنان ،وهكذا عندما تتالشى أمام وهج الشهوات.
َ
َ
َ
س ُك ْم أ ْز َوا ًجا
 )1العالقة الزوجية بكل أبعادها قائمة على هذا البعد فحسب ،قال تعالىَ « :و ِم ْن آيَاتِ ِه أ ْن َخ َلقَ لَ ُك ْم ِم ْن أ ْنفُ ِ
س ُكنُوا ِإلَ ْي َها َو َجعَ َل بَ ْي َن ُك ْم َم َودَّةً َو َرحْ َمةً» الروم .21/الالم في قوله« :لتسكنوا» تفيد فلسفة الحياة الزوجية وهكذا
ِلت َ ْ
قوله «مودة ورحمة» بان الغرض من هذه العالقة ال يكون اال البعد القلبي ،ولذا فان االرادة االلهية وجعله تعالى ال
يماق اال حينما يحصل التسرب المذكور.
ـ كتب غاندي في سيرته الذاتية (قصة تجاربي مع الحقيقة ،ص235و )236انه في عامه السابع والثالثين قرر
االقالع عن االتصال الجنسي حتى مع زوجته ،وذلك بهدف اصالح العالقة مع زوجته ،ويقول :عند ما تزول الشهوة
الجسديّة تصبح الحياة الزوجية:
 .1آمنة (مستقرة غير مهزوزة)  .2عذبة (لذيذة سائغة)  .3سعيدة (بهيجة وديعة)» وهذا الكالم في غاية المتانة ،اال
سرب ،غير مرضية عند هللا تعالى وأهل البيت وال يساعده المنطق ،بالرغم
أن هذا السلوك من اجل معالجة مشكلة الت ّ
من اعتضاده بالواقع الخارجي ،فالعالقة العاطفية بين الزوجين لها من العمق الهائل الذي ال يكاد يُدرك اال حينما تجرد
عن التأثر بالجانب الشهواني والحيواني ،وعلى كل حال يجب الحيلولة دون تأثر هذه العالقة باإلخفاقات الجنس ّية التي
ال مناص عنها.
ـ يجب على االنسان أن يتجنب التصدي لدور المعلّم في العالقة الزوجية ،فانه ال يدع المودة والرحمة المودعتان من
رب العالمين ،أن يبرزا ،نعم يجب التصدي والقيام بمسؤولية تهيئة أجواء صالحة ايمانية ،قال تعالىَ « :يا أ َ ُّي َها
قبل ّ
ارةُ »...التحريم .6/وهذه اآلية ال تدل على اكثر مما يجب
الَّ ِذينَ آ َم ُنوا قُوا أ َ ْنفُ َ
اس َوا ْل ِح َج َ
ارا َو ُقودُ َها النَّ ُ
س ُك ْم َوأ َ ْه ِلي ُك ْم نَ ً
تجاه الناس.
ـ تشير التقارير الكثيرة أن نحوا ً من سبعين بالمائة من موارد حدوث الطالق يعود إلى االضطرابات الجنس ّية الحاصلة
بين الطرفين وان الباقي يعود إلى سوء التفاهم الحاصل بينهما.
سر لهم ايجاد عالقات حميمة مع اآلخرين ،ومفعمة باألحاسيس
 )2الملحوظ أن الناس أصحاب االعاقة العقلية يتي ّ
والحب العميق ودون انقطاع بل على نفس الوتيرة التي تكونت العالقة أول األمر ،وهذا مما ال يتسنّى لغيرهم من
ّ
ً
أصحاب العقول الراجحة واالدراك العميق ،والسبب يعود إلى تأثر العالقات دائما باالختالفات ،بعد مرور فترة من
الزمان.
العنوان الثالث :الشهوة :ان الهيجان والثورة والفورة الحاصلة بالشهوات والنزعات ،كلها من صنع هللا تعالى وهي
من أبرز مصالح االنسان التي تتضرر بشكل هائل بقرينيها:
 ) 1تأكيد الروايات المتواترة بل فوق التواتر على كراهية كل ما يصدر من االنسان عند ممارسته األكل والشرب أو
الجنس وامثالها ،من ما يصرف اإلنسان عن ادراك عمق اللذائذ كالكالم حين األكل أو حين المباشرة ،فانه من موارد
تسرب الفكر إلى جانب الشهوة واللذة ،بل كل ما يشغل البال عن ادراك عمق اللذة ،وهكذا في التهنّي بالنوم واألسفار
ّ
ومجالسة االحباب.
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ـ في حياتي شهدت الكثير من أصحاب العافية المعمرين الذين التزموا بهذه اآلداب االسالمية االكيدة حين األكل
والشرب والسفر والنوم و...
 الجلسة السابعة والعشرون« :الدولة» تماهي وتمادي وتباهي  11 /ربيع األول 1439هـبسم هللا الرحمن الرحيم
الحمد هلل رب العالمين وصلى هللا على محمد وعترته الطيبين الطاهرين ولعنة هللا على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين
ـ «الدولة» أنجس مفردة في قاموس الحياة ،واقذر مفهوم في الوجود واحقر عنوان يمكن أن يطرق األسماع ،وال
يتصدّى لها إال ّ السفلة الحقراء الخبثاء عديمي الوجدان والضمير والفطرة.
ـ اولى المبادئ االله ّية وأهمها هو القلق بشأن السلطة ومفهوم االستغناء في االنسان ،الذي يظهر في ابرز مصاديقه
أول آية نزلت بعد مخاطبة النبي صلى هللا عليه وآله
من خالل «الدولة» ،قال تعالى في مطلع سورة «العلق» وفي ّ
ست َ ْغنَى» مع مالحظة قساوة المطلع وتوارد التأكيدات المتعاقبة
سانَ لَ َي ْطغَى * أ َ ْن َرآهُ ا ْ
اإل ْن َ
وامره بالقراءة ،قالَ « :كالّ إِنَّ ِ
أمثال «انّ » والالم.
ي من إمرتكم» وفي نهج البالغة« :وهللا لدنياكم هذه
ـ نهج البالغة« :وهللا لهي (أي :النعل المندرسة البالية)
ّ
احب إل ّ
أهون في عينة من عُراق خنزير في يد مخذوم» كلمة «دنياكم في عيني» كناية عن االمارة.
ـ تمتاز دولة رسول هللا واميرالمؤمنين صلوات هللا عليهما وآلهما في انها كانت ّ
منزهة من جوهرة الدولة واساس
َ
َ
صي ِْط ٍر».
مفهومها وهي :الهيمنة والسيطرة والتحكّم والتسلّط واالستحواذ والغلبة والقهر ،قال تعالى« :لسْتَ َ
علي ِْه ْم بِ ُم َ
ـ علم النفس منذ آالف السنوات يعتبر «التربية والحكم» مه ّمتان مستحيلتان .انظر كتاب «اطلس علم النفس،
ص »327أي مستحيلتان دون تحقيق الفساد ،وقد اعتقد اإلنسان منذ القرون االولى أن الدولة في أحسن األحوال وفي
ورواها» ج /1ص .15ألنّ غياب الدولة يؤدّي
شر البدّ منه» .انظر موسوعة «مفاهيم الليبرتار ّية ّ
أفضل الفروض « ٌّ
شر اعظم واكبر.
إلى الهرج والمرج وهو ٌّ
المرات ،ألن كارثة الهرج والمرج
ـ أعتقد أن مفاسد الدولة تفوق الكارثة العظمى الحاصلة بالهرج والمرج بماليين ّ
مهما كانت عظيمة إال ّ أنها تبقى محدودة األبعاد ومحصورة األطراف لكن الدولة مفسدة بال حدود.
ـ الحكومات على ثالثة أقسام:
 )1ديمقراطية  )2توتلتارية استبدادية  )3مزيج من االثنين.
الجوهر العفن مشترك بين األقسام الثالثة والفارق مجرد شيء من التوابل وجملة من المنكهات ،فالقذارة ال تأتي من
السلوك بل مما وراء السلوك ،فالدولة بمثابة «زريبة خنزير» فالراعي لها مهما حرص على تنظيفها تبقى عفنة ،ألنّ
القذارة تنشأ من طبيعة تركيبتها ال من طريقة ادارتها.
ـ يستحيل التقييم الدقيق لمفاسد الحكومات إال ّ تاريخيّاً ،اي بعد عصر الحكومات ،وذلك عندما تتهاوى اقنعة الدَّجل
والشعوذة والكذب والخداع والنفاق وااللتواء وك ّل مفاهيم المكر واالحتيال.
ـ بإيجاز شديد نقوم باستقصاء أهم عوامل الفساد وجوهرته في تركيبة الدّول ضمن ثالثة عناوين ،وهي:
 )1التماهي  )2التمادي  )3التباهي ،وتفصيل الحديث عنها ضمن ثالثة فصول:
ـ الفصل األول :التماهي :وهو عبارة عن الترابط الشديد القائم على مفردات عاطف ّية والمؤدي إلى الذوبان والتق ُّمص،
فهو مفهوم يفوق مفهوم التقليد من حيث  )1الجوهرة  )2المبدأ  )3النتيجة.
اما الجوهرة :فهي تلك األواصر العاطفية المتينة التي ال توجد لها عين وال اثر في التقليد والمحاكات ومجرد االتباع
واالقتداء العرضيين في الرجوع إلى اهل الخبرة في كل فنّ  ،وهو األمر المرفوض والمفروض عقلياً ،المرفوض من
جهة التبعية العمياء والمفروض من جهة الالبدية واالنسداد واقتضاء الضرورة.
المقومات،
سمات  )2االتجاهات  )3التوجهات  )4القيم )5
واما المبدأ :فالتي هي قائم على التبنّي المطلق في )1 :ال ِ
ّ
بخالف التقليد القائم على مجرد المشاكلة الهيكليّة البحتة.
واما النتيجة :فهي الثبات واالستقرار والدوام في األثر الحاصل بالتماهي دون التقليد.
ـ مفهوم التماهي على مستويين :األول :الزم ،الثاني :متعدّي.
اما الالزم :فهو عبارة عن االنسجام والترابط واالندماج والتماسك الشديد القائم في جوهر الدول مع ذاتها من حيث
والمكونات.
االجزاء والشرائط
ّ
واما المتعدي :فهو االستالب للنفوس بشكل قهري وال ارادي وبطواعية كاملة ،نتيجة عملية متقنة رصينة للغاية،
تتضمن:
 )1غسيل األدمغة والعقول.
 )2ممارسة حرب نفس ّية شاملة فائقة الدقة تؤدّي إلى الذوبان ومن ثم االنبطاح.
 )3استعمال اساليب القهر والعنف يؤدي إلى الهروب نحو االستسالم من أجل الخالص والحصول على العافية.
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ـ أبسط ما تنتجه عملية «التماهي» هو :االغتصاب العقائدي واالستالب االيديولوجي من قبل صاحب السلطة ،وانتحال
جميع القيم المزيفة المفروضة وجميع المبادئ والمذاهب من قبل الضحيّة وأهون آثارها السلب ّية :تغييب العقل
والمنطق وتعطيل قوة الفكر والتحليل وإلغاء القدرة على التصميم واتخاذ القرار ومن ثم تحويل االنسان إلى جهاز
«ربوت» وآلة مبرمجة لقرارات معينة.
الفصل الثاني :التمادي :وهو التطاول والتعدّي والتج ّبر والتعجرف واالمتهان ،فان الدول تمتلك درجة من القوة بحيث
يستحيل أن تبقى على ُرشدها وانضباطها ،فتنحو إلى الطغيان وال أقل أنه ال ضمان لسالمتها من ذلك ،وفي خض ّم هذه
القوة الهائلة ،لم يَعُد هناك مواطنون في العالم ،بل انهم مجرد رعايا وعبيد يعملون بكل ُجهد ويبذلون كل ما يملكون
من اجل تحقيق مصالح الحكام ،محتَّم عليهم الهالك والفناء كلما قرر الحكام وبكل استهتار وكل رفاهية منهم ،فاالبادة
لالمم بسبب نزوات ونزعات االمراء والحكام ،منذ القدم وإلى يومنا هذا.
ـ أهم ما يُشيّد هذا التمادي للدول ،هو وسائل القمع وهي ثالثة:
 )1القمع السلوكي :عبر السج ون والمعتقالت والتعذيب وعبر جهاز المخابرات والبوليس والجيش.
صبات
 )2القمع االجتماعي :عبر المجموعات الغوغائية وتحت عناوين شريفة ومقدسة أو دوافع راسخة واثارة التع ّ
الدينية أو العرقيّة وامثال ذلك.
 )3القمع االعالمي :عبر الماكنة الصنّاعة للدعايات باقسامها )1 :السوداء  )2البيضاء  )3الرمادية ،وتعتبر هذه
سحر العظيم ،فبهذه
الوسيلة هي األعقد واألتقن واالكثر تأثيراً ،واكاد أقول :ان هذا اإلعالم ال يضاهيه شيء حتى ال ّ
االداة صوروا االمام الحسين عليه السالم خارجيا ً ثم قتلوه بتلك الطريقة الفجيعة قربة إلى هللا ،وبهذه االداة صنعوا
ي يصلّي؟
ألميرالمؤمنين عليه السالم صورة
ّ
مشوهة بحيث عندما قتل في المحراب تساءل الناس :وهل كان عل ٌ
ـ الفصل الثالث :التباهي :التب ّجح واالفتخار ،تطور الدول ايديولوجيات واديانا ً
وتصورات للعالم ،لكي تتخذ تو ّجهات
ّ
صرة بشكل متوالي على ان جميع
صرةً على اعتبار تلك االيديولوجيات هي الحقيقة والطريقة المثلى و ُم ّ
معيّنةُ ،م ّ
االنظمة االُخرى شريرة شيطانية لعينة أو انها موغلة في الجهل والضاللة ،ومن ثم تبذل كل الطاقات على ارغام
الجماهير على االعتراف بما تتبّناها ،قال تعالى عن لسان الفراعنة حول موسى وهارون عليهما السالم« :قَالُوا ِإ ْن
َان أ َ ْن يُ ْخ ِر َجا ُك ْم ِم ْن أ َ ْر ِض ُك ْم ِبسِحْ ِر ِه َما َويَ ْذ َهبَا ِب َط ِريقَتِ ُك ُم ا ْل ُمثْلَى» طه.63/
س ِ
ان لَ َ
ان يُ ِريد ِ
اح َر ِ
َهذَ ِ
ابرز مصداق لهذا :تطوير نظرية والية الفقيه.
ـ أهم نشاطات الدول وابرز اهتماماتها يدور حول اقناع الرأي العام عبر الصورة واإلنطباع الجميلين عن طبيعتها،
لتقرر ضدها.
طبعا ً ليست الدول تقرر في هذا المجال بانفراد ،فاللمعارضة مجال ّ
 الجلسة الثامنة والعشرون :االُميّة المشاعر ّية ،قوی دفع وقوی تقييد  18 /ربيع األول 1439هـبسم هللا الرحمن الرحيم
رب العالمين وصلى هللا على محمد وعترته الطيبين الطاهرين ولعنة هللا على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين
الحمد هلل ّ
اب َم ْن
ـ قال تعالى بعد تقديم أحد عشر قسما ً باعظم الكائنات وبذاته القدسيّة مكرراً« :قَ ْد أ َ ْفلَ َح َم ْن َزكَّا َها * َوقَ ْد َخ َ
سا َها».
دَ َّ
ع ُمره  /الحجر الغصيب في الدار رهنٌ علی خرابها
عاكف على ذنبه في آخر ايّام ُ
ـ نهج البالغة «خطبة الوسيلة» :كم
ٍ
ـ تشكل النفس االنسانية أهم مفردات القرآن الكريم ،فاآلية المذكورة فضالً عن العشرات امثالها ،خير شاهد على
االهميّة القرآنية العديمة النظير (مزدوج الجانب) .1 :االهتمام والصيانة  .2اإلهمال وترك الصيانة.
ـ المشاعر اهم جوانب النفس االنسانية ،وهي قوى نفسية هائلة ومعقّدة للغاية لها التأثير المطلق على حصول
االنفعاالت النفسانية التي تؤدّي إلى العمليات النفسية ومن ثم تؤدّي إلى العمليات السلوكية والفيزيولوجية ،وبالنتيجة
المكونات المعرفية والدمج بين
تسيطر بشكل مطلق على مصير االنسان ،هذا مضافا ً إلى سلطتها المطلقة لتأويل
ّ
ّ
يحث
المفاهيم النظريّة وايجاد الربط العميق بين ايديولوجيات في مستويات عالية .فالشعور هو العامل األساسي الذي
اإلنسان على التفكير ومن ثم التوليف ومن ثم اإلذعان ،فهناك نوعان من المشاعر .1 :معرفيّة  .2نفسانيّة ،تنشأ
األفكار من خالهما التجاذبات بشكل بالغ التعقيد.
ـ العمليات النفسيّة :كالحسد والطمع والقلق والخوف والضجر والحماس واإلضطراب واالكتئاب والهيجان ،وهكذا:
والحب والسكينة واالطمئنان والخشوع والخضوع واإلهتمام.
الشوق
ّ
الع مليات السلوكية :كالعنف والغضب والنشاط والحركة واالندفاع والثوران والضوضاء والصخب والنبض وهكذا:
الهدوء والوقار والمرونة والجمود والكسل ...تُدير دفّة االُمور في حياتنا.
ـ يمتلك اإلنسان نوعين من القوى:
 )1قوى دفع ،وهي بمثابة «دواسة البنزين».
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دواسة
 )2قوى تقييد ،وهي بمثابة «دواسة الفرامل» أو «دواسة البريك» ،وغير خفي أن رفع القدم عن الضغط على ّ
دواسة البانزين ،فالتقدّم إلى األمام مرهون في الدرجة األولى
مرة من الضغط على ّ
الفرامل «البريك» أهم بمليون ّ
لمعالجة الطاقة المق ّيدة واحباط مفعولها والغاء مكينتها.
ـ أعتقد ان كل انسان عندما يولد ،تكون كلتا قدماه في حالة الضغط على دواسة البريك «الفرامل» وأنه يبقى على هذه
المروضة.
الحالة إلى آخر لحظة من حياته ،ودواسة الفرامل تمثّل المشاعر غير
ّ
ـ كل انسان يمتلك مخزونا ً هائالً من الطاقات الدافعة والعبقرية والمواهب واإلمكانات والمق ّومات الماديّة والمعنوية
تنضب وغير متناهية وكالبحر الذي ليس له سيف ،كما أن اإلنسان يمتلك كل اإلرث والمخزون الهائل لجهود
التي ال
ّ
األسالف وكل السوابق واالنجازات (الخطيرة والحقيرة) للماضين حتى الغرباء واألجانب ،لكنها تضيع كلها بسبب
المروضة.
المشاعر غير
ّ
ـ ليس الحديث هنا عن موضوع «الثقة بالنفس» فانها على أهميتها البالغة ،تبقى عديمة الفائدة ،في ظروف المشاعر
غير المصقولة ،بل هي كسائر الطاقات والمواهب تتحول في ظل المشاعر المترهلة إلى أهم عوامل الفتك باإلنسان.
ـ حتى اكبر العباقرة والعلماء والعظماء والقادة على صعيد العالم واالذكياء األفذاذ ،كلهم محكومون وخاضعون للتأثير
المطلق لقوة المشاعر الفتاكة بال حدود ،يستحيل عليهم اإلنسالل عنها حتى لو أدركوها.
ـ األمراض النفسية المنتشرة بشكل هائل واالضطرابات العقليّة واالمراض الجسميّة الفتاكة والعالقات الزوجيّة الفاشلة
واالُسر المفككة والحياة العلمية المضطربة و ...إحدى مظاهر فتك المشاعر.
ـ (بنفس النسبة) المشاكل وال ُف َرص ،تجعلنا سفهاء في التصرف ومن ثم تودّي بنا إلى االنزالق في مزالق الشهوات
جراء حفنة من المشاعر غير المصقولة.
والحماقات والطيش والغباء والبله وّ ...
مكونات ،وهي:
ـ المنابع والمصادر :تتكون المشاعر ،بقسميها (المعرفيّة والنفسانية) من خمسة ّ
 )1المصالح والمفاسد  )2األمل والخيبة  )3الجذب والقرف  )4الدينية والعلمانية  )5مستقل.
ـ المنبع األول :المصالح والمفاسد :األساس الفطري للمصلحة هو :اإلحساس اللذيذ الذي يصحب نشاطا ً يبلغ األهداف
دون عائق نفساني وعلى الرغم من جميع العوائق الخارجيّة ،ويُعارضه مفهوم المفسدة.
ـ يقسم هذا المفهوم (المتقابل) إلى ثالث أقسام ،وهي )1 :في  )2أو  )3بين ،يعني( :المصالح والمفاسد) القائمة.1 :
في األشياء  .2المرددة بين عدة أشياء  .3المقسومة بين االشياء.
ـ يشكل هذا المنبع ،التأثير االكبر على صنع شخصيّة اإلنسان ونموه في مختلف المجاالت وعلى سلوكه واندفاعاته
واهتماماته ،بشكل ال شعوري عمدتاً ،وبشكل واعي في بعض االحيان.
ـ المنبع الثاني :األمل والخيبة :يمثل األمل والرجاء ،الضمانة والثقة بالنفس والقدرة على تحديد األهداف والنزوع
التفائلي والتشوق إلى الحياة في الحاضر والمستقبل ،ويمثل القنوط واالبتئاس ضدها.
ـ قال أرسطو :الحاضر هو موضوع االدراك والمستقبل هو موضوع الرجاء .هذا التعبير في غاية الضعف ،لعدم
تجانس «االدراك» مع «الرجاء» حيث إن األول من مقولة العلم والثاني من مقولة المشاعر.
ـ أقول :الحاضر موضوع القضاء والقدر (االختياري والال اختياري) وموضوع الالبد ّية العقل ّية التي ال تستجيب أل ّية
صي أو تملّص أو تخلّص ،سواء في الجانب الذاتي او اآلثار المترتبة عليه.
محاولة تع ّ
ـ هذا المنبع ،في أغلب األحيان يالزم االنزالق في األوهام وفقدان التوقعات الحقيقية المنسجمة مع المعايير الواقعية
المستيقظة ومع العقل والمنطق ،وهذا االنزالق يعود إلى الخطأ في الحسابات.
ـ في الظروف القاسية واألوضاع التي يصعب تح ّملها كالسجن والمرض وعيشة القهر وتحت وطأة االستبداد ،يحتاج
اإلنسان بشكل ُملح إلى تصنّع األمل والرجاء ولو بشكل وهمي وغير منطقي ،ألنه أقل ضررا ً جدّاً.
المنبع الثالث :الجنب والقرف :يمثل هذا المنبع مفهوم االنطباعات النفسان ّية تجاه المفاهيم التي تثيرها األشياء من
حيث العظمة والجمال والجذاب ّية والظرافة وما يقابلها من المفاهيم في المكان والشكل األلوان.
ـ كل هذه المفاهيم التي تثيرها األشياء ،تخضع لمعايير الذوق ،ولذا فانها تختلف باختالف االذواق وتتبدّل بتبدّل الزمان
والمكان والظروف ،ألن الذوق على قسمين .1 :شخصي  .2عصري.
ـ المنبع الرابع :الدينيّة والعلمانية :وهي مفاهيم روحانية معرفيّة نابعة من حاقّ الدين ،تتراوح بين مفهوم «االنقياد
واالستسالم» ومفهوم «االتصال المباشر بالمطلق» ويقابلها مفهوم التحرر من كل ذلك.
ً
ـ يمثل هذا المنبع ،اكثر المنابع جدال ً ونقاشا ً واعظمها مأزقا ً ومعضلة أشدها غموضا ً ولُغزا عبر التاريخ ،كما انه يمثل
الشرارة األساسيّة ألقسى وافتك الحروب والنزاعات والتوترات والخصومات والتباغضات.
ـ يشكل التنوع في المشاعر الدينية عددا ً ال محدودا ً بسبب تدخل الدين في كل ابعاد الحياة ،حتى األمور الحقيرة جدّاً،
فالمشاعر الدينية تنطبع على كل شيء في الوجود ،وهو مما يؤدّي إلى تالشي كل المفاهيم غير الدينية.
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ـ أبرز المشاعر الدينية هي :االخالقيات ،المبدأ والمعاد ،الوجود المطلق ،الخوف من عذاب جهنم ،األمل في الخالص
في الحياة الثانية ،مصير االنسان ،المبادئ والقيم ،الخالص من مآسي هذا العالم ،العدل.
 الجلسة التاسعة والعشرون :ضحالة المجتمعات اإليمانية  25 /ربيع األول 1439هـبسم هللا الرحمن الرحيم
رب العالمين وصلّى هللا على مح ّمد وعترته الط ّيبين الطاهرين ولعنة هللا على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين
الحمد هلل ّ
ف بَينَ ُه ْم إِنَّهُ ع َِز ٌ
يز
اَّلل أَلَّ َ
ف بَينَ قُلُو ِب ِه ْم لَ ْو أ َ ْنفَ ْقتَ َما فِي األ َ ْر ِ
قال تعالىَ « :وأَلَّ َ
ض َج ِميعًا َما أَلَّ ْفتَ بَينَ قُلُو ِب ِه ْم َولَ ِكنَّ َّ َ
صة بالمؤمنين.
َح ِكي ٌم» األنفال .63/أقول :يظهر من توجيه الخطاب لرسول هللا صلى هللا عليه وآله انّ الحالة خا ّ
ب َولَه ٌْو» مح ّمد صلى هللا عليه وآله.36/
ـ قال تعالى« :إِنَّ َما ا ْل َحياةُ الدُّ ْنيا لَ ِع ٌ
ب» الحديد.20/
ـ وقال تعالى« :ا ْعلَ ُموا أَنَّ َما ا ْل َحياةُ الدُّ ْنيا لَ ِع ٌ
ب َولَ ْه ٌو» األنعام.32/
ـ وقال تعالىَ « :و َما ا ْل َحياةُ الدُّ ْنيا إِال ّ لَ ِع ٌ
ب» العنكبوت.64/
ـ وقال تعالىَ « :و َما َه ِذ ِه ا ْل َحياةُ الدُّ ْنيا إِال ّ لَه ٌْو َولَ ِع ٌ
أقول :النادر من البشر قادر على ممارسة هذا ال ّلعب المع ّقد غاية التعقيد.
ارفُوا» الحجرات.13/
ـ قال تعالىَ « :و َج َع ْلنَا ُك ْم ُ
شعُوبًا َوقَبَائِ َل ِلت َ َع َ
ـ قال أمير المؤمنين عليه السالم« :يا أشباه الرجال وال رجال ،حلو َم األطفال».
وقال عليه السالم« :إنّ يد هللا مع الجماعة».
سيدالون منكم باجتماعهم على باطلهم وتفرقكم عن حقكم».
ـ وقال عليه السالم« :وهللا إنّ هؤالء القوم َ
ّ
ـ أهم النشاطات في الوجود هو تشكيل «الجماعات» فإنها الفلسفة الرئيسية هلل تعالى في التنوع الهائل الذي أبدعه من
خالل جعل الشعوب والقبائل ،وقد ألقى تعالى هذه المه ّمة على عاتق اإلنسان.
ـ «الجماعة» تمنح الفرد تمام القدرة على تعزيز حياته من خالل خمسة عناوين هي األهم على اإلطالق في الحياة.
ـ العنوان األول :االندفاع واالنبعاث والتح ُّمس لخوض غمار الحياة عبر االيحاءات الحيوية ومنح الصالبة الكافية
جو الجماعة العاطفي يتسبب بتزايد الميل
لمكافحة قساوة الحياة البالغة ،فالشعور باالنتهاء نتيجة المحبّة القائمة في ّ
إلى ركوب المخاطر وزيادة االستعداد للمجازفة ،وهذا التلقين (الواعي وغير الواعي) ال يكاد يتوفر بالمستوى العالي
إال ّ من خالل الجماعات وضمن النشاط الجماعي.
ـ العنوان الثاني :الحماية والمناعة والمقاومة ضدّ المخاطر غير المتناهية والجسيمة بالذات التي يستحيل أن تينبّأها
ويتك ّهنها اإلنسان ،أو يقدر على التغلّب عليها على فرض ترقّبها وتو ّقعها.
ـ العنوان الثالث :التعبيد والتيسير والتسهيل التي تقدّمها الجماعات ألفرادها ،ولذا فإنّ النجاحات الحاصلة من النشاط
االجتماعي الجماعي تفوق النجاحات الفردية من حيث:
 .1الحجم  .2واآلثار  . 3والدوام والثبات ،وعلى الرغم من كل العراقيل والتعثرات والعوائق التي يحدثها النشاط
الجماعي ،إال ّ أنها منحصرة بمرحلة االستهالل ،وفي طليعة العمل ،دون مرحلة اإلنجازات والنتائج.
* مالحظة :إنّ ضغط «الجماعة» قد يتسبّب التجميد والتكبيل والتقييد المستمر في جملة من النشاطات ،لكن هذا األمر
نظير قوة «الجاذبة» التي تعيق اإلنسان ،إال ّ أنها تؤ ّمن له أهم مصالحه.
وحب الذات،
ـ العنوان الرابع :تسامي الذات اإلنسانية السافلة المتمثّلة في «أنا» والموغلة في األنانية واالستئثار
ّ
فعندما تتكون «الشراكة» ويتح ّقق مفهومها تتولّد إنجازات متتالية.
صة.
 )1تحصل تداخل بين اهتمامات الشريك أو الشركاء مع اهتمامات الذات الخا ّ
 )2بعد حصول التداخل تتولّد االهتمامات المشتركة.
 )3تتولّد مصلحة تقديم االهتمامات المشتركة على كافّة االهتمامات الذاتية.
 .4تتولّد طبيعة االستجابة برحابة صدر وبأريحية كاملة لجميع التبعات الثقيلة واألضرار العديدة الناتجة من الشراكة
على الذات.
 )5عند ذلك تتولّد :الذات العليا المقدّسة.
ـ العنوان الخامس :التجربة الفنية إلدارة دفّة الحياة األساسية المتمثّلة بالعالقة الزوجية والحياة العائلية واالُسرية
والحيلولة دون إحراز مواقف انتكاسية وإخفاقات تودّي إلى الفشل المد ّمر المهلك.
سه ُيع ّظم شخصه وإذا ع ّظم شخصه
ـ النتيجة :يقول كونفوشيوس في إحدى أساسيات تعاليمه :إذا أصلح اإلنسان ح ّ
تنتظم العائلة وإذا انتظمت العائلة يصلح حكم البلدان وعنده يع ّم السالم في العالم.
ـ كتاب «أطلس علم النفس» ص :399األلعاب الجماعية ليست ممكنة عند األفراد إال ّ بعد تجاوزهم سنّ الطفولة ،تبعا ً
لدرجة تعقيد اللعب وتنظيم محتواه».
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أقول :األطفال أق ّل استجابة وتق ّبالً للنُّ ُ
ظم االجتماعية المعقّدة بالرغم من نشاطهم الهائل وحيويتهم ،والسبب يعود إلى
معوقين هما:
وجود عاملين ّ
 .1الترابطية  .2التعاقبية ،فعندما يتجاوز الطفل مرحلة الطفولة ويبلغ مرحلة المراهقة وبعدها مرحلة الشباب يبدأ
بشكل مبكر االستجابة لَللعاب االجتماعية ذات المستويات المتدينّة في (الترابطية والتعاقبية) وال تكتمل االستجابة.
ـ تقوم األلعاب الجماعية على ركيزتين أساسيتين ،وهما:
صب واالندفاع
 .1التكنيك الفردي  .2التاكتيك الجماعي ،يمكن االستغناء عن الركيزة األولى (التكنيك) بالغيرة والتع ّ
والمزيد من االهتمام والمبالغة في الحرص ،لكن لن يمكن االستغناء عن الركيزة الثانية (التاكتيك) في األلعاب
الجماعية بوجه من الوجوه.
ّ
ُ
كرة القدم تمثّل أبرز مظاهر العمل الجماعي «الموقت» ضمن نُظم فائقة التعقيد.
مر عقود ،أن األندية
ـ من خالل هذا البحث يمكن معالجة إحدى أكثر األلغاز تعقيداً ،وهو :يشاهد بشكل دائم وعلى ّ
الرياضية وفرق كرة القدم فئة المراهقين وفئة الشباب في البالد العربية كالعراق ،تح ّقق انتصارات ُمدوية على أكبر
الفرق العالمية واألندية المحترفة التي يصرف عليها عشرات األضعاف من األموال التي تصرف على األندية العربية،
لكن عندما تبلغ القضية لفرق الكبار نشاهد أنواع الفشل الذريع وال ُمخزي التي تس ّجلة األندية العربية ،فإنّه يبدو إلى
رأيي القاصر أن السبب يعود إلى كون سنّ المراهقة والشباب مبكرا ً إلمكانية استيعاب أفراد الفريق للنُّظم الفائقة
والتعص ّّب والحمية والنِّخوة واإلباء المتوفرة
التعقيد ،فيحصل االنهزام المخجل لَلندية العالمية بسبب وفرة الغيرة
ّ
صب مما ال تكاد تقاوم النظم المتقنة (الترابطية والتعاقبية) التي يستحيب لها
في األندية العربية ،وهي الغيرة والتع ّ
الكبار.
صب واالندفاع وروح التضحية والفداء،
ـ في المؤسسات الدينية والعمل الهيئوي ،توجد خرائن هائلة من الغيرة والتع ّ
لكنها فقيرة للغاية في مجال امتالك .1 :نظم العمل الجماعي  .2االستجابة لها.
ـ األلعاب بحدّ ذاتها تناط بعاملين أساسيين وهما:
 )1الفيض في القوى وفوران الطاقة وفيضانها الجسمية.
 )2التع ّ
طش النفسي إلى النشاط والحركة .لكن هذان العامالن يفتقدان الرصانة دائماً.
ـ كلما تزداد درجة التعقيد في األلعاب الجماعية تتضاءئل فرص إمكانية االستجابة لل ِفرق والمجموعات ،وهكذا في
جميع األعمال المشتركة ،حتى يبلغ األمر مفهوم الدولة التي هي النهاية في النظم المع ّقدة.
صب قد توجد بشكل طبيعي (كما في األندية العراقية) كما ويمكن إيجادها عن طريق عاملين:
ـ الغيرة والتع ّ
 )1التهديد والتخويف والعدوانية.
 )2المحفّزات المالية والمكافئات المختلفة.
ـ أهم جانب في (العمل المشترك) و(العمل الجماعي) يتمثل في مفهوم واحد نع ّبر عنه بعبارات مختلفة :نكران الذات،
التواضع ،والخالصة :عدم الزعل والفتور.
هذه المفردة بسهولة يمكن تزييفها.
إرهاص وإرهاقٌ وإرهاب  2 /ربيع الثاني 1439هـ
 الجلسة الثالثون« :المعرفة»ٌ
بسم هللا الرحمن الرحيم
رب العالمين وصلّى هللا على مح ّمد وعترته الط ّيبين الطاهرين ولعنة هللا على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين
الحمد هلل ّ
ق * ْاق َرأْ َو َربُّكَ األ َ ْك َر ُم * الَّذِي
سانَ ِم ْن َ
اإل ْن َ
ـ قال تعالى (في أول مفردات الوحي)ْ « :اق َرأْ ِباس ِْم َر ِّبكَ الَّذِي َخلَقَ * َخلَقَ ِ
علَ ٍ
سانَ َما لَ ْم ي ْعلَ ْم» (العلق1/ـ.)5
علَّ َم ِبا ْلقَلَ ِم * َ
َ
اإل ْن َ
علَّ َم ِ
يز َ
ف أ َ ْل َوا ُن ُه َكذَ ِلكَ ِإنَّ َما ْ
اَّلل ع َِز ٌ
ور»
اب َواأل َ ْنعَ ِام ُم ْخت َ ِل ٌ
ـ قال تعالىَ « :و ِمنَ النَّ ِ
غفُ ٌ
اس َوالد ََّو ّ ِ
اَّلل ِم ْن ِعبَا ِد ِه ا ْلعُلَ َما ُء ِإنَّ َّ َ
يخشَى َّ َ
مشعر بالعلية».
(فاطر .)28/قاعدة« :حمل الحكم على الوصف
ٌ
ـ حديث قدسي« :ليس العلم بكثرة التعليم والتعلّم ،إنما العلم نور يقذفه هللا في قلب من يشاء».
ور» (النور.)40/
ورا فَ َما لَهُ ِم ْن نُ ٍ
اَّلل لَهُ نُ ً
ـ قال تعالىَ « :و َم ْن لَ ْم يجْ َع ِل َّ ُ
ـ تعتبر «المعرفة» أرقى وأسمى واشمخ الوظائف العقلية لإلنسان ،وفي نفس الوقت ،فإنها أبعد مقدور يمكن أن يبلغه
اإلنسان وأعقد جميع المدركات وأرهق كافة الممكنات كما وتعتبر «المعلومة» أردى واوفى واحقر نشاط عقلي
لإلنسان ،وفي نفس الوقت فإنها المفردة الوحيدة التي تم ّيز اإلنسان عن سائر المخلوقات االلهية التي ال تُحصى عدداً.
ـ «المعلومة» مجرد ترسيمة ،ومجموعة المعلومات مجرد ترسيمات ،وهذه الترسيمات مهما تشكّل من فن وإبداع
وجمالية في اللوحة الفنية العقلية ،لكنها تضل وتبقى عديمة الفائدة فيما هو الغرض من خلقة العقل ووظائفه ،ما لم
ترتقي عبر عملية فائقة الدقة إلى مستوى «المعرفة» ،بل ان «المعلومة» هي السبب األساسي لتجميد المعرفة
واعاقتها وتزييفها.
55

الرحم والبذرة في التربة الخصبة ،و«المعرفة» في نفس الوعاء
ـ «المعلومة» في وعاء العقل بمنزلة النطفة في ّ
بمنزلة المولود والثمرة.
ـ جمال اللوحة الفنية في الرسومات االبداعية ،في الدرجة االُولى تعود إلى الواقعية العميقة والفكرة الفريدة التي توحي
إليها تلك الرسومات ،وهكذا تماما ً فإن االبداع ال يتعلق بالمعلومات من حيث:
 )1العدد  )2التعديالت التي يحدثها اإلنسان  )3نوعيتها الردئية أو الثمينة  )4نُدرتها أو وفورها  )5بساطتها أو
تركبها مع امثالها ،بل المعلومة الراقية التي ترتقي رتبة المعرفة.
ـ كل معلومة في الوجود تصلح ألن تقع في سلسلة قياس منطقي تنتج معلومة ثانية وثالثة وهكذا ،وهذه المعلومات
يمكن أن تقع في طريق استنباط قواعد كلية في مختلف المجاالت ،لكن ترسانة هائلة من المعلومات المشت ّقة ال تصلح
إلنتاج معرفة واحدة ،بل ان التصدي لالستنتاج من معلومات مشتقة دون إعدادها وتوليفها بطريقة منهجية فائقة
الدقة ،يتسبب إلبرز عوامل خداع العقل والضياع في المتاهات العارمة التي يستحيل أن يفيق اإلنسان منها ،وهو الذي
يصطلح (بالجهل المركّب).
ـ عملية تحويل «المعلومة» لترتقي وتصل إلى درجة «المعرفة» تقوم على ثالثة أركان ،وهي:
الرهاب» اصطالح علم النفس.
 )1اإلرهاص  )2اإلرهاق  )3اإلرهاب « ُّ
الركن األول :اإلرهاص :وهو العمل ضمن تمهيد المقدّمات والطريقة التناسقية والتدرجية المعتمدة على ترابتية
رصينة ،وممنهجة فالمعرفة طريقه تفكير والمعلومة طريق إلى التفكير.
ـ تمهيد المقدّمات يكون ضمن عشر مراحل ،كما يلي:
صقع الواقع؛
 .1الوجود والتكون في ُ
 .2االنتقال إلى الذهن؛
تعرف وادراك الذهن لها؛
ّ .3
 .4تفاعل الذهن معها عبر االستجابة وضمن الفهم العميق؛
 .5تمييزها عن غيرها وادراك ما يميزها عن امثالها؛
 .6تصنيفها تحت العناوين النوعية؛
 .7تقييمها عبر القياس ،أي جعلها مقيسة؛
 .8محاولة تعديلها وتحويلها إلى مفاهيم عقلية؛
 .9توليفها مع مدركات اُخرى ُمختزنة ،سواء بلغت مرحلة التقييم أو بقيت عند عتبة االدراك؛
 .10استنباط مفاهيم جوهرية من ذلك التوليف.
ـ نظام التعليم المدرسي االكاديمي في جميع مراحله (من االبتدائية وحتى الجامعة) قائم على مفهوم تدرجي وتراتبي
هائل ويفرز األدات التناسقية غير الخالّقة ويفرضها بشكل مستمر إلى درجة أنه يفترض الطالب اصحاب الخالقية
واالبداع ب أنهم فوضويين ،فالنظام المدرسي بسبب طبيعته التراتبية بمثابة رصاصة رحمة في جسد االبداع بكل
شر ال بد منه.
انواعه ،فهو ٌ
ـ تأ ّمالت عشرة في مضمون «انّ المعرفة طريقة تفكير والمعلومة طريق للفكر»:
 .1المعرفة تصنع الحياة والمعلومة تخضع للقضاء والقدر؛
 .2المعرفة تخوض الحياة لتح ّقق االنجازات ،لكن المعلومة تخوض الحياة لتفادي وتجنّب الخسائر؛
مجرد رغبة وشهوة وعيش ال ُحلم؛
 .3المعرفة تكريس الطاقات وتسخيرها لتحقيق االنجاز لكن المعلومة
ّ
 . 4المعرفة تركيز على الفرص وحجمها وتكوينها لكن المعلومة تركيز على العقبات والمعوقات وحجمها وتكوينها؛
 .5المعرفة تركيز على الخيارات والبدائل ،لكن المعلومة تركيز على ما تفرضه الحياة؛
 .6المعرفة مبادرة بشكل مطلق ورغم كل المعاكسات لكن المعلومة إحجا ٌم بشكل مطلق رغم مؤاتية الفرص؛
 .7المعرفة غنى بال حدود والمعلومة فقر بال حدود؛
 .8المعرفة حقائق والمعلومة آراء؛
 .9المعرفة ثراء ورفاه والمعلومة فقر وبؤس وعوز؛
ً
 .10الذين يمتلكون الحجم الهائل من المعلومات هم كثير من الناس ،لكن الذين يمتلكون المعرفة قليليون جدّا وفقراء
المعرفة كثيرون والمعدمون عامة الناس.
الركن الثاني :اإلرهاق :وهو بذل الجهود الجبّارة وانهاك النفس والتعب الشديد واإلعياء وتحمل الضغوط الهائلة
والمشقة والنصب في التعامل مع المعلومات المتلقات.
ـ اجعل من المعلومة مصدرا ً لمعاناتك ،ومنبع يفيض عليك بالمعاناة بشكل ،واحذر وتحاشى أن تحدث المعلومة عندك
نشوة والبهجة واالبتهاج والسرور واالنشراح واالرتياح والنشوة والطرب والهناء ،فإنها كارثة المعرفة ،حيث انها ال
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تدع للمعلومة أن تستقر عالقة في الذهن بل تدفعها لكي تتالشى شيئا ً فشيئاً ،بخالف المعاناة التي تسبب نضج المعلومة
واستقرارها.
ـ نصير الدين الطوسي ،في قصته المعروفة ،حيث انه عندما كان يحصل في تحققاته على بعض االكتشافات كانت
تحصل عنده نشوة عارمة بحيث يذهب للصحراء ويصرخ :اين الملوك وابناء الملوك من هذه اللذة.
الركن الثالث :اإلرهاب :إنّ أهم منابع الخوف العقالني الحميد المتوافق مع نشاط العقل هي المعرفة ،بل يعتبرها القرآن
المجيد المنبع المنحصر ،حيث يقول« :إِ َّن َما ْ
اَّلل ِم ْن ِعبَا ِد ِه ا ْلعُلَ َما ُء» فالمعلومات المختلفة والمتشتتة والحاصلة
يخشَى َّ َ
عند الجهلة واألغبياء وان كانت تحدث مفاهيم الخوف إال ّ انها غير متوافقة مع البروتكالت وقواعد العقل والعقالء.
 الجلسة الحادي والثالثون :فجوة التنفيذ الهائلة  9 /ربيع الثاني 1439هـبسم هللا الرحمن الرحيم
رب العالمين وصلى هللا على محمد وعترته الطيبين الطاهرين ولعنة هللا على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين
الحمد هلل ّ
اب النَّ ِار إِال ّ َمالئِكَةً» (المدثر.)31/
ـ قال تعالىَ « :و َما َج َع ْلنَا أ َ ْ
ص َح َ
تعريض جسيم باالنسان واعتباره المصدر األساسي لفجوة التنفيذ في المنظومة اإللهيّة وانّه ال يصلح إلنجاز أية
عملية تنفيذية.
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ي َول ْم ن ِج ْد لهُ عَز ًما» (طه.)115/
ـ قال تعالىَ « :ولق ْد ع َِه ْدنا إِلى آدَ َم ِم ْن ق ْب ُل فن ِ
س َ
تحديد قرآني دقيق ألرکان هذه الفجوة التنفيذية ضمن عنوانين رئيسيين وهما:
 .1النسيان (التقصيري)  .2فقدان العزيمة.
قال صلى هللا عليه وآله« :لما عُرج بي إلى السماء ناداني ربّي ج ّل جالله :يا محمد أنت عبدي وأنا ربك ...وبالقائم
وامدُّه بمالئکتي لتؤيّده على إنفاذ أمري».
منکم أع ُم ُر أرضي بتسبيحي وتهليلي وتقديسي وتکبيري وتمجيديِ ...
نهج البالغة« :وأشهد أنّ مح ّمدا ً عبده ورسوله ،أرسله إلنفاذ أمره وإنهاء عُذره» .أي :إبالغ عُذره.
وقال عليه السالم« :آفة األعمال عجز الع ّمال» .ليس المقصود العجز الحاصل من مصدر األدوار القيادية الثالثة.
ـ األدوار القيادية الرئيسية ،ثالثة:
 )1اتقان وإجادة ترسيمة التخطيط ،عبر وضع خريطة شاملة فائقة الدقة تحتوي على:
 .1الموارد  .2األهداف ،طبقا ً للمعايير وقابلة للقياس.
 )2إحکام صياغة الهيکليّة ،عبر توزيع دقيق لَلفراد والمسؤوليات ،طبقا ً للکفاءات والحاجات.
 )3ابتکار سير العمليات ،وهو الدور األشرس واألشق من بين األدوار وأعقدها جدّاً.
ـ يمکن حصر أبرز تلك العمليات في عشرة عناوين ،وهي:
 )1االلتزام والتب ّني ،وهو بذل األفراد عنوان االنتساب إلى المجموعة ومنحهم االعتبار الکامل الذي يؤ ّهلهم لهذا
االنتساب.
صنع المهارات والکفاءات وزرع روح المبادرة واإلقدام (المادية والمعنوية) وتوسيع القُدُرات
 )2التدريب والتنمية و ُ
التعليم ّية والخبرات المعرفية وتطوير المواهب اإلنسانية.
 )3خلق المسارات وصناعة ال ُ
طرق وإنشاء الجمادات وتکوين بيئة العمل المناسبة والمثاليّة والخالّقة ،قال تعالى:
َ
اء َما ًء» (طه.)53/
س َم ِ
«الَّذِي َجعَ َل لَ ُك ُم األ َ ْر َ
سبُالً َوأ ْن َز َل ِمنَ ال َّ
سلَكَ لَ ُك ْم فِي َها ُ
ض َم ْهدًا َو َ
 )4الوضوح :في الرؤية االستراتيجيّة وما يتع ّلق بالتکتيکات والوضوح في المبادئ والقيم التي تتبنّاها القيادة ،وفي
القرآن الکريم تنحصر مسؤوليات النبي صلى هللا عليه وآله بالبالغ المبين ،في آيات کثيرة.
 )5الترجمة :بسط عمل کل فرد وبيان مسؤوليته بشکل دقيق وکيفية ترکيزه على العمل وبيان جزئيات العمل
والظروف الطبيعية واالستثنائية ،وموقف الفرد تجاه ما يحصل من التداعيات.
المقومات الکاملة في متناولهم وتمکينهم إنجاز العمل عبر امتالکهم الحر ّية
 )6التمکين :إتاحة الفرصة لَلفراد بجعل
ّ
الکاملة الستخدام تلك المقومات واالستعانة بها کامالً.
ف بَ ْينَ قُلُو ِب ِه ْم َل ْو
 )7التناغم :إيجاد حالة التناسق بين األفراد وزرع حالة التواصل والتکامل واالُلفة .قال تعالىَ « :وأَلَّ َ
ف بَ ْينَ ُه ْم» (األنفال.)63/
اَّلل أَلَّ َ
أ َ ْنفَ ْقتَ َما فِي األ َ ْر ِ
ض َج ِمي ًعا َما أَلَّ ْفتَ بَ ْينَ قُلُو ِب ِه ْم َولَ ِكنَّ َّ َ
والمبررات والذرائع،
والمحرکات والدواعي
والمسوغات
والمشوقات والدوافع والبواعث
 )8االندفاع :إيجاد المح ّفزات
ّ
ّ
ّ
ّ
وهي قد تکون ماد ّية وقد تکون معنوية وقد تکون مرکّبة من النوعين.
 )9األمان :خلق بيئة آمنة ،توحي الشعور باألمان والثقة ،وفي المؤسسات الدين ّية بسبب دوام احتکاکها وانصدامها
سر.
مع الدول والتيارات المعادية للدين والمناهضة للشعائر اإليمانية ،يکون في غاية التع ّ
وتصرفاتهم ومن ث ّم
 )10المحاسبة :تقييم التزام األفراد بالمبادئ والقيم وتقييم کفاءاتهم باستمرار وتقييم سلوکياتهم
ّ
وضع التقييم الناتج محل نقاش مع الفرد سواء من قبل سائر األفراد أو القيادة.
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ـ القيادة القويّة مهما توفّرت فيها:
 .1الشخصية الکاملة  .2العقليّة الفذّة  .3المهارات الفائقة  .4المتابعة المتواصلة  .5الرتق والجبران المستمرين
والدائبين ،إال ّ أنها تضل علی عجزها المطلق في استحداث عالج وافي وشافي لفجوة التنفيذ التي تعتبر هي نقطة
الذروة في مفهوم القيادة ،والعالج هو ردم هذه الفجوة الحاصلة بين األدوار الرئيسية الثالث وبين التنفيذ.
ـ يستحيل تفادي حصول هذه الفجوة إال ّ باستعمال السيف وتعميم سلطة القهر وسياسة القمع وتحکيم النظام الصارم
ي.
الذي ال يتماهل أبدا ً وال مجال للتسامح فيه قط وتحويل البشر إلى إنسان آل ّ
ـ هذه الفجوة تحتوي على جميع مشاکل الحياة وتحيط وتتضمن لکافّة اإلخفاقات الحاصلة في العالم وتعکس کل ما
يحصل من قصور أو تقصير سواء في المقدمات والمبادئ أو في النتائج.
ـ يُصطلح عن هذه الفجوة برمز ( )XQکما يُرمز لمعدّل وحصيلة الذکاء العاطفي والهيجاني واالجتماعي بـ ()EQ
ويرمز لمعدّل وحصيلة الذکاء اإلدراکي والعقلي بـ ( )IQفكما ال تنفع قوة العضالت واشتداد الجسم واستحکامه دون
الذکاء اإلدراکي ،يعني ( ) IQکذلك يبقى الذکاء اإلدراکي عديم الفائدة دون امتالك الذکاء العاطفي الهيجاني االجتماعي،
يعني ( )EQوأخيرا ً تبقى جميع القوى ونوعي الذکاء األساسيان ،عديمي الفائدة دون امتالك الذکاء التنفيذي ،أعني
( )XQفإنّه أهم عوامل اإلفالس في الحياة وخسارة کل المشاريع واألهداف والمصالح ،بل وخسارة اإلنسان رسالته
تحول الجهود والطاقات بل والتضحيات إلى عوامل
العُليا والحيلولة دون ترك بصمته وتأثيره على العالم ،بل ربما ّ
النکبة المستمرة.
ـ حسب رأيي العليل القاصر فقد عثرت على إمکانية ردم فجوة التنفيذ ولکن ليس األمر بشکل مباشر بل بطريقة غير
مباشرة وهي في غاية التعقيد والغموض واإلبهام کما انّها في منتهی الخطورة والمجازفة ،فهي عملية فائقة االتقان
والرصانة وهي ثالثية الجوانب کما يلي:
أوالً :منح المسؤوليات المختلفة لَلفراد مع مراعات األدوار الثالثة القياديّة المذکورة ،وال محالة تفرز المسؤوليات
الفجوة الهائلة ،فکل فرد ال محالة يحدث فجوة هائلة في حقله وضمن مسؤوليته ،لکن إذا ت ّم الصبر والتح ّمل من
القيادة علی إخفاقات االفراد ومخالفاتهم وعصيانهم واالحتفاظ بهم وعدم طردهم وتنفيرهم ،فإنّ األفراد يبدؤون شيئا ً
فشيئا ً التصدّي للثغرات والفجوات الحاصلة في العملية اإلدارية حتى التي خارج دائرة مسؤوليتهم ويبذلون جميع
طاق اتهم وتضحياتهم من أجل معالجة تلك المشاکل ،فتحصل معالجات عديدة لکل ثغرة وفجوة ،وبالنتيجة يتم معالجة
کافة المشاکل بشکل غير مباشر.
ثانياً :األمر يحتاج إلى انتباه من القيادة وبشکل مستمر وااللتفات لجميع الجزئيات والتفاصيل الجارية والحادثة
ومحاولة معالجتها وتفاد يها وتعويضها ،حتی يتم ردم الفجوة من قبل األفراد.
ثالثاً :استعمال المهارة الفائقة واالحتراف.
ـ يقول غاندي في سيرته الذاتية ،کتاب «قصة تجاربي مع الحقيقة» ص« :246إنّ من المستحيل عليك بغير الصبر
بأي عمل ،إن المصلح وحده الذي يتل ّهف علی اإلصالح ،ال المجتمع الذي يتع ّين
الالنهائي أن تحمل الناس علی القيام ّ
علی المصلح أن ال يتوقع منه شيئا ً أفضل من المعارضة والمقت ،بل واالضطهاد المميت» .وهو کالم في غاية الجمال.
 الجلسة الثاني والثالثون« :توقُّع الالعقالنيّة» أرقى حصيلة العقالنيّة  16 /ربيع الثاني 1439هـبسم هللا الرحمن الرحيم
رب العالمين وصلّى هللا على مح ّمد وعترته الطيبين الطاهرين ولعنة هللا على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين
الحمد هلل ّ
س ُل َو َظنُّوا أَنَّ ُه ْم قَ ْد ُك ِذ ُبوا َجا َء ُه ْم نَص ُْر َنا» (يوسف عليه السالم.)110/
ـ قال تعالىَ « :حتَّى ِإذَا ا ْ
الر ُ
س ُّ
ست َ ْيأ َ َ
اليأس هو تو ّقف المعادالت العقالنية ،وکلمة «ظنّوا» أي علموا أنهم مکذَّبون ،وتوقعوا الالعقالنية.
ـ قال صلى هللا عليه وآله« :يا أياذر ال يفقه الرجل ک َّل الفقه حتى يرى الناس ُکلَّهم في جنب هللا أمثال األباعر ثم يرجع
الرجل حقيقة اإليمان حتى يرى الناس کلَّهم حمقى في دينهم
إلى نفسه فيکون هو أحقر حاقر لها ،يا أياذر ،ال يصيب َّ
عُقالء في دنياهم».
سطر عنه عليه السالم ،وذلک عندما هجم عليه الناس ليبايعوه ،قال :دعوني
ـ نهج البالغة« :أول کالم اُثر و ُ
والتمسوا غيري فإنّا مستقبلون أمرا ً له وجوهٌ وألوان ،ال تقوم له القلوب وال تثبت عليه العقول».
ـ الکافي الشريف عن أبي عبدهللا الصادق عليه السالم« :ما کلّم رسول هللا صلى هللا عليه وآله العباد بکُنه عقله ق ّط».
مرات) إال ّ قليل من
الکافي الشريف عن أبي جعفر الباقر عليه السالم« :الناس ُکلُّهم بهائم ـ ثالثا ً ـ (أي قالها ثالث ّ
المؤمنين والمؤمن غريب».
صرة واعية ،يصوغ ويستحدث ويخلق معايير
ـ کل انسان  )1بشکل مستمر  )2وبطبيعة ُمل ّحة  )3وبطريقية متب ّ
جوهرية وقياسات اساس ّية ومالکات جذر ّية لجميع ابعاد الحياة ،التي يمکن حصرها ضمن ثالثة عناوين:
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األول :الذات ،الثاني :اآلخرين ،الثالث :ظروف المعيشة ،وتتم صياغة هذه المعايير والقياسات والمالکاة ،تارة ضمن
عبارات ،واخری :ضمن مطاوي الشعور الغامض.
ّ
ـ ال شك وال ريب أن المعايير والمالکات والقياسات التي يختلقها اإلنسان ال تمثل الحقيقة بالضرورة وحتماً ،وإال ّ
استلزم ذلك حصول التناقض والتضاد في الحقائق باختالف الصياغات.
امر ضروري
ـ من اجل ما ذکرنا من عدم مالزمة التطابق ،فإنّ توقع حصول الالعقالنية ضمن تلك العناوين الثالثٌ ،
للغاية ،وفقدان هذا التوقع کفي ٌل جدا ً بحصول مصادمات بال حدود مع الواقع الخارجي وضمن العناوين الثالثة اآلنفة
الذکر ،أبرز عوامل واسباب اإللحاح والداعي الفتراض الالعقالنية وتوقها ضمن االبعاد الثالثة للحياة هو عشرة
عوامل ،وهي کما يلي:
العامل األول :تو ّقع الالعقالنية إسهام أساسي في استمرارية وانسيابية الحياة ،ودونه ال محالة تکثر المفاجئات ومن
ثم الصدمات النفسيّة ومن ثم الحيرة ومن ثم فقدان للقدرة على المواجهة.
يعرض السلم والسالم العالمي والصلح الدّولي للخطر هو توقع العقالنية والمنطقية ،وهکذا السلم
العامل الثاني :أهم ما ّ
االجتماعي والسلم العائلي والسلم العشيري وال َقبَلي والقومي.
العامل الثالث :التوقع وافتراض الالعقالنية يسمح لنا الرضا والتک ّيف في الحياة ،ويمثل هذا العامل جميع اسس الذکاء
الهيجاني والعاطفي الذي يُرمز له بعنوان ( )EQالبالغ االهميّة.
العامل الرابع :أفضل ما يحمي المصالح الکبرى في الحياة وضمن العناوين الثالثة االساسية ،فالتوقع يم ّهد لالستعداد
التام لحمايتها والحيلولة دون تعرضها لَلخطار والتلف واتخاذ تدابير وقائية.
العامل الخامس :احدى ابرز التعاليم في علم النفس هو« :وجوب خلق توازن في الحياة بين الطيش والفطنة» في
األفعال وردود األفعال ،وال شك ان ابرز مصاديق هذا التوازن هو التوقع الالعقالني.
العامل السادس :احدی ابرز االخفاقات اليومية للبشرية ،هي أنها ال تکاد تتعلم من أخطاءها وزالّتها وهفواتها
وسقطاتها ،والسبب الوحيد هو عدم افتراضهم الالعقالئية في الفکر والسلوك.
العامل السابع :ابرز مظاهر الحياة شحنها الالمتناهي للحوادث غير المنطقية وغير الطبيعية ،والروايات مشحونة
دار البالء مخفوفة وبالغدر
باالشارة لذلك ومنها ما ورد في نهج البالغة في خطبته عليه السالم في ذ ّم الدنيا ،قالٌ « :
معروفة ،ال تدوم أحوالها وال تسلم نُ ّزالها ،أحوا ٌل مختلفة وتارات متصرفة ،العيش فيها مذموم واألمان منها معدوم،
اغراض مستهدفة ترميهم بسهامها وتُفنيهم بحمامها (الموت) »...جمالت قصيرة تُنبئ عن تأصل
وانما أهلها فيها
ٌ
الالعقالنية الالمتناهية في جميع أبعاد الحياة ،والتي منها األبعاد الثالث االساسية ،اآلنفة الذکر.
اَّلل أ َ ْخ َر َج ُك ْم ِم ْن ُب ُ
ش ْيئ ًا»
ون أ ُ َّم َهاتِ ُك ْم ال ت َ ْعلَ ُمونَ َ
ط ِ
العامل الثامن :الجهل المتأصل والدائم في االنسان ،قال تعالىَ « :و َّ ُ
ب الجاهل من العالم اکثر من تعجب العالم من الجاهل».
(النحل )78/وقال االمام الکاظم عليه السالم« :تع ُّج ُ
العامل التاسع :التعقيد الهائل والغموض الشديد واالبهام العميق ،التي تحيط بکل أبعاد الحياة ،ومنها االبعاد الرئيسية
الثالث ،وهي:
 )1الذات  )2اآلخر  ) 3الظروف والمعادالت ،ومن هنا جاء المثل المشهور والبيت المعروف:
ص َّير العالم
«کم عاق ٍل عاق ٍل اعيت مذاهبه *** وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا ً ـ هذا الذي ترك االلباب حائرة *** و َ
النحرير زنديقا ً» فالنظر العقالني يودّي إلى االلحاد والزندقة.
العامل العاشر :انه ابرز عوامل جلب واستجالب واستحضار واستدعاء صنوف البهجة والسرور والغبطة والحبور ،بل
مر التاريخ وعلى الخصوص في العصر
هو سبب استشعار أعمق مفاهيم السعادة التي هي أعظم ضالة البشرية على ّ
الکارثي الحاضر ،وذلك يکون عندما يتل ّمس العقالنية األحيانية في ظل توقع وتقدير الالعقالنية وافتراضها الشديد،
فتتحول إلى نعمة غير مترقبة وغير مطلوبة.
ـ اضاءات هامة :األولى :مثل مشهور :الفيل عاجز عن التفکّر بلغة النملة وهکذا بالعکس ،ونظير ذلك الرجل والمرأة
والزوج والزوجة واالستاذ والتلميذ والعالم والجاهل والمدني والقروي إلى غير ذلك ،وال يخفى أن هذا العجز يستوجب
ضرورة توقع الالعقالنية ،وإال ّ فإنّه يتسبب بحدوث االختالفات والنزاعات الشديدة التي ال نهاية لها وهي أکثر ما
تؤرق البشرية في الحياة.
الثانية :منتجوا المواد الغذائية بسبب االهداف اإلقتصادية والمکاسب الماد ّية ،ال يتخذون تدابير احترازيّة وال يأخذون
بعين االعتبار التصرفات غير العقالنية لدى الناس عند استخدامهم لتلك المواد الغذائية ،ولذا تحدث کوارث صح ّية لدى
المستهلکين ،والسبب:
 )1الرعايات المغريّة البارعة والمخضرة  )2المواد الصناعية والمنکهات السحرية المشهية  )3نوع التوصيل
المجاني والمريح والسريع ،مع أن المفروض على منتجي المواد الغذائية توقع الالعقالنية في المستهلکين ومجازفتهم
وعدم مراعاتهم المراض السکر والضغط وامثالهما.
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الثالثة :عل عکس منتجي االغذية ،مصمموا الطرقات ومصانع السيارات ،الذين يأخذون بعين االعتبار جميع
سواق المرکبات المختلفة وبذلك يتخذون جميع التدابير االحترازيّة في
التصرفات ا لالعقالئية التي يمکن ان يصدر من ّ
السواق مجانين
تصميم الطرق والشوارع وتصميم السيارات ،ولهذا السبب يجب على کل سائق أن يعتبر سائر
ّ
سکر او نُعاس شديد وامثال ذلك التي يعتبر التصدّي للسياقة حالها من ابرز مصاديق الجنون،
ويفترض أنهم في حالة ُ
ويتوقع استخدامهم الهواتف و ...وبذلك يتخذ التدابير االحترازية العاملة دون حدوث الحوادث.
ـ النتيجة :اکثر شيء مدعاة للفشل واالخفاق وخيبة األمل والخسارة واالنهزام في الحياة هو توقع العقالنية في أي من
جوانب الحياة ،واکثر االمور التي يتم تزييفها واعاقتها العقالنية والمنطقية.
 الجلسة الثالثة والثالثون« :الديمقراطية» تأ ّمالت واستلهامات  23 /ربيع الثاني 1439هـبسم هللا الرحمن الرحيم
رب العالمين وصلّى هللا على مح ّمد وعترته الطيبين الطاهرين ولعنة هللا على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين
الحمد هلل ّ
ين * قَا َل فَا ْهبِ ْط ِم ْن َها فَ َما
قال تعالى« :قَا َل َما َم َنعَكَ أَال ّ ت َ ْ
س ُجدَ إِ ْذ أ َ َم ْرتُكَ قَا َل أَنَا َخ ٌ
ير ِم ْنهُ َخلَ ْقت َ ِني ِم ْن نَ ٍار َو َخلَ ْقتَهُ ِم ْن ِط ٍ
يكُونُ لَكَ أ َ ْن تَت َ َكبَّ َر فِي َها فَ ْ
صا ِغ ِرينَ » (األعراف12/ـ.)13
اخ ُرجْ إِ َّنكَ ِمنَ ال َّ
ـ قال تعالى عن لسان ابليس« :قَا َل فَبِ َما أ َ ْغ َويتَنِي أل َ ْق ُعدَنَّ َل ُه ْم ِص َرا َ
ِيه ْم َو ِم ْن
طكَ ا ْل ُم ْ
ست َ ِقي َم * ث ُ َّم آلتِينَّ ُه ْم ِم ْن بَ ِ
ين أَيد ِ
ش َمائِ ِل ِه ْم َوال ت َ ِجدُ أ َ ْكث َ َر ُه ْم شَا ِك ِرينَ » (األعراف16/ـ.)17
َخ ْل ِف ِه ْم َوع َْن أَي َمانِ ِه ْم َوع َْن َ
ض َوأل ُ ْغ ِوينَّ ُه ْم أَجْ َم ِعينَ » (الحجر.)39/
ب بِ َما أ َ ْغ َويت َ ِني أل ُ َزي َننَّ لَ ُه ْم فِي ْاأل َ ْر ِ
ـ قال تعالى عن لسان ابليس« :قَا َل َر ّ ِ
ـ قال صلى هللا عليه وآله في وصيته ألبي ذر الغفاري« :ثم يرجع إلى نفسه فيكون هو أحقر حاقر لها».
عدوك  /من كرمت عليه نفسه
نهج البالغة« :بينكم وبين الموعظة
حجاب من ال ِغ َّرة  /اغفر زلّة اخيك ليوم يركبك ّ
ٌ
صرك هللا عوراتها» جمع مضاف.
هانت عليه شهوته  /ازهد في الدنيا يب ّ
ّ
ـ الكافي الشريف عن اإلمام الصادق عليه السالم« :ما قدّست اُمة لم يؤخذ لضعيفها من قويّها بحقه غير متَعتَع».
ش ٌ
ط من الداخل بشكل أساسي ومن الخارج
بأمر ثابت وال جامد بل هو دائما ً من ّ
ـ ليس مستوى الشخصية في اإلنسان ٍ
بفعل الغير وبشكل اكتسابي ،وهذا النوع من أبرز المرديات لإلنسان.
ـ ينمو مستوى الشخصية من الداخل بسبب عوامل خمسة ثالثية الركائز ،وهي:
األول :المواهب ،اذا ت ّم تفعيلها وتنشيطها ،عبر:
 )1اإليحاءات  )2الحاجات  )3التأكيدات.
الثاني :القيم والمبادئ العُليا ،اذا ت ّم تبنّيها واحتذائها واتباعها ،عبر )1 :الوعي بها  )2قطعها على النفس  )3المراقبة
والمحاسبة.
سك والتشبّث بها بإحكام.
الثالث :الفُرص ،اذا ت ّم اقتناصها وصيدها بل وخلقها ،عبر )1 :تحيّنها  )2احتضانها  )3التم ّ
والتعب ،اذا ت ّم تركيزها وترسيخها ،عبر )1 :حشرها وصهرها  )2ضغطها وتكديسها وتراكمها
الرابع :ال ُجهد والسعي
ّ
 )3توجيهها نحو مخرج خاص.
الخامس :المهارات واالحترافات ،اذا ت ّم تضلّعها وإتقانها ،عبر )1 :االرهاص  )2االرهاق  )3االرهاب .تم تفصيل هذا
العامل في درس سابق.
يخص التنازل عن الشأن الذي
ـ هذا النمو في مستوى الشخصية يرافق ال محالة اكبر عجز في اإلنسان ،وهو فيما
ّ
يحسبه لنفسه والمنزلة والجاه والمقام والرفعة والمكانة التي يراها لذاته في قبال اآلخر.
يقوض الديمقراطية
ـ هذا العجز هو األساس في تضييع حقوق اآلخرين واالعتداء عليها واالستهانة بها وسحقها ،وال ّ
حب الذات والثقة بالنفس
في العالم إال ّ هذا العجز الذي ال يكاد يتفك عن الطبيعة «النرجسية» الحاصلة من المغاالت في ّ
واالعتماد عليها ،ال يشيد الديمقراطية إال ّ الطبيعة «المثلبية» الحاصلة بالمغاالت في نكران الذات والتواضع واإلحساس
بالدونية في قبال اآلخر.
ـ الثقة بالنفس واالعتماد عليها ،على مستويين )1 :سطحية ضحلة خاوية  )2عميقة متينة رصينة.
المستوى األول :تحصل الثقة من منابع الغرور والكبرياء ،فهذه النوعية تكون رديئة جدّا ً بسبب ردائة منبعها
وزوالة تتالشى ألدنى العوامل المادية التافهة ،مثالً في مواجهة
ومصدرها ،ولذا فإنّها تكون مهزولة ومهزوزة ّ
السلطان القاهر والطغاة ،وفي مواجهة سطوة النفس وشهواتها وميوالتها ونزواتها.
والمستوى الثاني :تحصل الثقة من منابع التواضع والنفس السلمية وقبول اآلخر ،فتكون أهم عوامل جلب السعادة
التي ال تكاد تعكر وال تكدّر وال تخدش بفعل سلطان قاهر وال ظروف قاهرة ،بل تنطوي على التص ّلب الشديد الذي يحول
دون حدوث عوامل ثالث ،وهي:
 )1انتزاع السعادة  )2فرض القيم القذرة  )3فرض الكف عن القيم النبيلة التي قطها على نفسه.
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ـ «الديمقرا ّ
طية» أشد المفاهيم ال ُمستعصية المتصلّبة والمتعنّدة في الحياة ،التي لن تقبل ولن تستجيب ألي استثناء
بوجه من الوجوه ،ال من حيث الزمان والمكان وال الظروف وال األشخاص وال غير ذلك ،كما أنها أشد المفاهيم في
الحياة ،التي يتم اعاقتها وتزييفها وسحقها واالفتراء عليها وتزويرها وتلفيقها وتضليلها ،ويتم ذلك التزييف والتزوير
في أغلب األحيان بعمليات بالغة الدقة تفوق عمليات السحر الفائقة الدقة ،ويبدو لي ،أن التزييف بأعلى مستوياته
يحصل في األنظمة الغربية التي تعتبر اليوم مهد الديمقراطية ،ويظهر ذلك عند المقايسة مع حكومة اميرالمؤمنين عليه
السالم.
ـ هذا التزييف والتزوير في األنظمة القائمة في بالدنا وفي المؤسسات الدينية والمجتمعات االيمانية ،يتم عبر ممارسة
ذات جانبين متزامنين وهما:
 )1قهر واحتقار واستخفاف الكل وفي كل المجاالت.
 )2التزلّف والتم ّلق والمالطفة والمجاملة والميوعة مع بعض النُخبة والشخصيات ُّ
والزبدة ومراكز القوى ومصادر
التذرع بنكران الذات من أجل مواراة االستبداد.
األموال ،فيتم
ّ
ـ تأمالتي في الديمقراطية ،هناك عشرة عناوين في الديمقراطية يشكل منظومتي الفكرية األساسية ،استلهمتها من
النصوص المقدسة وسيرة أميرالمؤمنين عليه السالم وبعض تجارب اإلدارة:
األول :الديمقراطية ممارسة وسلوك وليست نظرية وال فكر يتم التفلسف والسفسطة حولها في األندية العلمية
والجلسات الفكرية النظرية والدواوين والمقاهي والكازينوهات و...
الثا ني :الديمقراطية ،ضرورة للغاية وليست نافلة في الحياة بل وليست ضرورة ابتدائية وال وقتية وال مرحلية ،بل هي
إلى األبد وفي جميع األبعاد ولكافة الناس.
الثالث :الديمقراطية قواعد وضوابط وپروتكالت ،وليست مفاهيم عدمية نظير غض ال ّ
طرف وترك المحاسبة والمؤاخذة
وترك المالحقة والمطالبة ،وال كالصبر والحلم والعفو.
الرابع :الديمقراطية تُصنع وتخلق ،وال تستعمل ،أي :ليست بحيث تُضاغ من قبل اآلخرين ثم تنقل لعامة الناس أو
للمدراء من أجل التطبيق واإلنفاذ أو تدريب وتمرين دون مخالفة ونقض.
الخامس :الديمقراطية تُفرض وال تمنح ،مثل الحق الذي يؤخذ وليس يعطى أبداً ،فيجب أن يفرض اإلنسان قواعد
بالقوة ،فلوالها يستحيل ان يتم منحها من قبل ال ُحكام.
الديمقراطية
ّ
السادس :الديمقراطية قانون (كالجاذبة) وليست أخالق وال آداب ،وليس هذا الكالم استهانة باالخالقيات واآلداب
والمكرمات ،بل تأكيد على أرقائية مبادئ الديمقراطية.
شر البد منه ،ألنها أهم عوامل كرامة اإلنسان ،بالرغم من أنها أساس جملة من االفرازات السلبية
السابع :الديمقراطية ٌّ
التي ال تكاد تُعد وال تحصى ،بل تس ّبب مفاسد بال حدود.
الثامن :الديمقراطية ،البدية عقلية ،وليست خيار ،يفضّله اإلنسان أو يفضّله العقل أو العقالء أو األعراف والعادات،
وليست منفعة للحياة وال هي من قبيل اإلحسان والتفضّل.
التاسع :الديمقراطية ،تفريط بالمصالح الشخصية من أجل تحقيق وضمان المصالح العا ّمة األساسية ،فالتعريض
للمنافع الشخصية للهتك والهدر بسبب الديمقراطية يكون باستمرار دون توقف.
العاشر :الديمقراطية ،غاية في الوجود وليست حاجة ُملحة ،كالهواء واالوكسيجين ،والطعام ،مهما كانت دخيلة في
استمرارية الحياة إال ّ انها ليست غاية في الحياة وال من أجلها تم خلقنا.
 الجلسة الرابعة والثالثون :اإليقاع السريع للحياة وكارثة ضياع كتلة العُمر  30 /ربيع الثاني 1439هـبسم هللا الرحمن الرحيم
رب العالمين وصلّى هللا على مح ّمد وعترته الط ّيبين الطاهرين ولعنة هللا على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.
الحمد هلل ّ
ساعَةً ِمنَ النَّ َه ِار» (يونس.)45/
ـ قال تعالىَ « :و ْ
يو َم يحْ ش ُُر ُه ْم َكأ َ ْن َل ْم ي ْلبَثُوا ِإ َّال َ
ً
ساعَة ِم ْن نَ َه ٍار» (األحقاف.)35/
ير ْونَ َما يو َ
ـ « َكأَنَّ ُه ْم ْ
عدُونَ لَ ْم ي ْلبَثُوا ِإ َّال َ
يو َم َ
شيةً أ َ ْو ُ
ض َحا َها» (النازعات.)46/
ير ْو َن َها لَ ْم ي ْلبَثُوا ِإ َّال َ
ع ِ
ـ « َكأَنَّ ُه ْم ْ
يو َم َ
س ِرينَ أ َ ْع َم ً
سنُونَ
اال * الَّ ِذينَ َ
س ُبونَ أَنَّ ُه ْم يحْ ِ
سعْي ُه ْم فِي ا ْل َحيا ِة الدُّ ْنيا َو ُه ْم يحْ َ
ض َّل َ
ـ قال تعالى« :قُ ْل َه ْل نُنَ ِبّئُ ُك ْم ِب ْاأل َ ْخ َ
ص ْن ًعا» (الكهف103/ـ.)104
ُ
َ
يو َم ا ْل َحس َْر ِة ِإ ْذ قُ ِضي ْاأل َ ْم ُر َو ُه ْم ِفي َ
ْ
ُ
غ ْفلَ ٍة» (مريم.)39/
م
ه
ِر
ذ
ن
أ
و
«
تعالى:
وقال
ـ
َ ْ ْ ْ
ـ قال صلّى هللا عليه وآله في وصيته الشهيرة ألبي ذر« :يا أباذر ،نعمتان مغبون فيها كثير من الناس ،الصحة
والفراغ».
ـ وقال صلى هللا عليه وآله في نفس تلك الوصية« :يا أباذر ،كن على عُمرك أش ّح منك على درهمك ودينارك».
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ي أو صديق .ليس شيء أعز من
ـ نهج البالغة« :المدة وإن طالت قصيرة .ال يعرف قدر ما بقي من عُمره إال ّ نب ّ
الكبريت األحمر إال ّ ما بقي من عمر المؤمن».
ـ الصحيفة السجادية :سيدي أفنيت عُمري في غير طاعتك.
ـ يتوق البشر كلهم ويتمنّون الحياة األبدية والخلود ،مع أنهم ال يجيدون استثمار حياتهم ،بل إن استثمار الحياة أعقد
عملية فيها ،فالبشر ال يعرفون كيف يعيشوا حياة طبيعية ،بل إنهم عاجزون عن دفع البؤس والتعاسة والشقاء عن
حياتهم ومعيشتهم ،وهذا العجز (مثلث األبعاد) في االستثمار والعيشة الطبيعية ودفع البؤس ،يمثل أبرز مظاهر العجز
سانُ َ
ض ِعي ًفا» (النساء.)28/
اإل ْن َ
في االنسان ،قال تعالىَ « :و ُخلِقَ ْ ِ
ـ الشيء الوحيد الذي يملكه اإلنسان في الحياة بشكل مطلق وله السلطة المطلقة عليه ،بل أثمن شيء يملكه في
الوجود على اإلطالق ،هو الوقت ولحظات العمر ،لكن ال مجال له إال ّ الضياع.
ـ الحديث عن هذا الضياع الكارثي يكون ضمن ستة عناوين ،وهي:
 )1جوهرة الكارثة  )2أبعاد الكارثة  )3العوامل واالسباب للكارثة  )4بؤرة الكارثة  )5أنواع الكارثة  )6العالج.
العنوان األول :جوهرة الكارثة :إنّ كتلة العمر ال تكاد تنسجم وال تقترن مع أيّة مفردة في الوجود ،إال ّ «المضيقة» وكل
مفردة على هذا الوزن التي تائها للمبالغة ،مثل المهلكة والمتلفة والمفسدة والمحرقة.
العنوان الثاني :أبعاد الكارثة :ال تنحصر أبعاد هذه الكارثة على صاحب العالقة بالكارثة ،بل تمتد لكي تصل إلى أبعد من
تصوره واحتسابه ،ليشمل العائلة والمجتمع بل سائر البشر وسائر الكائنات ،بل سائر مجاالت الكون ،وبما أنّ
ما يمكن
ّ
االنسان هو خليفة هللا تعالى في األؤض ،فإنّ عجزه هذا (المثلث األبعاد) وما يترتب عليه من البوس والتعاسة ينعكس
على كافة المخلوقات.
العنوان الثالث :العوامل واألسباب للكارثة :يمكن حصر أبرز العوامل وعمدة األسباب في خمس جهات ،وهي:
 )1طريقنا في المعيشة  )2المستلزمات الضرورية  )3عكوسيات الحياة  )4ال ُخرده  )5الجهل.
األولى :إنّ طريقتنا في المعيشة واسلوب الحياة لدينا قائم على مفاهيم سطحية عابرة ،و ُمجهدة عمياء ،على غرار
مر العصور واأل زمان ومضافا ً إلى
«خلية النحل» فالبشر بمثابة ّ
طواحين تقتصر حركتها حول دوائر مفرغة على ّ
يفوت علينا كل شيء ويسلبنا كل الفرص والمؤهالت ،فإنّ اإلنسان يسعى جاهدا ً وباستمرار
اإليقاع السريع للحياة الذي ّ
ع ُج ً
وال» (اإلسراء.)11/
سانُ َ
اإل ْن َ
في زيادة سرعة هذا اإليقاع ،قال تعالىَ « :وكَانَ ْ ِ
الثانية :المستلزمات الضرورية في الحياة وطبيعتها المحتمة الجبرية ،تقحم اإلنسان في الجهد العقيم الفارغ الخاوي،
ذرة ،مثالً:
فهو أسير وسجين ومغلول ومصفّد ومك ّبل لها ال مجال للتملّص عنها حتى بمقدار ّ
 )1ثلث الحياة يضيع بالنوم  )2األكل والشرب والطبخ وشراء مستلزمات الطعام  )3النظافة والتخ ّلي واالستحمام
وإزالة الشعر  )4قضاء حاجات الجنس  )5التعارف والتواصل المفروضان و...
الثالثة :عكوسيات الحياة ،فال يمكن الفرض على الحياة حسب المراد ،بل الحياة تُعادي اإلنسان بطبيعتها وبشكل
شتَّى» (الليل1/ـ.)4
سعْي ُك ْم لَ َ
مستمر قال تعالىَ « :واللَّي ِل ِإذَا ي ْغشَى * َوالنَّ َه ِار ِإذَا ت َ َجلَّى * َو َما َخلَقَ الذَّك ََر َو ْاأل ُ ْنثَى * ِإنَّ َ
الرابعة :ال ُخردة :يقال :إذا أردت أن تفلس تاجرا ً كبيرا ً وتفقره ،فعليك أن تستدين وتستقرض منه ماال ً كبيرا ً ثم تعيده
عليه بشكل ُخردة وعلى مراحل ،وهذا فإنّ الحياة تمنحنا عمرا ً طويالً جدا ً لكن بشكل لحظات وثوان ودقائق ،فيسهل
تضيعها وإفنائها وإبادتها وهكذا مواهب الحياة تحصل بشكل تدريجي ،فاإلنسان ال يمتلك أفقا ً وضحاً ،قال تعالىَ « :ولَ ْو
ير» (األعراف.)188/
يب َال ْ
ُك ْنتُ أ َ ْعلَ ُم ا ْلغَ َ
ست َ ْكث َ ْرتُ ِمنَ ا ْل َخ ِ
الخامسة :جهلنا بكيفية استثمار الحياة (الجهل المطبق) وهو أبرز العوامل واألسباب في حصول كارثة الضياع ،إذ ال
يفكّر اإلنسان بلغة الدقائق بشكل واعي فيتم تضييعها بكل سخاء وال يتم التخطيط بشمولية بل جزئية.
العنوان الرابع :بؤرة الكارثة :أردى مصاديق هذه المتلفة والمضيعة هو الزمان الذي يقضيه اإلنسان في الملذّات
ج ِل ِع َبا ِد ِه
اَّلل الَّ ِتي أ َ ْخ َر َ
والشهوات ،حتى الحالل الطاهر والضروري منها ،وهذا ال ينافي قوله تعالى« :قُ ْل َم ْن َح َّر َم ِزينَةَ َّ ِ
َوال َّ
صةً( »...األعراف )32/لقول اإلمام الصادق عليه السالم:
طيبَا ِ
ق قُ ْل ِهي ِللَّ ِذينَ آ َم ُنوا فِي ا ْل َحيا ِة الدُّ ْنيا َخا ِل َ
ت ِمنَ ِ ّ
الر ْز ِ
لنحب الدنيا وأن ال نؤتاها خير لنا وما أوتى ابن آدم منها شيئا ً إال ّ نقص حظه من اآلخرة».
«إنّا
ّ
العنوان الخامس :أنواع الكارثة :يمكن تصنيف ضياع العمر وفناءه بالتوافه وتالشيه في االنحطاط ضمن ثالث كيفيات،
 )1الجلي الواضح المكشوف البسيط وهو عنوان البطالة الذي ال يكاد يخفى على أحد مفهوما ً وال مصداقاً؛
 ) 2الملتوى المردّد االحتمالي واالفتراضي ،وهو يشمل كل الجهد اليومي وطلب الرزق الذي هو أعم من المصارف
والنفقات ،يشمل العافية وسالمة الدين وكفاية االُمور المهمة والذرية الصالحة والكرامة االجتماعية و ...ففي تعقيب
صالة العشاء عن اإلمام الصادق عليه السالم« :اللهم إ ّنه ليس لي عل ٌم بموضع رزقي وأنا أطلبه بخطرات تخطر على
قلبي فأجول في طلبه البُلدان فأنا في ما أنا طالب كالحيران ال أدري أفي سهل هو ام في جبل أم في أرض أم في سماء
برأم في بحر وعلى يدَي من ومن قبل من»...؛
أم في ّ
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 )3الغامض المبهم المعقّد جدا ً والملتبس ،وهو يمثل عملية التعليم بشكل عام فضالً عن نوعه الضحل الرديئ بل نوعه
السيئ ،فالتكلفة الهائلة التي تسبّبها الدراسة المدرسية وامثالها النمطية ،التي هي بمثابة حقول تربية الدواجن
والدجاج واألسماك والمنشئات اإلصطناعية التي يكون الحجم فيها على حساب البُنية العلمية ،فإنّها مضيقة ومتلفة بال
حدود بل هي أسوأ من مضيقة البطالة والحيرة.
العنوان السادس :العالج ،يبدو لي أن أبرز مصاديق العالج أربعة:
 )1الحرص واالهتمام واالنتباه المبالغ فيها لكل ساعة ولكل لحظة ،ففي نهج البالغة :الساعات تخترم األعمار (أي
تهلكها وتستأصلها من جذورها) وتدني من البوار؛
 )2االنتقائية :بما أنّ االستيعاب مستحيل في أي بُعد من أبعاد الحياة فاالنتقائية ضرورية للغاية فيجب استثناء كل
االمور البالغة األهمية في الحياة الدراك األهم ،ودونها مضيعة حتماً؛
 )3تكوين الكتلة وضاعتها ،كما أن الحياة تُفني كتلة العمر كذلك يجب سرقة الكتلة منها ،نهج البالغة« :ان الليل
والنهار يعمالن فيك فاعمل فيهما ،ويأخذان منك فخذ منهما» .يمكن صناعة الكتلة باالعتزال عن الناس واالمتناع عن
مشاهدة التلفاز ومتابعة مواقع التواصل االجتماعي وتطبيقات تداول الرسائل؛
 ) 4تحصيل االحتراف باستعمال نظرة العقاب الشمولية في التخطيط للمستقبل ونظرة الدورة باستثمار كل لحظة وكل
تمر على اإلنسان.
دقيقة ّ
صصات  7 /جمادى األولى 1439هـ
 الجلسة الخامسة والثالثون :ضرورةالتنوع المطلق وكارثة التخ ّ
ّ
بسم هللا الرحمن الرحيم
رب العالمين وصلّی هللا على محمد وعترته الطيبين الطاهرين ولعنة هللا على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين
الحمد هلل ّ
س ِه ْم» (فصلت.)53/
اق َو ِفي أ َ ْنفُ ِ
قال تعالىَ « :
س ُن ِر ِ
يه ْم آياتِنَا فِي ْاآلفَ ِ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
اس
ير نَف ٍس أ ْو ف َ
سا ٍد فِي األ ْر ِ
وقال تعالىَ « :م ْن قت َ َل نَف ً
اس َج ِميعًا َو َم ْن أحْ يا َها ف َكأنَّ َما أحْ يا النَّ َ
ض ف َكأنَّ َما قت َ َل النَّ َ
سا بِغَ ِ
َج ِميعًا» (المائدة.)32/
ـ ينسب إلى أمير المؤمنين عليه السالم« :دواؤك فيك وما تشعر * وداؤك منك وما تُبصر  /وانت الكتاب المبين الذي *
بأحرفه يظهر المظهر  /وتزعم انك جرم صغير * وفيك انطوى العالم األكبر».
صصون ،هم دمارالمجتمع ونكبة الحياة وهالك المصالح
صصات واهميتها في الحياة ،لكن المتخ ّ
ـ ال ينكر ضرورة التخ ّ
ونازلة المنافع ،وذلك عندما يقررون في أي جوانب الحياة ،ألنهم عاجزون اشد العجز عن درك التداخالت.
ـ كما يظهر من اآليات القرآنية واالبيات الشعرية المنسوبة ألميرالمؤمنين عليه السالم ،أن كل فرد من االنسان البد
وأن تنطوي فيه:
 )1مقومات جميع البشر  )2طاقات كل الكون والعوالم (المصرع األخير ،عظمة بال حدود).
ـ ال يمكن تحديد شخصية االنسان وال تحديد خصائصه ،كما يستحيل تقيميه ضمن حدود ومفاهيم محدودة ،فانه أوسع
يتصور ضمن عناوين أو يمكن بلوغ غايته ومقوماته وقابلياته وعظمته.
بكثير من أن
ّ
ـ من الناحية البيولوجية ،فاالنسان يحتوي على  60ترليون (مليون مليون) خلية ،ففي كل لحظة تجري فيه من
العمليات والفعل واالنفعال (عملية األيض) ما ال نهاية وال حدّ وال حصر له أبداً.
ـ في تناسب مع هذه الطاقات الال محدودة والالمتناهية ،فهناك رسالة فائقة التعقيد على عاتق االنسان ،وهي النهوض
باعباء الحياة:
 )1حماية  )2صيانة  )3استثمار الطاقات الالمتناهية والحيلولة دون هدرها وضياعها.
ـ طاقات الحياة ليست مفرولة ،بل جميع جوانبها مشدودة ومتداخلة ومنصهرة ومترابطة (بعضها ببعض) ولن يمكن
التنوع المطلق بان يكون قادرا ً على
النهوض باالعباء الثالثية للحياة إال ّ عن طريق مالحظة هذا التداخل والترابط عبر
ّ
صصي ،نعم بما أنّ التخصص المطلق ال يكاد يجتمع مع التنوع المطلق،
القيام بالعديد من األمور وبشكل احترافي وتخ ّ
فالمطلوب هو تحصيل التخصص االجمالي في جميع المجاالت األساسية.
ـ المجاالت األساسية كثيرة ،والظروف المختلفة تفرض مجاالت مختلفة ،وكنموذج نذكر عشرة عناوين تفرضها الحياة
بشكل ُمل ّح وباصرار في ظروفنا وعلينا جميعاً ،اذ ال يمكن أن يعيش االنسان تحت رحمة اآلخرين دائماً.
 ) 1دراسات تخصصية مطلقة في الفقه واالصول ومقدماتهما (النحو والصرف والمعاني والبيان والمنطق) والعقائد،
وإلى جنب ذلك دراسات تخصصية غير مطلقة في العلوم االكاديمية والتنمية البشرية.
 )2الطب ،قال صلى هللا عليه وآله« :العلم علمان ،علم األديان وعلم األبدان ،ال يمكن التعويل الكامل على األطباء ،فإنّ
االنسان مهما كان اُميا ً فانه أعرف بمزاجه من كل األطباء ،فيجب أن يستكمل هذه المعرفة بشيء من االختصاص.
 )3التكنولوجيا ،فانها تحيط بحياتنا بال حدود وفي كل آن وكل لحظة ،وهي بشكل عام ،قواعد متماثلة ومتشاكلة ،اذا تم
االحتراف (ولو االجمالي) في بعضها ،فانه يسهل األمر بشكل كبير في سائر الموارد.
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 )4الحرب ،فالمروي عن أمير المؤمنين (وسيد الشهداء عليهما السالم)« :الحياة عقيدة وجهاد» الحرب مع الدول
واالمبراطوريات والتيارات المنحرفة والفاسدة ،والقدرة على وضع خ ّ
طة متقنة للغزو والهجوم.
 ) 5االدارة ،ورعاية المؤسسات المختلفة والمشاريع المتعددة وقيادة كوادرها والمنتسبين اليها ،والتخطيط
االستراتيجي والتاكتيكي والتشغيلي ،ربما تكون اإلدارة أعقد مفردة في قاموس الحياة.
 )6االقتصاد ،الشريان االساسي والعصب التليد في كل جوانب الحياة هو المال ،بحيث ال يمكن ايجاد أية حركة في
الحياة دون استعمال المال ،قال صلى هللا عليه وآله« :ما قام االسالم وال استقام إال ّ بمال خديجة» عليها السالم.
 )7صناعة ا ّمة واقامة حضارة وتربية الجماهير وبناء األفكار المتمدنة والحضارية ،وايجاد تنمية وازدهار وتطور
ورقي في السلوك واالفكار والتوجهات ،مع مراعاة المبادئ والقيم والمواكبة.
 ) 8السياسة ،وفهم األالعيب والخدع واالساليب السحرية والدهاء الفائق والمكر الهائل التي تستعملها الدول واالنظمة
واألحزاب والتيارات ،قال صلى هللا عليه وآله« :العالم بزمانه ال تهجم عليه اللوابس».
 ) 9العمل االجتماعي وايجاد العالقات مع أعيان المجتمع وكبار الشخصيات في مختلف المجاالت وهكذا مع عامة
الناس ،والقدرة على التعاطي مع التوجهات المختلفة والمشارب المتناقضة المتضادة.
 )10صناعة األمان ،وصياغة السالم واطفاء الحرائق وعمل المفاوضات وايجاد الحلول الوسطية بمراعات المصالح
والمنافع األساسية ،والعالم منذ زمن سحيق أحوج ما يكون إلى استتباب السلم والسالم.
ـ يمتلك االنسان منابع هائلة للطاقة والقوى في مجاالت مختلفة ،تتكامل وتتنامى بشكل مستمر عبر )1 :الظروف
الطبيعية  )2التحفيز  ) 3التنافس ،وتيرة األخيرين اسرع حسب مادة التحفيز والتنافس ،فاذا أراد االنسان النهوض
باعباء الحياة (الثالثية) فعليه ايجاد التعبئة والتحشيد والتجييش لتلك المبابع الهائلة وتحفيز وتحريك الطاقات الجبارة
المودعة فيه ،نذكر عشرة منها:
 )1قوة «األنا» طاقة نفسية كامنة وخاملة تصلح في االستقامة الكاملة في مواجهة معاكسات الحياة والثبات تجاه
األحداث الضاغطة والحيلولة دون االنحناء واالنعطاف والذوبان واإلنصهار.
 ) 2الغرائز :وهي طاقات وراثية عميقة تحدث دوافع في االنسان بشكل الواعي ،وفي بعض األحيان بشكل واعي،
تنعكس على السلوك وعلى األفكار والتوجهات بشكل فعلي وانفعالي.
 ) 3الجسم :الطاقة العضوية والقوة الفيزيولوجية والنشاط والجهد األعضائي ،اللياقة البدنية التي اظهرها أمير
المؤمنين عليه السالم في الجمل وصفين ونهروان ،كان بسبب محافظته وممارسته عمليات حفر البئر.
 ) 4العلم :ارتقاء المدارج العلمية وكسب العلوم مدى الحياة ،قال صلى هللا عليه وآله« :اطلبوا العلم من المهد إلى
اللحد» فإنّ االنسان يمتلك طاقة هائلة لتحزين العلوم المختلفة ،يمكن تنمية هذه الطاقة.
 )5المعرفة :فهم الحياة ودرك أبعادها المعقدة وپرتكالتها فائقة التعقيد التي ليست أمورا ً تعليمية وال تكاد تطرح في
الدروس ،بل هي تجارب وتأمالت واستلهامات من الحياة الفائضة.
 )6الكمال :احدى ابرز سمات االنسان التي تم ّيزه عن سائر الحيوانات هي :ميله (على اختالف درجات الشدة
والضعف) نحو تحقيق الذات وارتقائها والصعود بها وتحقيق الغايات واالهداف.
 ) 7الطباع :هي جملة من الصفات المترسخة في النفس التي لها جذور وراثية شديدة ،لكنها بالقياس إلى الغرائز تكون
سطحية ،فهي دوافع واعية في أغلب األحيان وال واعية أحياناً.
 )8التأهيل االجتماعي :ما يصطلح عليه بالذكاء العاطفي أو الهيجاني )EQ( ،وهو نسيج من العالقات واالرتباطات
االجتماعية وأواصر المح ّبة وااللفة ومدّ الجسور مع اآلخرين خاصة الممتنعين.
 ) 9االنتباه مع البيئة ،وما يحيط اإلنسان ،واالهتمام باالفعال والتفاعالت واالنفعاالت الحاصلة من األصراف،
فالموضوع يحتاج إلى انتباه شديد لكافة التفاصيل المحيطة والجزئيات.
 )10التوازن ،بين الروح والجسد :عند ما تكون مثالً اعاقة جسمية أو عجز عضوي :فإن الروح تعالج هذه االعاقة
وتعوض النقص الحادث.
وتجبر هذا العجز وتردم الفجوة الحاصلة
ّ
ـ ليس المقصود األساسي هو الجانب السلوكي واالنتاج ،بمقدار ما هو المقصود الجانب اإلحترافي والخبروي ،أي
(القدرة على االنتاج) زائدا ً روح المبادرة والتصدي واالقدام لالنتاج.
صصات ،فإنّهم في أغلب األحيان ،يعانون من
اآلفات :إنّ الناس الذين يتصدّون لمختلف المسؤوليات ومختلف التخ ّ
إحدى اآلفات االساسية التالية ،وهي:
 )1آفة واختالل فقدان االنتباه ،أو ضعف مستوى االنتباه بشكل ملحوظ.
صدي لمختلف المسؤوليات
 )2آفة خفّة العقل واالنحرافات العقلية ،وربما تكون هذه العلّة بمثابة السبب ،فإنّ الت ّ
بمختلف التخصصات ال يكاد يصدر إال ّ من أصحاب العقول الخفيف.
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فالتنوع يكون
 )3ضحالة االنتاج :ينقل عن الشيخ البهائي مقولته الشهيرة« :غلبني ذوالفن الواحد وغلبت ذوالفنون»
ّ
على حساب الجودة.
 الجلسة السادسة والثالثون :الصديقة ا ُ ّم البنين عليها السالم ومفهوم« :اإلسترخاص»  12 /جمادی الثانية1439هـ
بسم هللا الرحمن الرحيم
الحمد هلل رب العالمين وصلی هللا علی محمد وعترته الطيبين الطاهرين ولعنة هللا علی أعدائهم أجمعين الی يوم الدين
سادَ َها
قال تعالی« :قُ ْل إِ ْن كَانَ آبَا ُؤ ُك ْم َوأَ ْبنَا ُؤ ُك ْم َو ِإ ْخ َوا ُن ُك ْم َوأ َ ْز َوا ُج ُك ْم َو َ
ع ِ
ارةٌ ت َ ْخش َْونَ َك َ
يرت ُ ُك ْم َوأ َ ْم َوا ٌل ْاقتَ َر ْفت ُ ُمو َها َوتِ َج َ
ش َ
اَّلل َال يَ ْهدِي ا ْل َق ْو َم
ب إِلَ ْي ُك ْم ِمنَ َّ ِ
سبِي ِل ِه فَت َ َربَّ ُ
سو ِل ِه َو ِج َها ٍد فِي َ
اَّلل َو َر ُ
َو َم َ
سا ِكنُ ت َ ْرض َْونَ َها أ َ َح َّ
صوا َحتَّى يَأْتِ َ
اَّلل بِأ َ ْم ِر ِه َو َّ ُ
ي َّ ُ
س ِقينَ » (التوبة.)24/
ا ْلفَا ِ
س نَ ِصيبَكَ ِمنَ الدُّ ْنيَا» (القصص.)77/
َّار ْاآل ِخ َرةَ َو َال ت َ ْن َ
اَّلل الد َ
« َوا ْبت َ ِغ فِي َما آت َاكَ َّ ُ
سى»
ف ْاألُولَى * ُ
«بَ ْل ت ُ ْؤثِ ُرونَ ا ْل َحيَاةَ الدُّ ْنيَا * َو ْاآل ِخ َرةُ َخي ٌْر َوأَ ْبقَى * إِنَّ َهذَا لَ ِفي ال ُّ
ف إِب َْرا ِهي َم َو ُمو َ
ص ُح ِ
ص ُح ِ
(األعلی16/ـ.)19
وولده وأهله
االمام الصادق عليه السالم« :ال يمحض الرجل االيمان باهلل حتى يكون أحب اليه من نفسه وأبيه وا ُ ّمه ُ
وماله ومن الناس كلهم».
ّ
حب الدنيا» قاعدة :تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر.
وقال عليه السالم« :رأس كل خطيئة ّ
ـ جوهر عظمة الصديقة ا ّم البنين عليها السالم يظهر بوضوح من خالل سيرتها ومواقفها وردود أفعالها منذ أول يوم
دخلت بيت أميرالمؤمنين عليه السالم ،ضمن عنوان «االسترخاص» فقد جسدت أعلی درجات هذا العنوان في نفسها
وفي أثمن ما تملكه في الحياة من ّ
أعز أوالدها ،فاسترخصتها واستخ ّفت بها واستحقرتها في سبيل الصديقة الكبری
فاطمة الزهراء وأوالدها عليهم السالم ،وذروة ذلك قولها (بلسان الحال) :أنا ا ُ ّم البنين الفاقدة أربع شباب فدوة لتراب
الحسين عليه السالم».
سدت يوم عاشوراء ،وتلخصت في مفهوم «االسترخاص» و«البذل» الذي بمعنی استرخاص
ـ كل القيم التي تج ّ
واستحقار واستخفاف كل أمر ذي شأن وثمين وغال ونفيس وخطير ،والتضحية به هلل وألهل البيت عليهم السالم.
ويشهد لذلك:
 ) 1كامل الزيارات عن أبي عبدهللا الصادق عليه السالم في أول زيارات االمام الحسين عليه السالم« :وبذل مهجته
الردی».
فيك ،ليستنقذ عبادك من الضاللة والجهالة والعمی والشك واالرتياب الی باب الهدی من ّ
 )2في أول خطوة نحو كربالء لما عزم علی الخروج الی العراق قال اإلمام الحسين عليه السالم« :من كان باذال ً فينا
ُمهجتهُ ،موطنا ً علی لقاء هللا نفسه فليرحل معنا ،فانّي راح ٌل مص ِبحا ً انشاء هللا».
ـ البحث عن موضوع االسترخاص يكون أجماله ضمن خمسة عناوين رئيسية وهي )1 :المقدمة  )2حقيقته وجوهره
 )3ضروريته وال بديّته  )4آثاره العظيمة والفريدة  )5موانعه ومعوقاته (الداخلية والخارجية).
ـ العنوان األول :المقدمة :كل إمكان وكل قضية ممكنة تتحول وتنقلب ضرورية أو ممتنعة اذا اُخذت بشرط المحمول،
وكتب اصول الفقه مشحونة بالحديث عن هذه القاعدة المنطقية ،ويمثل لذلك :بضرورة وجود األثر بقيام المؤثر في
الموضوع ،وهكذا استحالة وجود األثر بسبب وجود المانع في الموضوع ،وهذا من موارد تحقق الضرورة واالستحالة
بغير الذات بالعرض ،وهكذا فكل شيء ذا قيمة وذا شأن في الحياة فان قيمته وشأنه وثمنه غالئه ليس ذاتيا ً بل هو
بشرط المحمول وهو بالعرض ،والقاعدة هنا« :كل ما بالغرض فانه يعود الی ما بالذات» والقيم الذاتية في الوجود هي
هللا تعالی وأهل البيت عليهم السالم ومن هنا فان جميع القيم في الوجود وكل أمر ذا شأن وكل ثمين وكل غال ونفيس،
فانها ال محالة تفقد حقيقتها وجوهرها عند مزاحمتها أبسط األمور المتعلقة بالذات الربوبية وبأهل البيت عليهم السالم
كما انها تنقلب بالذات عندما تُنتسب للذات.
العنوان الثاني :الحقيقة والجوهر :أوالً :ليس حقيقة االسترخاص غياب القيمة وال انعدام الثمن وال فقدان الشأن
امر ذا قيمة رفيعة وثمن باهض وتحويله الی
والمنزلة بل هو مجرد إعراض ومباعدة ومجانبة ومقاطعة وهجران كل ٍ
تفاهة عارضية لدی التزاحم ،كما كانت قيمته كذلك عند فقدان التزاحم ،ثانياً :عملية االسترخاص تتوقف علی تحقق
عنصرين متقابلين وهما:
أمر ،في قبال
 )1اإلفراط  )2التفريط .فاالفراط واالهتمام البالغ واستعمال الدقة واتخاذ الحيطة والحذر الشديدين حيال ٍ
ٌ
أمر في قبال أمر آخر بالغ االهمية.
أمر آخر ثمين ،وبعبارة اُخری :انه
إنحياز شديد لصالح ٍ
التفريط والتقليل من شأن ٍ
ـ العنوان الثالث :الضرور ّية والال بد ّية:
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أوالً :تعُد الحياة نتاج اختياراتنا وعلی الرغم من ذلك فاختياراتنا تقاد وتساق بواسطة نزعاتنا وميولنا وقناعاتنا
السخيفة الزهيدة الخسيسة ،تحول حياتنا الی حياة كئيبة بائسة خاوية فارغة ،ورغم عملنا ووعينا الكامل بتفاهة حياتنا
لكن الهيمنة للنزعات تغلب العلم والوعي واإلدراك واليقين وال تدع مجاال ً لمغزی الحياة.
ثانياً :تبالغ عقولنا وتميل بشكل كارثي وفضيع في تقدير األشياء ذات الشأن المادّي ،وهذه المبالغة تتسبب حصول
وتقوض قدراتنا ومن ثم تتسبب حصول التخ ّبط الشديد في تشخيص القيم عن
العجز الشديد في مواجهة تلك األشياء،
ّ
غيرها وترجيحها لدی التزاحم.
ثالثاً :يمتلك اإلنسان انحياز شديد وانجذاب هائل تجاه ما يعود اليه وما يملكه وما هو صنع أفكاره أو صنع مواهبه،
كما أنه يمتلك انحياز متص ّلب ضد ما هو ليس كذلك.
رابعاً :مرسوم في ُحمضنا النَّووي النزعة الی األبعاد الترابيّة التافهة المخزية المعيبة القبيحة .إذن :يستحيل التغلب
علی ذلك اال بواسطة اإل سترخاص واالستهانة بكل تلك المتعلقات التي تحدث اإلجحام والتلكئ.
يزود االنسان باألدوات القادرة علی معالجة كافة تلك
العنوان الرابع :اآلثار العظيمة والفريدة :مفهوم «االسترخاص» ّ
يحرر ويطلق الفطرة االلهيّة
المشاكل ،فاوالً :يمكنه من مواجهة ما تمطره الحياة من وابل المفاهيم التافهة وثانياًّ :
يقوض النزعات النفس ّية الرديئة ورابعاً :ين ّمي في اإلنسان كافة الفضائل والكماالت
المقدسة في النفوس وثالثاًّ :
مقومات جميع السيئات والقبائح ،ولعمري فان
ومكارم األخالق والمآثر والمناقب عبر تجفيف بؤر كافة الرذائل وتنحيل ّ
أبسط ما يدركه اإلنسان باسترخاص الدنيا وما فيها هو بلوغه مرتبة االنسان الكامل التي ال تدرك بمئات الفضائل.
ـ هذه نماذج قطعية للفضائل المحرزة باالسترخاص:
 )1الشجاعة والشهامة  )2العدالة والقسط ونبذ االستبداد والبغي والجور  )3العطف والحنان واللين والود واللطف
 )4الطهارة والنزاهة والنقاوة والصفاء غير متهتك  )5الرصانة والمتانة والرزانة واالتزان  )6الجسارة والمجازفة
والمخاطرة والمغامرة  )7التماسك والتمالك وضبط النفس غير مهزوز وال مضعضع وال مزعزع  )8المرونة الطواعية
غير خشنة وال قاسية  )9العزم والجزم  )10التركيز غير مشتت وال شعاع الفكر  )11الفطنة والذكاء والحنكة
والحصافة غير بليد وال بله وال حمق وال سذاجة وال طيش وال غباوة  )12الحلم والتسامح والتساهل والتعامي
مقتص وال متشدد  )13االنضباط واالنتظام والمواضبة واإلمعان غير متهاون وال ُمهمل وال
والمجاملة غير معاقب وال
ّ
متقاعس  )14الحزم والشدّ دون تواني  )15المباشرة وعدم التواكل  )16الصالبة والتجلّد والقوة والشدة غير مرتخي
وال ضعيف  )17متفائل غير متشائم  )18متفتح ومتحرر غير منغلق وال منطوی  )19التواضع والبساطة.
والرعب من فقدان وخسارة
العنوان الخامس :الموانع والمعوقات :ربما يكون الخوف والخشية من المستقبل المجهول ُّ
الشر الذي نعرفه
المصالح الحيوية ،هو ابرز الموانع والمعوقات في سبيل ابرز الفضائل والمكارم ففي المثل الشهيرّ « :
افضل من الخير الذي نجهله» فالتفريط بالمصالح األساسية علی فرض قبول منافعه اال أنه يبقی مجهوالً ،فاالقدام عليه
من الخوض في المجهول.

وصلى هللا على محمد واله الطيبين الطاهرين ولعنة هللا على أعدائهم أجمعين

يمكنكم مشاهدة هذه المحاضرات على اليوتيوب :

« قناة المرجعية الفضائية »
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