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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
طفى احلمد هلل رب العاملني، بارئ اخلالئق أمجعني، باعث األنبياء واملرسلني، مث الصالة والسالم على سيدنا وحبيب قلوبنا أيب القاسم املص

دية على أعدائهم إىل يوم الدين، حممد وعلى أهل بيته الطيبني الطاهرين األبرار املنتجبني ، سيما خليفة اهلل يف األرضني، واللعنة الدائمة األب
 قوه إال باهلل العلي العظيم حول وال وال

ـاءا َوهاـَو اْلَعَِّيـَّا الـريِحيما )يقول اهلل سبحانه وتعاىل يف كتابه الكرر:   ََ ِاـرا َمـْن َي ـِر ال يـِن يَو ِْ ٍ  يـَْفـَر ا اْلماْمِموـاوَ* ِ بَِو يقرول لرل  كمرا  (َويـَْوَمئِـ
 .(...َوذَكِّْرهاْم بِأَيياِم ال ينِ )  ويقول تعاىل (ناَداِولاَها بـَْيَن الوياِس... َوتِْ َك األَيياما )  امسه

 ع م إدارة الوقت
 تحديد األولويات ع ى حسب العائد

َِّ يـَــْوم  َمــا ِفيــنِ ))  ) عليرره السررالم ( املررنمنني أمررركمررا يقررول  ــ َِّ يـَــْوم  َعَمَ ــنا فَــِّ*ي ِللا ــ َوــَك وَ ))  ويقررول ،((َوَأْمــِ  ِللا َْ لِوَـْفِســَك ِفيَمــا بـَيـْ اْجَعــ
ََ تِْ َك اْلَمَواِقيِت َوَأْجَََّل تِْ َك اأْلَْقَسامِ   ((َوبـَْيَن ال يِن َأْفَض

   .والسنني والعمر واأليامالوقت والساعات  إلدارةوذكرنا جمموعة من القواعد  ،إدارة الوقتوفن مهارة و سبق احلديث حول علم 
 يحددها العائد والمردودالقاعدة األولى: األولويات 

 أعظرمكلمرا كران النرات  ، فعلى حسب العائد واملرردود ال  عمرل مهمرا قرل او ك رر األولويات بتحديد اإلنسانيقوم ومن تلك القواعد ان 
 قبل غره وأك ر من غره.ينبعث حنوه ان  اإلنسانينبغي على فانه 

   ولنِشر ههنا إىل ثالثة من أهم األولويات
  ولى: تلفَ األيتام مادياً ومعووياً األولوية األ
ومرا أعظرم هراا املقرام  ان يكرون الشر    الصرديق واحلبيرب املف رل  هرو واألثر (1)((عود اهلل أثير ا* كافَ اليتيم))  فقد ورد يف الرواية
َا َع َــى رَْأِس يَِتــيم  تـََرحإمــاً بِــِن ِإ ي  َمــا ِمــْن ماــْمِمن  َو َ  ما )) ) عليرره السررالم (ويف روايررة اخررر  عررن االمررام علرري  أثررراع عنررد اهلل تعرراىل  َا يَــَد ْمِمَوــة  َيَضــ

َا َحَسَوةً  َها يَدا َِّ َشْعَرة  َمريْت َعَ يـْ  (2)((َكَتَب ال ينا َلنا ِبلا
 اكررم مررن السررمواتهرري الررش رررعرة   واحلسررنة مررن اهلل ثالمثائررة ( 033،333االنسرران يقرررب مررن ) رأسويقررال ان متوسررد عرردد الشررعر يف 

 . فكم حسنةع حيصل عليها الش   مبجرد ان ميرر يده على رأس اليتيم  ، واالرض
َِّ َشـْعَرة  ))  قرال ) عليره السرالم (عن أيب عبد اهلل  خر أويف رواية  َا ال يـنا ِبلاـ َا َع َـى رَْأِس يَتِـيم  رَْحَمـًة لَـنا ِإ ي َأْعََّـا َا يَـَد َمـا ِمـْن َعْدـد  يَْمَسـ
   (0)((اَمةِ ناوراً يـَْوَم اْلِقيَ 

َمـْن َأْنَلـَر ))فيقرول لقسراوة القلرب  عاللراع  ) عليره السرالم (كمرا نقلره عنره االمرام البراقر و  ) صرلى اهلل عليره وهلره (ذكرر الرسرول االكررم كما 
َْ رَْأَسنا يَِ ينا قـَْ دانا بِّْذِ* ا َي فِّ*ي لِْ َيِتيِم َحّقاً ِمْولاْم َقَساَوَة قـَْ ِدِن فـَْ َيْد*ا يَِتيماً فـَياََلِطفانا َو ْلَيْمَس  (4)((ل يِن َعَّي َوَج

   .(5)((من عال يتيما حتى يد غ أشدَ، أوجب اهلل عَّ وجَ لن بٍلك الجوة، كما أوجب آلكَ مال اليتيم الوار))  ويف رواية اخر 
علررى االقررل  فررل بيترريم أو فقرررمسررلم تكولررو ان كررل ، العررراف فقررديف ذكرررت بعررح االحصرراءات ان هنرراي  سررة ماليررني يترريم   وهنررا نقررول

                                                           

 .434غرر احلكم ص (1)
 .074ص 21وسائل الشيعة ج (2)
 .075ص 21وسائل الشيعة ج (0)
 .111ص 1من ال حي ره الفقيه ج (4)
 .522اآلمايل للطوسي  ص (5)
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برل ، دون الفكريرة واألخالقيرة والدينيرةالكفالرة املاديرة مرن ذلرك املقصرود ولري   ،مرن غرر رعايرة علرى ولره االرض يتيم أو فقرر فسوف ال يبقى
أ  لعلره  ((مـن عـال...))  والروايرة تقرول (قاوا َأنفاَسلاْم َوَأْهِ يلاْم نَاراً )قال تعراىل سليما سويا  ينموان يكفل اليتيم ماديا ومعنويا حىت  ينبغي

 .الصحيحة الرتبية االميانية يربيهفينبغي ان ، ما عليهمفله ما ألهله وعليه  هلهأمن عياله و 
 األولوية الثانية: ط ب الع م

    (1)ط ب الع م  اً ثاني
؛ فرران والظررروف القاسرريةاملعيشررة احليرراة و  وال ينصرررف اىل غررره غررت ضررغد، يصرررف وقترره يف  لررب العلررم اذ علررى االنسرران  الررب العلررم ان

هدايررة  لررب العلررم مررن ألررل فرران ، خررر مررن االعمررال اخلرررة واملرضرريةه أل  عمررلالعظرريم الررا  اعررده اهلل لطالررب العلررم ال  ررده اعطرري  األلررر
 غصرات احليراةنهرون عنردها مفت، إن مل يكن أعظمها على اإل رالف بعرد خلروص النيرة االعمال الصاحلة أعظممن هلو اجملتمع  وإصالحاالخرين 

 .ورظش العيش
َا ِفــي ))  ) عليرره السررالم (عررن االمررام الصررادف   فقررد ورد يف ف ررل العلررم والعلمرراء ــدِّدا ََ َإ َذلِــَك ِفــي الويــاِس َو يا َر رَاِويَــةر ِلَحــِديِثلاْم يـَداــ ــ رَجا

َي َعابِــداً ِمــْن ِشــيَعِتلاْم لَيْ  ِِ ِشــيَعِتلاْم َو َلَعــ َِ ِشــيَعِتَوا قـا اــوِبِهْم َو قـا اــو ــدإ بِــِن قـا اــو َا َا قَــاَل الرياِويَــةا ِلَحــِديِثَوا َي َِ الرَِّوايَــةا َأيـإهاَمــا َأْفَضــ ٍِ َســْت لَــنا َهــ
َا ِمْن َأْلِف َعاِبد      (2)((َأْفَض

مـَ مـداد  إذا كـا* يـوم القيامـة جمـَ اهلل الوـاس فـي اـعيد واحـد و واـعت المـوادين فتـود* دمـاء الَـهداء)) :) عليه السالم (وعنه 
 (4)((الع ماء فيرجَ مداد الع ماء ع ى دماء الَهداء

الن الشرهيد ؛ غرت رايرة هرد  ووفرق الشرروط املسرطورة يف الفقرهكران ادة مقام رفيرع اىل ابعرد احلردود اذا  ان مقام الشه ولعل من البديهيات
عيشررة العررامل الررديق )الفقيرره( رررب مررن الصررعوبة فهرري فرراذا كرران يف ، يف سرربيل اهلل، لكررن مررداد العلمرراء أرلرر  منرره و نررا (4)بررلغلى ررريءضررحى 

يف سرربيل  لررب  وااللتماعيررة والعائليررة وغرهررااملاديررة املنغصررات تحمررل بعررح فعليرره ان يليسررت برراك ر مررن ت ررحية الشررهيد يف سرربيل اهلل تعرراىل 
 صا ح املسلمني.رعاية ملللدين و حيا ةع بني الناس  ونشرهالعلم ونيله 

الربعح  ضرغوطيصرغي اىل  فعلرى  الرب العلرم ان ال، مرن الشرهيد اجملاهرد مبرا ال قيراسمقامراع وألرراع ك فهو أعظرم فاذا كان رلل الدين كال
او غرر ذلرك مرن املشراكل الر  أو الفقرر وررظش العريش يكررت  بالغربرة او العةلرة  العليره ان من اهله ليصرفوه عن  لب العلم و كانوا ولو   عليه

 العائد كما قدمنا.حجم على حسب جيب ان تكون  واألولويةدا الن املردود عظيم ل؛ وذلك توالهه
قـال رسـول اهلل   قرال ) عليره السرالم (عبرد اهلل  أيبالروايرة الصرحيحة عرن   والروايات ال  تفص  عن مكانة  الب العلم ك رة لداع ومنهرا

َا َأْجِوَحتَـَهـا ِلََّالِـِب اْلِعْ ـِم  َمْن َسَ َك َطرِيقاً َيَّْ ابا ِفيِن ِعْ ماً َسَ كَ )) :) ا ى اهلل ع ين وآلن ( ال ينا بِِن َطرِيقاً ِإَلى اْلَجويِة َوِإ*ي اْلَمََلِئَلـَة لََتَضـ
ِِ َحتيـى اْلحاــوِت ِفـي اْلَدْحــِر  ــَماِء َوَمـْن ِفــي اأْلَْر ُِْفرا ِلََّالِــِب اْلِعْ ـِم َمــْن ِفـي السي َا اْلَعــاِلِم َع َـىِرًاـا بِـِن َوِإنيــنا َيْسـتَـ َِ اْلَقَمــِر  َوَفْضـ اْلَعابِــِد َكَفْضـ

َ ــَة اْلَدــْدِر َوِإ*ي اْلعاَ َمــاَء َورَثَــةا اأْلَنِْدَيــاِء ِإ*ي اأْلَنِْدَيــاَء لَــْم يـاَورِّثاــو  ــوِم لَيـْ ٍَ َعَ ــى َســائِِر الوإجا ٍَ ِمْوــنا َأَأــ ا ِديَوــاراً َوَ  ِدْرَهمــاً َوَلِلــْن َوريثاــوا اْلِعْ ــَم َفَمــْن َأَأــ
 (5) ((ِبَحظٍّ َواِفر  

مرال او ررهرة او رياسرة أللرل لطلرب العلرم والردرس والتردري   يرلت؟   وما أعظمها من منةلة لطالب العلم املتقي الرا  مل فل  مقام هاا
                                                           

 م العقل العملي )ما ينبغي ان يعمل( اما هاا امل ال فهو يف مقام العقل النظر  )ماينبغي ان يعلم (كان امل ال السابق يف مقا  (1)
 .00ص 1الكايف الشريش ج (2)
 .11ص 4عوايل الآليل  (0)
 وهو حياته. (4)
 .04ص 1الكايف الشريش ج (5)
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 ؟ هاه املرتبة كل املصاعب واملتاعبوبعد ذلك أفال هتون عند ، او غر ذلك
فقرد تكررون يف ، املصراعب أعظرم اإلنسررانيتحمرل دونره  أنيسرتحق  يء  ررر، فرلن يسرتغفر لرك لمائيرل وميكائيررل ومجيرع مالئكرة اهلل املقرربني

، لولودي لكن الكون كله منشغل باالسرتغفار لرك يكرتثون واليعرفك الناس  ال  اوية من  وايا مدائن العلم كالنجش او قم او كربالء او غرها
 وأمجله وأروعه  هاا  أعظمما فوالدعاء لتوفيقك... 

ٍَكِّراكاما  ) ع يـن السـَلم (قَـاَل اْلَحَوارِيـإوَ* ِلِعيَسـى ))  يف الكرايف الشرريش أخرر يف رواية كما لاء  ا قَـاَل: َمـْن يـا يَـا راوَ  ال يـِن َمـْن ناَجـاِلقا
   (1) ((ال يَن راْؤيـَتانا َويَِّيدا ِفي ِعْ ِملاْم َمْوَِّقانا َويـاَرغِّدالاْم ِفي اآْلِأَرِة َعَم انا 

 .العمل الصا حوهاا ملتقى العلم والتقو  و 
ِِ اْلَجويـِة قَـالاوا يَـا َرساـوَل ال يـِن ))  انه قال ) صلى اهلل عليه وهله (رسول اهلل عن  رو  الصدوف اي ا يف روضة املتقنيكما  بَاِدراوا ِإَلى رِيَا

ٍِّْكرِ  ِا اْلَجويِة قَاَل َحَ قا ال  (2) ((َو َما رِيَا
هري اىل روضرة  مراوأحكرام الشرريعة وعلرومهم  )علريهم السرالم(ف رائل اهرل البيرت  تعراىل و اهلل حلقرات ذكرر أن يطلب اجلنة؟   ومن منا ال
 .(0)من رياض اجلنة
   (1)((الوظر الى وجن العالم عدادة))  أخر ويف رواية 
ء األبررار الربرانيني هرم الن العلمرا (5)أربهالتلفا  وما لها  من خالل  كان ذلك  ي اىل اهلل تعاىل ولوالعامل يشد   الن النظر اىل إالوما ذلك 

 .وسائد اهلل تعاىل بينه وبني خلقه
  ذر فقررال انرره خا ررب ابررا ) صررلى اهلل عليرره وهلرره (عررن رسررول اهلل  ) عليرره السررالم (صرراحب لررامع األخبررار عررن أمررر املررنمنني  كمررا رو 

سـاعة عوـد مـٍاكرة الع ـم أحـب إلـى  الج وس ساعة عود مٍاكرة العالم أحب إلى اهلل من ألـف جوـادة مـن جوـادة الَـهداء و الج ـوس))
اهلل من قيام ألف لي ة يِ ي في كَ لي ة ألف ركعة و الج ـوس سـاعة عوـد مـٍاكرة الع ـم أحـب إلـى اهلل مـن ألـف غـَّوة و قـراءة القـرآ*  

لج ـوس سـاعة عوـد يـا أبـا ذر ا ) اـ ى اهلل ع يـن وآلـن (ك ن قال يا رسول اهلل مٍاكرة الع م أير مـن قـراءة القـرآ* ك ـن فقـال رسـول اهلل 
مٍاكرة الع م أحب إلي من قراءة القرآ* ك ن اثوي عَر ألـف مـرة ع ـيلم بمـٍاكرة الع ـم فـِّ* بـالع م تعرفـو* الحـَلل مـن الحـرام و مـن 
أرج من بيتن لي تمق بابا من الع م كتب اهلل عَّ و جَ لن بلَ قدم ثواِ ندي من األنديـاء و أعَّـاَ اهلل بلـَ حـرت يسـتمَ أو يلتـب 

فــي الجوــة و طالــب الع ــم أحدــن اهلل و أحدــن المَلئلــة و أحدــن الوديــو* و   يحــب الع ــم إ  الســعيد و طــوبى لَّالــب الع ــم يــوم مديوــة 
القيامة يا أبا ذر و الج وس ساعة عود مٍاكرة الع ـم أيـر لـك مـن عدـادة سـوة اـيام نهارهـا و قيـام لي هـا و الوظـر إلـى وجـن العـالم أيـر 

أـرج مـن بيتـن لي ـتمق بابـا مـن الع ـم كتـب اهلل لـن بلـَ قـدم ثـواِ ألـف شـهيد مـن شـهداء بـدر و طالـب  لك من عتق ألف رقدة و من
ر الع ــم حديــب اهلل و مــن أحــب الع ــم وجدــت لــن الجوــة و يِــدَ و يمســي فــي راــا اهلل و   ينــرج مــن الــدنيا حتــى يَــِر مــن اللــوث

و هـٍا ك ـن تحـت هـٍَ اآليـة قـال اهلل  ) ع يـن السـَلم (يـق النضـر يأكَ من ثمرة الجوة و  يأكَ الدود جسـدَ و يلـو* فـي الجوـة رفو 
يَن أاوتاوا اْلِعْ َم َدرَجات   ٍِ يَن آَمواوا ِمْولاْم َو الي ٍِ َِ ال ينا الي  (8)-(6) (( تعالى يـَْرَف

                                                           

 .04ص 1الكايف الشريش ج (1)
 .434ص 4و من ال حي ره الفقيه ج 010األمايل للصدوف ص (2)
 هاا إن استظهرنا تعميم )الاكر( لكل ذلك كما هو مقت ى اإل الف ومل نقل باإلنصراف. (0)
 .235ص 2ومن ال حي ره الفقيه ج 70ص 4عوايل الآليل ج (4)
 ا القاع او مالكاع فتلمل. (5)
 .07لامع األخبار ص (1)
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وهرو أف رل ، نجرةه فيرهاحلرال ان ت يكرون مقت رىذلرك العمرل الرا   ((فيـن وام  للَ يوم عم ن فا* للَ يـوم مـا))  يقول أمر املنمنني
ََ تِْ ـــَك اْلَمَواِقيـــِت َو َأْجـــَََّل تِْ ـــَك ...))  ويف روايرررة اخرررر ، منسررروباع إىل ذلرررك اليررروم األعمرررال وَـــَك َو بـَـــْيَن ال يـــِن َأْفَضـــ َْ لِوَـْفِســـَك ِفيَمـــا بـَيـْ اْجَعـــ
 (2)((...اأْلَْقَسامِ 

َوَمــا ) ُفسِّرررت، وقررد عرراىل عنررد الرسررول واهررل بيترره فافاضرروها علينررااهلل ت أودعهرراوتعلررم العلرروم الرر   -2 بررالتقو  والررور  -8 وذلررك يكررون
 .وبإررادهم اخللق وتسديدهم -4بر)إال ليعرفون(  (َأَ ْقتا اْلِجني َواإِلنَق ِإ ي لِيَـْعداداو*ِ 

او كرران براملعا االخررر فيسررعى ، برراملعا العرريف فيررتكفلهم ماديرا ومعنويررا األيتررامال حممررد سرواء  أيترامهرري لرتعلم العلررم مث تكفررل  إذن فاألولويرة
 .ررادهم وتسديدهم وغر ذلك إل

 األولوية الثالثة: تَّهير الق ب عن التع ق بعَلئق الدنيا
 تفص  عن ذلك بلف ل الصور واملعاين  التاليةواحلادثة 

فبلر  مرم اجلرو  مبلغره فوصرلوا ، يف سرياحة م رنية متعبرة يف الصرحراء بهأصرحامرع ميشري  كران  ) عليره السرالم (رو  ان عيسى املسي  فقد 
ان قرد أذنرت هلرنالء ان يرلكلوا مرن هراه املةرعرة   ) عليره السرالم (عيسرى نبيره ر وهرو مالرك امللرك ر اىل  أوحرىللغرر لكرن اهلل  مملوكرةاىل مةرعرة 

 ؟ إذينمةرع  وارضي كيش تلكلون منها بغر   فاحت  عليهم لونيلكفراهم ، رضهأاىل بصاحب املةرعة يصل  وإذايلكلون منها  فبدؤوا
ان يشر بيرده فيبعرث مجيرع النراس الراين ملكروا هراه األرض وعمروهرا اىل ادم   ) عليه السالم (ر وهنا الشاهد ر فلوحى اهلل اىل نبيه عيسى 

نبلة مرررن سرررنابل تلرررك املةرعرررة خلرررق ك رررر وكلهرررم عنرررد كرررل سررر أصرررب حرررىت ممرررن سررربق هررراا الرلرررل  ج مجيرررع مرررالي هررراه االرضعليررره السرررالم ف رررر 
 هاه ارثي  ، هاه ارضي  يصرخون

االمرروات وهررم يبع ررون مررن  اآلالفهرراه ارثرري   اسررتوحش وخرراف وهررو يررر  ، رضرريأهرراه   الرلررل هررنالء يصرررخون كمررا يصررر  فلمررا رأ 
املعرارة اليرك يارسرول اهلل   فاعترار منره وقرال لسرالم () عليه ا ملا رأ  هاه الكرامة عرف ان هاا هو عيسى املسي كما انه ،  قبورهم ويصرخون

   اين مل اعرفك فةرعي ومايل حالل لك
وقال  وحيك هنالء كلهم قد ورثوا هاه االرض وعمروها مث ارغلوا عنها وانت مرغل عنهرا والحرق مرم لري   ) عليه السالم (فبكى عيسى 
 .(0)لك ارض وال مال 

 بعد االرغال عنها أ  بعد املوت أرض وال مال. ولعل الظاهر ان املقصود  لي  لك
هنررا البنررك او ارض يف برصرريد  -ويررا لفسررش الشررديد  – لكررن قلوبنررا متعلقررة   جمرررد أيررام وو رري وال يبقررى لررك منهررا ررريءهرراه هرري الرردنيا

وان ان اهلل هرو الرر اف ذو القروة املترني لرم برعن احليراة األبديرة الباقيرة برل نب رل عرن اإلنفراف رغرم اننرا نعاو غر ذلك ونغفل   ائلة هناي او جتارةو 
 .من ال ينفق قد حيرمه أمواله ومن ينفق قد ي اعش له

يسرافر يف سرفرة ترفيهيرة فتجرد أحردنا ، او بتلك النةهة اىل املدينة الفالنية، اجلميلالقلوب معلقة بالك البيت الفاره نعم.. املشكلة هي ان 
يف  باعة كتاب علمي او تكفل يتيم لكان املردود اكم بك ر من تلك السفرة الرتفيهيرة الر   لو صرفه مع انه، والوقتالك ر من املال فيصرف 

 .تسمن من لو  تغق وال ال
السرعي للقيرام باالعمرال اجلليلرة ذات املرردود الكبرر مرن اهرم عوامرل النجراح والررب  هو من أهم األمرور وان غديد االولويات واحلاصل  ان 

                                                                                                                                                                                                                                

ب )سررفينة البحررار( و)مسررتدركه( روايررات ك رررة مرراا الصرردد، فررال تفرروتكم الفرصررة وقررد مجررع كترراب )موسرروعة أحاديررث أهررل البيررت )علرريهم السررالم(( وكتررا (1)
 باقتناءها وقراءهتا.

 .404هن  البالغة ص (2)
 لعل املقصود انك لست مالكا حقيقيا وان كان لك امللكية االعتبارية فتدبر ... )املقرر(  (0)
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   .الوقت والعمريف فن إدارة 
 18/28القاعدة الثانية: قاعدة 

وضرعها العرامل االيطرايل ، وهي باالساس قاعدة اقتصادية مث عممرت اىل لوانرب احليراة االخرر ( 13/23)قاعدة وهي هناي قاعدة مهمة  
   باريتو تسمى قاعدةولاا  على ضوء مالحظته وضع )ال روة( يف إيطاليا (1)باريتو

% مررن النرراس . كمررا ان 23% مررن ال ررروة ميتلكهررا 13فمرر ال يف ايطاليررا هنرراي ، أرباحررك% مررن 13لتررك تنررت  % مررن منتا23  وفحواهررا
 . % من ال روة حسب استقراء ذلك العال )باريتو(23% من الناس ميتلكون 13

 فقالوا  وقد عممت هاه القاعدة اىل جماالت اخر  
 % من أرباحك.13% من منتجاتك تنت  23

 فة مناحي احلياة وكالك األمر يف كا
 ر  اصردقاءي ان أ  ، والفوائرد% مرن املنرافع  13بنسربة  مرنهم ينفعونرك%  23صرديق فران  133فراذا كران لرديكم   فم ال االصدقاء

    يوصلون اليك اربعة ا اس املنافع
 املنافع  % من23% منهم يوصلون لك 13ان ويف املقابل ف

% مررن 23% مررن اخلطبراء هلرم  13 بينمررا جترد يف املقابرل انمرن اجلمهرور  %13اء هلرم % مرن اخلطبرر23 فران  م رال هخرر اخلطبراء الكرررام
 .لوضوح ان منهم مشاهر يستحوذون على اجلةء األكم من اجلمهور ؛اجلمهور

% مررررن العلررررم  23% مرررن الكتررررب تعطيرررك  13كمررررا ان  % 13% مرررن الكتررررب تنفعررررك بنسررربة  23 ررررد ان إذ   الكترررب  هخرررررم رررال 
 .واملعلومات
% مرررنهم هررم الررراين 23بررل حرررىت األبنرراء واألقربررراء فررإن ورلرررال الرردين وغررررهم  والسياسرريونوالعمرررال  واملوظفررونا االسرراتاة والطلبرررة وهكررا

 % فقد.23% منهم بنسبة 13% فيما ينفعك 13ينفعونك بنسبة 
 .الة يف كل مناحي احلياة يف اجلملةفهاه القاعدة سي  

ان يطرالع   بالطالر علرى%( من املنافع ففي جمال الكترب مر ال 13%( ال  غر  له )23لر )على االنسان ان يبحث عن هاه اوعليه  فان 
%( مررن 1الررر)دائرررة مررن هررو %( مررن الكتررب بررل 23)مررن جمموعررة فانرره مررن تلررك الكتررب النررادرة ؛ مرر الالعقررول( للعالمررة اجمللسرري  مرررهةكترراب )

 %(   13%( ولي  )133الكتب وال  جتلب لك منفعة تقدر بر)
 ،وهرو سرادة العلمراء)علريهم السرالم(  يظفرر بعلرم وافرر حيرث علروم اهرل البيرت فانره سروفة العقول من اوله اىل اخره هالع كتاب مر فمن  

   وعيبة اسراره.، ومنابع علم اهلل تعاىل
حيفة الرضروية وهن  الفصراحة وهنر  البالغرة وغرش العقرول والصرحيفة السرجادية والصر تجاج)االحوتدبر واعتم من كتب من  الع كالك و 

 .من كنو  العلوم الربانيةوغرها ( والصحيفة املهدوية
لم او االنرتنرت وااللهرةة احلدي رة برال منفعرة يذلرك الفر أو يف مشراهدة (2)يف قرراءة اجلرائردالشرديد الك رر مرن أوقاتنرا مع االسش  نباللكننا 

   ا مل خنلق لالكمع اننيف الك ر مما عليه )عمرنا( وهو أعة ما منلك حقيقة او كبرة 
وليجنرد كافرة أوقاتره  ركرةفليعسركر االنسران وهنالرك فل  أراده اهلل سبحانه وتعاىل منا هنالك فعلى االنسان ان ير  ماهي األولوية وما الا

  و اقاته وقدراته.
                                                           

 .1431 –فلفريدو باريتو  (1)
 ع منها ملعرفة أوضا  املسلمني أو ما ينثر على أوضاعهم سلباع أو إجياباع.مما ال يهم، ويست ق الناف (2)
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 وتَّويرهاااَل  القاعدة 
)علرريهم السررالم( يقودنررا إىل تعررديل هرراه عررن اهررل البيررت روايررات الشررريفة اللكررن الفكررر الرردقيق واالسررتقراء والفحرر  والترردبر يف اآليررات و 

 القاعدة.
وهنررراي ك رررر   نفعررره ك ررررلكرررن  قليرررل رررريءذلرررك )بررراريتو( برررل هنررراي  ذكرررركمرررا حمرررددة  نسررربة رقميرررة ليسرررت النسررربة  وعندئررران سنكتشرررش ان

نفسره مرن فيره املررء يقتلرع  ت الرا الوقربرني الطلروعني او  كمرا يف وقرت مرا ،املنرافع% من 44رحبك ت، % من اوقاتك1قد يكون ف، كالسراب
  .الفراش يف منتصش الليل ليصلي صالة الليل فرب  اف ل ارباح املتهجدين واملستغفرين

فقرام يف قلرب الليرل البهريم للعبرادة أو ذهرب لو كان ضجرا او يشعر بعردم اإلقبرال والتولره  ولعل من األم لة الطريفة على ذلك ان اإلنسان
عندئران غالرب نفسره فسروف تنفرت  لره وقراوم ررعوره بامللرل و  ) علريهم السرالم (جد الرسرول أو مشراهد سرائر املعصرومني إىل احلرم املكري أو مسر

وهراا مرن اجملربرات بشررط املقاومرة واملداومرة وقد تق ى حوائجه بنسبة م اعفة عرن عبادتره وهتجرده يف سرائر األوقرات فاف معنوية ال يت يلها ه
  .ة على حممد وال حممد صلى اهلل عليه والهعلى االستغفار والتسبي  والصال

ــَرَة فـََقــاَل ))  روايررة مطولررة يقررول فيهررا ) عليرره السررالم (يف الكررايف الشررريش عررن االمررام الكرراظم   رو فقررد  ــامام ثاــمي َذمي ال يــنا اْلَلثـْ ََ َوِإْ* )يَــا ِه
َِ ال يـنِ  ِِ ياِضـ إوَع َعـْن َسـِدي َْ َأْكثـََر َمـْن ِفـي اأْلَْر َْ ) :قَـالَ وَ  (تاَِّ َِ اْلَحْمـدا لِ يـِن بَـ َِ لَيَـقاـولاني ال يـنا قـا َولَـِئْن َسـأَْلتَـهاْم َمـْن َأ َـَق السيـماواِت َواأْلَْر

ــو*َ  ــراهاْم   يـَْعَ ما َِ ِمــْن بـَْعــِد َمْوتِهــا لَ ) :َوقَــالَ  (َأْكثـَ ــماِء مــاًء فََأْحيــا بِــِن اأْلَْر َْ َولَــِئْن َســأَْلتَـهاْم َمــْن نـَــَّيَل ِمــَن السي َِ اْلَحْمــدا لِ يــِن بَــ يَـقاــولاني ال يــنا قاــ
 (1)(( (َأْكثـَراهاْم   يـَْعِق او*َ 

لو مل يكرن لرك فانه مع ان املهم هو رضا اهلل سبحانه ، وك رهتم رلال الدين يفكرون باألتبا حىت بعح الك ر من الناس السياسيني او اذ 
 .وأرب  هخرتك فليتفرقوا األتبا  عنككان رضا اهلل يف ان يتفرف أو   الك ر األتبا من 

ــاما ثاــمي َمــَدَ  اْلِق يــَة فـََقــاَل: )) ََ ــلاورا )يَــا ِه َي َر ِمــْن ِعدــاِدََّ ال َر مــا هاــمْ )َوقَــاَل:  (َوقَِ يــ َر ماــْمِمنر ِمــْن آِل ِفْرَعــْوَ* )َوقَــاَل  (2)(َوقَِ يــ ــ َوقــاَل رَجا
ــوَل رَ  ــًَل َأْ* يـَقا َــنا َأتـَْقتـا اــوَ* رَجا ــاَل  (بِّــَي ال يــنا َيْلــتاما ِإيمان َر )َوَق ــ ــنا ِإ ي قَِ ي ــَن َمَع ــَن َومــا آَم ــْن آَم ــاَل  (َوَم ــو*َ )َوَق ــَرهاْم   يـَْعَ ما ــاَل  (َولِلــني َأْكثـَ َو َق

 (0) (( (َوَأْكثـَراهاْم   يـَْعِق او*َ )
يرارب  مرا م رمونه   ويقرول حيفظهرمان  ويف رواية اخر  ياكر االمام اخلل  من الشيعة املتقني الرورعني ويبكري رروقا الريهم   مث يردعو اهلل

 . خلت االرض من عبادي، غفظهمن مل اانك 
وَـَك َوبـَـْيَن ))يقرول أمرر املرنمنني  ... ) عليره السرالم ( االمام هلم فلنكن حنن من هنالء املنمنني القلة الاين يدعو َْ لِوَـْفِسـَك ِفيَمـا بـَيـْ َواْجَعـ

ََ تِْ َك اْلَمَواِقيِت وَ  َهـا الريِعييـةا ال يِن َأْفَض لري  مرن الصرحي  ف ((َأْجَََّل تِْ َك اأْلَْقَساِم َوِإْ* َكاَنْت كا إَها لِ يـِن ِإَذا َاـَ َحْت ِفيَهـا الوـِّييـةا َوَسـِ َمْت ِموـْ
 ،العمرل ك ررن والطريق خموف مهول وما علينا مرفان العمر قصر  ،كانت باحلالل تلك املواقيت حىت لو أف لان  عل لشهواتنا وملااتنا إذن 

   وال حول وال قوة اال باهلل العلي العظيم.
 وا ى اهلل ع ى محمد والن الَّيدين الَّاهرين

                                                           

 .15ص 1الكايف الشريش ج (1)
ِياِلَحاتِ )قبل هاه اآلية قوله تعاىل   (2) يَن آَمواوا َوَعِم اوا ال ٍِ  .(ِإ ي الي
هرو مرا أررارت إليره اآليرات والروايرات، فران العلرم احلرديث بعرد تطروره  -وإن مل يصررحوا باملصردر  –وقد اكتشش العلماء بعد  من )براريتو( بعقرود ان احلرق  (0)

%( برل عرم العرامل )لو يرش. ام. لروران( برر  القلرة احليويرة والك ررة العاديرة ، 13% ( و) 23اكتشش ان القاعدة ال ا الف هلا وليست املسللة دائرة بني الرر)
 يهم السالم(.وهو ما ارارت اليه الروايات الشريفة عن اهل البيت )عل


