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

ية على أعدائهم إىل يوم الدين، وال حول والقوه إال باهللا أهل بيته الطيبني الطاهرين األبرار املنتجبني، سيما خليفة اهللا يف األرضني، واللعنة الدائمة األبد
  العلي العظيم.

  )ِكُعونَ ِإنََّما َولِيُُّكْم اللَُّه َوَرُسولُُه َوالَِّذيَن آَمُنوا الَِّذيَن يُِقيُموَن الصَّالَة َويـُْؤُتوَن الزََّكاَة َوُهْم رَا (
  )١()َوَعَلى ُكلِّ َضاِمٍر يَْأتِيَن ِمْن ُكلِّ َفجٍّ َعِميقٍ  َوَأذِّْن ِفي النَّاِس بِاْلَحجِّ يَْأُتوَك رَِجاالً (

  عوالم األشياء واألشخاص واألفكار والِقَيم
  وحكومة عالم الِقَيم

)٢(  
  آيات متعددة ذات جوامع متحدة:

  )ُتوَن الزََّكاَة َوُهْم رَاِكُعونَ ِإنََّما َولِيُُّكْم اللَُّه َوَرُسولُُه َوالَِّذيَن آَمُنوا الَِّذيَن يُِقيُموَن الصَّالَة َويـُؤْ (
  )٢()َوَأذِّْن ِفي النَّاِس بِاْلَحجِّ يَْأُتوَك رَِجاًال َوَعَلى ُكلِّ َضاِمٍر يَْأتِيَن ِمْن ُكلِّ َفجٍّ َعِميقٍ  (

  )٣()لَِّذيَن يُِقيُموَن الصَّالَة َويـُْؤُتوَن الزََّكاَة َوُهْم رَاِكُعونَ ِإنََّما َولِيُُّكْم اللَُّه َوَرُسولُُه َوالَِّذيَن آَمُنوا ا(سبحانه وتعاىل يف كتابه الكرمي:  يقول اهللا

  )٤()َوِللَِّه َعَلى النَّاِس ِحجُّ اْلبَـْيِت َمْن اْسَتطَاَع ِإلَْيِه َسِبيالً  (وقال جل امسه: 
  )٥()بَـْيِت اْلَعِتيقِ ثُمَّ ليَـْقُضوا تـََفثـَُهْم َوْلُيوُفوا نُُذوَرُهْم َوْلَيطَّوَُّفوا بِالْ ( ويقول أيضاً:

لَِيْشَهُدوا َمَناِفَع َلُهْم َويَـْذُكُروا  *َوَأذِّْن ِفي النَّاِس بِاْلَحجِّ يَْأُتوَك رَِجاًال َوَعَلى ُكلِّ َضاِمٍر يَْأتِيَن ِمْن ُكلِّ َفجٍّ َعِميٍق ( ويقول سبحانه وتعاىل:
  )٦() اْسَم اللَِّه ِفي أَيَّاٍم َمْعُلوَماتٍ 

ْليَـْعُبُدوا َربَّ َهَذا اْلبَـْيِت (ه ويقول جل امس   )الَِّذي َأْطَعَمُهْم ِمْن ُجوٍع َوآَمنَـُهْم ِمْن َخْوفٍ  *فـَ
ا تبدو من بادئ النظر مبحاور خمتلفة ال جامع اعتباري بينها، وسيأيت ان شاء اهللا تعاىل.وسيأيت البحث حول اجلامع هلذه اآل  يات إذ ا

 رعوالم األشياء واألشخاص واألفكا
ة ســبق ان ذكرنــا بــان االنســان تــارة يعــيش يف عــامل االشــياء فتبهــره املســاكن الفارهــة والســيارات الفــاخرة والســفن والطــائرات والشــوارع واألبنيــ

  وخمتلف ألوان املظاهر املادية اخلالبة واجلمال الظاهري الصوري.
اليت يواجهها أكثر الناس هي أن هذه األشخاص تتحول إىل  لكن املعضلة ،وتارة أخرى ينتقل إىل مرحلة أمسى فيعيش يف عامل األشخاص

أصنام معبـوده مـن دون احلـق تعـاىل مـن حيـث يـدري أو ال يـدري، وتـارة ثالثـة يعـيش االنسـان يف عـامل األفكـار وهـو األمسـى مـن ذينـك العـاملني 
  وهذا ما ذكره بعض املفكرين. 

  العالم الرابع األسمى: عالم القيم
، أمســى وأعلــى مــن عــامل عاملــاً إىل أن هــذا التصــنيف الثالثــي نــاقص غــري تــام؛ إذ العــوامل أكثــر مــن ذلــك، إذ أن هنالــك  ولكــن التأمــل يقودنــا

ا متردت  علـى األفكار وهو عامل القيم؛ حيث أن األفكار البد أن تكون حتت مظلة القيم ويف إطارها بل أن تصب يف االجتاه العام هلا، ولو أ
                                                            

  .٢٧سورة احلج: آية  )١(
 .٢٧سورة احلج: آية  )٢(
 .٥٥سورة املائدة: آية  )٣(
 .٩٦سورة آل عمران: آية  )٤(
  .٢٨سورة احلج: آية  )٥(
 .٢٧سورة احلج: آية  )٦(
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مي لكانت نفس هذه األفكار هي املعول اهلدام لإلنسانية واألمم واحلضارات بل وحىت األحـزاب والعشـائر واجلماعـات ذلك العامل العلوي القي
  والعائالت. 

  العالم الخامس: عالم األفعال
 األفكــار كمــا يوجــد ايضــا عــامل خــامس هــو عــامل األفعــال، وهــذا العــامل هــو الوســيط بــني عــامل األشــياء وعــامل االشــخاص بــل والوســيط إىل عــامل

ا فإن لبعض األفعال تأثرياً كبرياً على اكتشاف األفكار اإلبداعية أو ت ا.أيضاً إما بتفعيلها أو حىت يف مرتبة سابقة باكتشافها وبلور   طويرها وبلور
  سير الطفل في العوالم الثالثة

إال عـامل األشـياء كاحلليـب الـذي يرتضـعه أو احلضـن  ،نياأول مـا خيلـق يف الـد ال يـدرك، وعودا على املثال السابق وهـو الطفـل فإننـا جنـد أنـه
ه يف الــذي حيتضــنه، مث مبــرور الــزمن يتطــور فيــدرك عــامل األشــخاص بالتــدريج: أمــه أوًال مث أبــاه مــثًال وهكــذا، وهنــا يــربز دور الوســيط املغفــول عنــ

ســيطة والــيت تتحــول إىل أفعــال معقــدة مبــرور الــزمن إذ انــه التقســيم الثالثــي وهــو عــامل األفعــال فــإن الطفــل يــدرك سلســلة متدرجــة مــن األفعــال الب
ا) و(القبلة) ويكتشف ما يكمن وراء ذلك من احلنان والعطف واالهتمـام كمـا انـه يـدرك عمليـة االرتضـاع وعـربه،  يدرك (ملسة األم) و(احتضا

  وبشعور أويل بسيط بدائي، عامل الوقت وانه مىت يبدأ ومىت يتوقف عنها. 
  ل هي الوسيط بني االشخاص واالشياء وهذا ما سنتوقف عنده أكثر يف حبث االمم ان شاء اهللا تعاىل. اذن : االفعا

  حركة األمم في العوالم الخمسة، في امتداد الزمن
ـا يف حركتهـا يف عمـق التـاريخ ويف امتـداد الـزمن ال الطفـل فـإن األمـم حاهلـا حـ ؛وحمور حديثنا يدور حول االمـم واملراحـل والعـوامل الـيت متـر 

مل الرضيع الذي حيبو مث ينمو ليصبح شابا فشيخا مث ليصل إىل أرذل العمـر، حيـث جنـد األمـم متـر بتلـك املراحـل ومنهـا عـامل االفعـال، وهـو العـا
لـدول املختلفـة املتعلق بالتكاليف الشرعية أي الواجبات واحملرمـات وغريهـا كمـا أن التقنينـات املتنوعـة يف جملـس األمـة أو النـواب والـيت تسـن يف ا

مصــــبها األفعــــال وحمورهــــا (أفعــــل أو ال تفعــــل) والــــيت تعــــم كافــــة احلقــــول واألنشــــطة مــــن التــــدريس والتعلــــيم والســــفر واإلقامــــة والزراعــــة والتجــــارة 
يف كمـــا واالســـتثمار وغريهـــا مـــن حيـــث االذن أو املنـــع أو احلـــدود أو اآلليـــات أو غريهـــا، نعـــم: بعـــض التشـــريعات تتعلـــق بـــاجلواهر لكنهـــا األقـــل  

 األحكــام الوضــعية الــيت معروضــها اجلــواهر بأنفســها كطهــارة احلديــد واملعــادن ومطلــق األرض أو جناســة الــدم والكلــب واخلنزيــر واخلمــر بنــاء علــى
  صور من ان النجاسة حكم وضعي وليس مآله إىل التكليفي.ناملشهور امل

الســـر وراء تقـــدم األمـــم او احنـــدارها فـــإن أعظـــم األفكـــار بـــدون أفعـــال وتـــربز أمهيـــة عـــامل األفعـــال أكثـــر عنـــدما نعـــرف أن عـــامل األفعـــال هـــو 
  تتناسب معها ال حتقق شيئاً وكذلك العكس إىل حد كبري.

ــا مــا بلــغ مــن الكمــال والنجــاح بــل ميكــن مــن خــالل ســريته وأعمالــه  ومــن هنــا نالحــظ أيضــاً أن الشــخص النــاجح متيّــز بأفعــال نوعيــة بلــغ 
  متاماً يقع الشخص الفاشل يف طريقة حياته وكيفية أعماله. اكتشاف سر جناحه، ويف قباله

  خطورة األفكار بدون حاكمية القيم
حاكميــة عــامل القــيم علــى عــامل األفكــار بــل وخطــورة عــامل األفكــار إذا جتــردت عــن عــامل القــيم، هــو الفكــر أمهيــة ومــن أبلــغ الشــواهد علــى 

فقـد كتـب ميكـافيلي كتابـا غـّري وجهـة  ،سـنة، يف كتابـه ٥٠٠حوايل الذي عاش قبل  )١(ميكافيلي الرهيب الذي سجله السياسي املفكر الشهري
ا الكتـاب العامل أو ترك واحداً من أعظم التأثريات عليه حىت أننا جند دوًال كثرية كأمريكا وبريطانيا وروسيا وغريها يعملون علـى ضـوء تعـاليم هـذ

                                                            

م  يف فلورنسـا، كـان مفكـرا وفيلسـوفا سياسـيا إيطاليـا إبـان عصـر النهضـة، أصـبح ميكـافيلي ١٥٢٧م وتـويف يف عـام ١٤٦٩نيكولو دي برناردو دي ميكـافيلي ولـد يف عـام  )١(
فيما بعد عصب دراسات العلم السياسي. أشهر كتبه على اإلطالق، كتاب األمري، وكان اهلـدف  الشخصية الرئيسية واملؤسس للتنظري السياسي الواقعي، والذي أصبحت

كــرة للنفعيــة والواقعيــة مــن تأليفــه هــو أن يكتــب تعليمــات للحكــام، ُنشــَر الكتــاب بعــد موتــه، وأيــد فيــه فكــرة أن مــا هــو مفيــد فهــو ضــروري، والــيت كــان عبــارة عــن صــورة مب
  ت ميكافيلي يف القرن العشرين.السياسية. ولقد ُفصلت نظريا
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تـــرب األســـاس البنيـــوي للـــدول االســـتبدادية وهـــو مصـــدر وحـــي وإهلـــام هلـــم وللـــدول ويهندســـون خططهـــم باالســـتناد إليـــه كمـــا أن هـــذا الكتـــاب يع
ا املشوهة على التاريخ بشكل رهيب –االستعمارية     .الدميقراطية، على حد سواء ولعل هذا الكتاب هو من نوادر الكتب اليت تركت بصما

  . )١(و (الدراكوال)!! أمري) وكان األوىل به أن يسميه (األمري الوحش)وهذا الكتاب هو (األ
  موسوليني و(األمير) ورسالة الدكتوراه: هتلر و 

وينقل املؤرخون أن هتلر كان ممـن يـداوم علـى قـراء هـذا الكتـاب حـىت انـه كـان يضـعه حتـت خمدتـه ويطالعـه كـل ليلـة! إذ يعتـربه كتابـه اجلـامع 
  وقرآنه املانع!!

رســالة الــدكتوراه لــه علــى ضــوء هــذا الكتــاب مســتلهماً منــه أفكــاره وتنظرياتــه،  وأمــا موســوليين وهــو ذلــك احلــاكم املســتبد املعــروف فقــد كتــب
  عام من التأثري على مسار العامل بشكل نادر.  ٥٠٠واملهم أن هذا الكتاب يف البعد الفكري متميز نادر ورهيب؛ إذ أنه استطاع وملدة 

وبـذلك  بشـىت الطـرق أفكار إبداعية للوصول إىل السـلطة واحملافظـة عليهـاإن ميكافيلي متيز يف كتابه (األمري) بأفكار يف غاية الفاعلية بل وب
حط يف واحدة من أعلى حمطات عامل األفكار إال أنه يف هذا العامل حيث افتقد بوصلة القيم، احندر بفكـره وعقلـه وذهنـه إىل احلضـيض فكـان 

الفاعلـة يف عـامل اإلنسـان ومـا ذلـك إال ألنـه جتـرد يف أفكـاره  من أخطـر َمـن أسـس أسـاس الفسـاد واجلـور والظلـم وعلّـم احلكـام سـبل االضـطهاد
ن من الواضح أن االنسان إذا جترد من قـيم الوفـاء والصـفاء والنبـل ومسـو الـنفس واألمانـة أنتقـل إىل إو  ،تلك عن القيم واإلنسانية والفطرة الربانية

  حشا ضاريا وسبعا فتاكا خميفا يدمر الدنيا واالخرة ساحة اخليانة والدناءة وحمورية األنا وال شك أن هكذا إنسان سيكون و 
  نماذج من تعاليم كتاب (األمير) الفاشية

  ولنستعرض اآلن بعض االقتباسات من بعض صفحات هذا الكتاب:
إذ  قال مؤسساً لقاعدة من أهم قواعد احلكم: (القوة فوق القانون) وهـذا مبـدأ أسـاس يف مـنهج الطواغيـت كهتلـر وفرعـون وصـدام وغـريهم

ـيمن علـى كـل القـوانني وأن تـدوس بقـدمها  وبكـل قسـوة  –ال قيمة عندهم للقانون اإلهلي أو البشري أو الفطري، بل القوة هي الـيت البـد أن 
  على كافة منظومات القيم العليا واألخالق الفضلى.  ووحشية،

   ميكافيلي مصغر في الكثير من البيوت!
ـا خطـرية وهدامـة وبشـعة يف أي مثـل هـذه الفكـرة اخلطـ نستبشـعوإننا إذ  رية إذا أريـد هلـا أن تكـون أساسـاً لعمـل احلكـام، علينـا أن نتـذكر أ

ــا القــانون اإلنســاين واإلســالمي حصــلت نطــاق اســتعملت ويف أي جمتمــع كبــري أو صــغري ، فاإلنســان يف بيتــه حينمــا يســتعمل القــوة ويــدوس 
لبيــت، او يتســلط بتصــرف هنــا او هنــاك او يكــون جمحفــا مبعامالتــه البيتيــة وغريهــا، فانــه األســري فيضــرب زوجتــه أو أبنــه ظلمــا ألنــه األقــوى يف ا

  يكون نسخة مصغرة عن ميكافيلي وهتلر وموسوليين وفرعون.
ومــن ذلــك يظهــر أن اجملتمــع الــذي يعــيش يف عــامل األشــياء واألشــخاص واألفكــار إذا مل يكــن حمكومــا بــالقيم فإنــه ســيكون غابــة للوحــوش 

  الكالب الناحبة.املفرتسة و 
إن قاعـدة (القـوة فــوق القـانون) كطريـق مــن اجـل احلصــول علـى كيـان قــوي، ليسـت إال فكــرة هدامـة وقاعـدة شــيطانية ال جتـر للمجتمــع إال 

يار.   الوبال والدمار والتخلف مث اال
  الشّح والقسوة والنذالة و...!قوانين أساسية للحكم الناجح عند ميكافيلي: 

  اليت سطرها ميكافيل يف كتابه:  اخلطرةلقوانني الفكرية وهناك جمموعة من ا
) وهــو أحــد القــوانني الــيت اعتربهــا أساســية للحكــم النــاجح! وحســب رأيــه فــإن علــى احلــاكم أن يكــون خبــيًال (قــانون الشــحّ القــانون األول: 

والـدكتاتورين يكـادون ينفجـرن مـن الثـراء الفـاحش  جشعاً ينزل األموال يف جيبه وال ينفـق علـى الشـعب إال بالقطّـارة ومـن هنـا جنـد أكثـر احلكـام

                                                            
  مصاص الدماء. )١(
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  واألموال الالحمدودة!.
(قـانون القسـوة) فالواجـب، حسـب رأي ميكـافيلي، أن يكـون احلـاكم قاسـيا بـل كلمـا كـان اشـد قسـوة كلمـا كـان اجنـح يف القانون الثاني: 

  احلكم!!. 
ب (األمـري) داعيـاً إىل نكـث العهـود وسـحقها حتـت األقـدام، وهـو (قـانون نكـث العهـود) وهـو قـانون آخـر يؤكـد عليـه كتـالقانون الثالـث: ا

نَـكَ  َعَقـْدتَ  َوِإنْ ": (عليـه السـالم)يعترب احلاكم الناجح هو ذلك الذي يتميز بـنقض العهـد وذلـك علـى العكـس متامـاً ممـا قالـه أمـري املـؤمنني   بـَيـْ
 َأْعطَْيـتَ  َمـا ُدونَ  ُجنَّـةً  نـَْفَسـكَ  اْجَعـلْ  وَ  بِاْألََمانَـةِ  ِذمَّتَـكَ  ارْعَ  وَ  بِاْلَوفَـاءِ  َعْهـَدكَ  َفُحـطْ  ِذمَّـةً  ْنكَ مِ  أَْلَبْسَتهُ  َأوْ  ُعْقَدةً  َعُدوِّكَ ]  َلكَ  َعُدوٍّ [ َوبـَْينَ 
 َذلِـكَ  لَـزِمَ  قَـدْ  وَ  بِاْلُعُهودِ  اْلَوفَاءِ  تـَْعِظيمِ  ِمنْ  اِئِهمْ آرَ  َتَشتُّتِ  وَ  َأْهَواِئِهمْ  تـََفرُّقِ  َمعَ  اْجِتَماعاً  َعَلْيهِ  َأَشدُّ  النَّاسُ  ءٌ  َشيْ  اللَّهِ  فـََراِئضِ  ِمنْ  لَْيسَ  فَِإنَّهُ 

نَـُهمْ  ِفيَما اْلُمْشرُِكونَ    )١(" ِبَعْهِدك َتِخيَسنَّ  َال  وَ  ِبِذمَِّتكَ  تـَْغِدَرنَّ  َفَال  اْلَغْدرِ  َعَواِقبِ  ِمنْ  اْستَـْوبـَُلوا ِلَما اْلُمْسِلِمينَ  ُدونَ  بـَيـْ
وهـذا قـانون آخـر غريـب جـداً إذ أن ميكـافيلي يعتـرب النذالـة شـرطاً أساسـياً يف جنـاح احلـاكم، وحسـب رأيـه  نذالـة)(قـانون الالقانون الرابـع: 

  فانه كلما كان احلاكم نذًال كانت أجنح يف إدارة احلكم. 
والشـرفاء يف اجملتمـع، (حتطـيم مراكـز القـوى) فلقـد كـان مـن األهـداف االسـرتاتيجية لـدى ميكـافيلي حتطـيم طبقـة النـبالء القانون الخامس: 

ــم يشــكلون املــوازن االســرتاتيجي لقــوة احلــاكم ومــع القضــاء علــيهم خيلــو اجلــو للحــاكم ليمــارس أي نــوع مــن أنــواع الظلــم دون أيــة  ،وذلــك أل
ذ أوصــى مالــك إ (عليــه الســالم)معارضــة! وذلــك أيضــاً علــى الطــرف النقــيض ممــا كــان يــدعو إليــه ســيد اإلنســانية واحملبــة والفطــرة أمــري املــؤمنني 

َماِمـَك ": (عليه السالم)االشرت بعهده املعروف بالبيوتات الصاحلة ذات الشرافة قال  فـََولِّ ِمْن ُجُنوِدَك أَْنَصـَحُهْم ِفـي نـَْفِسـَك ِللَّـِه َوِلَرُسـوِلِه َوِإلِ
َقاُهْم َجْيباً َوَأْفَضَلُهْم ِحْلماً َوَأْجَمَعُهْم ِعْلماً َوِسَياَسًة ِممَّْن  يـُْبِطُئ َعِن اْلَغَضِب َوُيْسرُِع ِإَلى اْلُعْذِر َويـَْرَأُف بِالضُّـَعَفاِء َويـَْنبُـو َعلَـى اْألَْقِويَـاِء َوأَنـْ

ــ ــْعُف ثُــمَّ اْلَصــْق ِبــَذِوي اْألَْحَســاِب َوَأْهــِل اْلبُـُيوَتــاِت الصَّ ــِه الضَّ ــْن َال يُِثيــُرُه اْلُعْنــُف َوَال يـَْقُعــُد ِب ــَواِبِق ِممَّ اْلَحَســَنِة ثُــمَّ َأْهــِل النَّْجــَدِة اِلَحِة َوالسَّ
يَمـاِن ِبَقـَدرِهَوالشََّجاَعِة َوالسََّخاِء َوالسََّماَحِة فَِإنـَُّهْم ِجَماٌع ِمَن اْلَكـَرِم َوُشـَعٌب ِمـَن الُعـْرِف يـَْهـُدوَن ِإلَـى ُحْسـِن ا ، وطبيعـي )٢(" لظـَّنِّ بِاللَّـِه َواْإلِ

  بالء املصطلح املعروف بل املراد النبالء باملعىن احلقيقي للكلمة.أنه ليس املقصود من البيوتات الصاحلة الن
إال  واملهم: أن البيوتات الصاحلة والنبيلة هي مراكز قوة وحمور مهم للـدفاع عـن قـيم اجملتمـع، وتفـرد احلـاكم املسـتبد املطلـق بـاحلكم ال يكـون

  للمزيد من اجلور والظلم واالستبداد. بتحطيم هذه املراكز من أجل أن تستوسق له األمور ويتمهد له الطريق 
  أحذر الطيبة وكن كالثعلب!

، بــل الــالزم علــى احلــاكم !!كمــا حيــذر ميكــافيلي احلــاكم مــن ان يكــون طيــب القلــب فــان الطيبــة كمــا يــّدعي هــي خطــر علــى احلكومــات
قصقصــه اظــافره واجنحتــه بــل ان اســتعمال النــاجح ان يكــون خبيثــا ومــن هنــا فعلــى االمــري تــدمري كــل مــن يلحــق بــه االذى ولــيس جمــرد ســجنه او 

  اسلحة التدمري الكامل له هو املطلوب واحملّبذ!. 
ومــن نصــائح (األمــري) أيضــاً (جيــب أن يكــون األمــري كاألســد الفتــاك يف قتــل النــاس وكالثعلــب يف املكــر) ومــن الواضــح أن كــل مســتبد جــائر 

ــذه القــوانني البهيميــة؛ إذ أن القــوة الشــ هوية والغضــبية لــو احنرفــت عــن املســار املســتقيم يف بنــاء العائلــة والــدفاع عــن الــوطن وظــامل غاشــم يــأنس 
  مقابل األعداء لتحولت إىل أخطر سالح يتسلح مبثل هذه النصائح والقوانني!

  وإثارة الحروب شعال الفتنإقانون 
ا الفن الوحيد الذي حيتـاج  وأما عن احلرب فيقول ميكافيلي أنه البد على األمري من أن يكون تفكريه بل كل تفكريه يف احلرب، ويقول: ا

  إليه من يتوىل القيادة!.
                                                            

  .٤٤٢ج البالغة: ص )١(
  .١٣٢: ص(صلى اهللا عليه وآله)حتف العقول عن آل الرسول  )٢(
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والسبب واضح يف موعظته هذا! إذ أن إشعال احلـروب واملعـارك داخليـاً وخارجيـاً يبقـي السـلطة بيـد املسـتبد ليسـتفرد بكرسـي السـلطنة أبـداً 
  وكل من يطالب باحلقوق.  وذلك ألن ظرف احلرب يعد أفضل مسوغ لسحق املعارضة -فيما يتوهم!  –

جنـــده أيضـــاً عنـــد مـــن ســـبق ميكـــافيلي تنظـــرياً وتطبيقـــاً لـــه كـــاألول والثـــاين والثالـــث يف غصـــبهم احلكـــم مـــن أمـــري  -كنظـــائره   –وهـــذا املبـــدأ 
ســيدة الزهــراء (الســقيفة وحــرق دار ال ؛ إذ كانــت القســوة والنذالــة ونكــث العهــود هــي األســاس الــذي بنــوا عليــه حكمهــم(عليــه الســالم) املــؤمنني

بـل كانـت احلـروب الـيت أقاموهـا، والـيت مسيـت بالفتوحـات، يف واقـع األمـر قنـوات  مثاًال، والغـدر مبالـك بـن نـويرة وقتلـه والزنـا بزوجتـه مثـاًال آخـر)
تصـدي للحكومـة ألرسال الناس واجلنود اىل جبهات القتال وإشغاهلم بذلك وبالتايل تفريغ عاصمة احلكم منهم حىت ال يفكـر أحـد مـنهم يف ال

 جلبهــات القتــال ويفأن األولويــة هــي مثــل تلــك الظــروف، بــيف  ،واملطالبــة بإحقــاق احلــق إذ مــع وجــود جبهــات قتــال مشــتعلة، فــان الكــل ينــادي
  قتال العدو فال تثريوا خالفات داخلية! بل ال يبقى جمال لذلك أصًال!. 

ـا والعجيب أن الكثري من الباحثني كتبوا عن صفات احلاكم النـا جح فجعلـوا عمادهـا إشـعال احلـروب مـع الـدول األخـرى إلشـغال النـاس 
  ولتكون حجة لسحق املعارضة! 

واملشــكلة الرئيســة الــيت تعصــف بالعــامل اليــوم هــي أن منظومــة القــيم املتعاليــة تركــت وراء الظهــر وأصــبح الفكــر امليكــافيلي هــو مــنهج احلكــم 
  واحلياة!!. 

    تقييم بعض الباحثين للفكر الميكافيلي!
  والغريب وليس بغريب ان الكثري من املفكرين السياسيني وغريهم يعتربون منوذج ميكافيلي هو األمنوذج السليم والصحيح!!.

  بل قال بعضهم عنه انه اسيء فهم ما نظّر له وما ابدعه يف كتابه من قوانني!
ء فهــم كبــري وســوء اســتقبال خصوصــا مــن االدبــاء والساســة االجنيليــني وغــريهم بــل انــه تعــرض قــال أحــدهم: ان كتــاب (األمــري) تعــرض لســو 

ـض كتـاب األمـري مـن  )٢(وهيغـل )١(ال مـع فالسـفة كراسـلإللقدح يف املسارح ومل يبزغ جنمه  ومـا أشـبه فهـؤالء املفكـرون العمالقـة عنـدما جـاؤوا 
  جديد وعرف العامل حينذاك قدر هذا الكتاب!. 

  (منظومة القيم)! الغربية والحلقة المفقودة: الحضارة
، ولكـن تبقـى منظومـة الثالثة، كما أن كل مجاعة بل كل أمـة وحضـارة قـد متـر بـالعوامل الثالثـةأن كل إنسان قد مير بالعوامل  وعوداً على بدء

ــا تعــاين مــن والنمــوذج البــارز احلضــارة الغربيــة فقــد تطــورت  ،القــيم االنســانية هــي املرجــع االســاس يف كــل ذلــك ظاهريــا يف عــامل األفكــار إال أ
  االنسالخ عن عامل القيم والذي يبقى احللقة املفقودة عندهم وهي اليت توفر الطمأنينة والرخاء لإلنسان يف الدنيا قبل اآلخرة. 

  : الكبرىرجل الدين والطالب الجامعي والمهمة 
ومــرتٍب يف مدرســة أهــل البيــت (علــيهم الســالم) البــد أن يكــون  واعٍ  تأسيســاً علــى ذلــك نقــول: أن كــل رجــل ديــن بــل وكــل طالــب جــامعي

إىل املنظومــة القيميــة الســماوية الــيت دعــا إليهــا الــدين احلنيــف والــيت هــي قمــة األخــالق والشــرافة والنبــل واملعنويــة  -بعملــه قبــل أقوالــه  –داعيــا 
يـه مـن تطـور رهيـب يف عـامل األشـياء إال أن واقعـه خـواء وجـوهره ظـالم وال نـور والروحانية مما يفتقده أكثر الغربيني، فإن العـامل الغـريب بـرغم مـا ف

لو حتسس الناس هنـاك هم منظومة القيم السماوية، دنظراً الفتقاولعل غالب الناس هناك هلم استعداد كبري الحتضان أنوار القرآن والعرتة و  ،فيه

                                                            

ياضي ومؤرخ وناقـد ) إيرل راسل الثالث، فيلسوف وعامل منطق ور ١٩٧٠فرباير  ٢ - ١٨٧٢مايو  ١٨(  )Bertrand Russell برتراند أرثر ويليام راسل (باإلجنليزية  )١(
  .اجتماعي بريطاين. يف مراحل خمتلفة من حياته

) فيلسـوف أملـاين ولـد ١٨٣١نـوفمرب  ١٤ — ١٧٧٠أغسـطس  ٢٧) (ولد Georg Wilhelm Friedrich Hegelجورج فيلهلم فريدريش هيغل (باألملانية:  )٢(
تـرب هيغـل أحـد أهـم الفالسـفة األملـان حيـث يعتـرب أهـم مؤسسـي حركـة الفلسـفة املثاليـة األملانيـة يف أوائـل يف شتوتغارت، فورتيمبريغ، يف املنطقة اجلنوبية الغربيِة من أملانيا. يع

  القرن التاسع عشر امليالدي.
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الواعي لدخلوا يف دين اهللا أفواجـا، فحسـب اإلحصـاء الرمسـي فـإن إحـدى دول اخللـيج املتدين  عربواألخالقية  والروحية هذه االشراقات املعنوية
م الذين يدرسون يف الواليات املتحدة، ولو ان نصـف هـؤالء كـانوا حيملـون قـيم  )١(ألف مبتعث ١٠٠وحدها هلا أكثر من  وزمالة دراسية لشبا

ل والعمــل لتغــري وجــه أوربــا وأمريكــا، ولكــن املشــكلة أن كثــرياً مــن الطلبــة فقــدوا االســالم وقــيم الــدين احلنيــف معهــم اىل اجلامعــات الغربيــة بــالقو 
  . واألموال واملناصب!قيمهم وإنسانيتهم وراحوا يلهثون وراء الشهوات واجلاه 

  التوازن والتكامل بين العوالم األربعة
هـو سـر فانـه ازن وإجيـاد التكامـل بـني العـوامل األربعـة إقـرار التـو  بعد ذلك كله ننتقل إىل قضية أخـرى يف أقصـى درجـات األمهيـة وهـي ضـرورة

التطور والتقدم واإلبـداع، فلنتصـور أن لـدينا مدرسـة لكـن بـدون مـدير أو بـدون معلـم؟ أو مسـجداً مـن غـري إمـام اجلماعـة أو بـدون مصـلني؟ أو 
اء بـدون األشـخاص ال قيمـة كبـرية هلـا كمـا أن حسينية بدون خطيب أو بدون قراءة القران الكرمي؟ هل كـان جيـدي ذلـك شـيئاً؟ كـال فـإن األشـي

األشخاص بدون األشياء قليلة الفاعلية فإن رجل الدين الفاضل لو كان يف منطقة ما بدون مسجد يصـلي فيـه وال حسـينية خيطـب فيهـا يكـون 
نعـم ميكـن اسـتثمار مواقـع التواصـل  ،تأثريه قليال فإن رجل الدين بدون مدرسة أو حسينية أو مدرسة أو مكتبة ال يستطع أن يتواصل مع النـاس

  االجتماعي وهو أمر مهم جدا لكنه ال يكفي مبفرده.
ولـــذلك كـــان الســـيد الوالـــد رمحـــه اهللا يوصـــي أي رجـــل الـــدين يـــذهب إىل اىل منطقـــة مـــا بـــأن يشـــّيد يف الســـنوات األوىل مـــن وجـــوده مخـــس 

م ويهديهم ويرشدهم إ م عـرب هـذه املؤسسـات ففـي السـنة االوىل يبـين مؤسسات من خالهلا خيدم الناس ويوطد العالقة  ىل خري دنياهم واخر
راض مسجدا ويف الثانية ينيب مدرسة ويف السنة الثالثـة يبـين حسـينية ويف السـنة الرابعـة يشـّيد مستوصـفا ويف السـنة اخلامسـة يؤسـس صـندوقا لإلقـ

  امل كله. اخلريي، ولو كان األمر كذلك لوجدنا رجال الدين متميزين على مستوى الع
  فقدان التوازن بين العوالم هو سر تأخرنا

ومن ذلك كله نكتشف سراً من أسرار ضعفنا وهو فقدان التوازن والتكامل بني عاملي األشـخاص واألشـياء فإمـا أن يكـون هنـاك أشـخاص 
ة املبتدعة واليت تأسسـت قبـل ويكفي أن نستشهد هنا ببعض األديان املخرتع ،بدون مؤسسات كافية أو تكون هناك مؤسسات بدون كفاءات

عامـاً قرأتـه يف إحـدى الكتـب  ١٥وحسب استقراء جـرى قبـل  ،حوايل مائيت سنة إال أننا جند ان هؤالء انطلقوا وأسسوا املؤسسات واملؤسسات
وقـد رأيـت  ،لعـاملألـف مؤسسـة وفرعـاً حـول ا ١٧الصادرة من إحـدى اجلهـات املعروفـة فـان أربـاب هـذا الـدين املبتـدع الباطـل أسسـوا أكثـر مـن 

وا كفـاءات وحمـاورين شخصيا بعـض هـذه املؤسسـات يف إحـدى الـدول الغربيـة وكانـت حقـاً كمـا يبـدو مـن خارجهـا مؤسسـات ضـخمة، كمـا ربّـ
  .مليون شخص )٥ال يتجاوزون الـ (وأساتذة جامعيني مع أن أتباعهم وحبسب بعض اإلحصاءات 

ـا قامـت بفضـائية ناطقـة بلغـة معينـة  ٢٦البلـد الفـالين توجـد وقد نقل يل أحـد األشـخاص مـن ذوي اخلـربة بانـه يف  جهـات تأسيسـها وإدار
م على أربعة وعشرين منهـا فقـد يكـون املتحـدث الـرئيس (جنـم الفضـائية) واحـداً مـنهم  شىت إال أن أتباع هذا الدين املنحرف يسيطرون بكفاءا

  .أو قد يكون املدير أو مساعده منهم أو شبه ذلك
باملرتبــة الثانيــة بعــد اللــويب الصــهيوين كثــاين أكــرب مــؤثر يف الواليــات املتحــدة وبعــض الــدول الغربيــة تقــع طلعــني أن هــذه اجلماعــة ويــرى بعــض امل

  مليون وهؤالء هم فقط مخسة ماليني لكنهم هلم تأثري كبري يف عامل األشخاص وعامل األشياء. ١٧ -١٤األخرى مع ان اليهود يرتاوح عددهم بني 
رجال دين أن يكون لنا موقع الصدارة يف العوامل األربعة ويف إجياد التـدرج القيمـي السـليم بينهـا بـأن يكـون عـامل األشـياء خاضـعاً إن علينا ك

ا هي احلاكمة على اإلنسان   . لعامل االشخاص إذ أن اإلنسان البد ان يكون هو احلاكم خبالف املنطق امليكافيلي الذي يرى املنطق للقوة وأ
ان يكون عامل االفكار هو املسيطر على عامل األشـخاص وعـامل األشـياء، وجيـب أن يقـع الكـل حتـت مظلـة عـامل القـيم، والتـوازن كما البد 

                                                            

) ١٤٣ل إىل (م أعلن نائب وزير التعليم العايل السـعودي الـدكتور أمحـد بـن حممـد السـيف أن عـدد الطـالب السـعوديني املبتعثـني باخلـارج وصـ٢٠١٢وحسب إحصاء عام  )١(
  .١٦٠١٣) دولة على مستوى العامل، املصدر جريدة الرياض العدد ٢٦ألف طالب يدرسون يف أكثر من (
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دة كما كنا الدقيق بني هذه العوامل األربع وهو املطلوب، ولو وصلنا إىل هذه املرحلة من التطور والنجاح فإننا سنعود يف هذه الدنيا السادة والقا
  اذالء تابعني  –والعياذ باهللا  – سنبقى سابقا وإال

هـو القـدوة األمسـى واألرقـى يف  الشـيعيإذ ألـيس مـن املفـروض أن يكـون  ؛وهنا البد من أن نطلق آهة من اآلهات وزفـرة مـن الزفـرات املؤملـة
وا عبـق أهـل البيـت (علـيهم السـالم) جمال احلضارة ويف ميدان املعرفة ويف سباق الفكر؟، ولكن ولألسف صرنا أسوء مـن هـؤالء الـذين مل يتنفسـ

  آخرتنا وخسرنا دنيانا أيضاً. –أي الكثري منا  –فخسرنا 
  من البصائر في آية الحج: العوالم الخمس مجتمعة

   )١()َوِللَِّه َعَلى النَّاِس ِحجُّ اْلبَـْيِت َمْن اْسَتطَاَع ِإلَْيِه َسِبيالً (قال تعاىل يف كتابه احلكيم: 
  :اليت أشرنا إليها اخلمسركة جتمع العوامل هذه اآلية املباإن 
وعــامل األشــياء هلــا قيمــة وقــد تكــون هلــا قيمــة عظمــى، كالكعبــة املشــرفة، علــى عكــس مــا يتومهــه  )عــامل األشــياء(مــن احلــرام فــإن البيــت  -أ

ا شركا ا والتربك  م يتحدثون عن املشاهد املشرفة ويعتربون زيار ك فكيف جعـل اهللا عبادتـه بـالطواف حـول ولو كان األمر كذل ،الوهابيون فا
فنقــول: والكعبــة أيضــا أحجــار وهــي بــدورها  ،هــذه األحجــار والتــربك بــاحلجر األســعد؟؟!! اذ يقولــون ان املشــاهد املشــرفة أحجــار ولــيس أكثــر

  خملوقة هللا فكيف يلوذ املخلوق مبخلوق آخر؟! 
ة مـن األفعـال واحلركـات والسـكنات كـالطواف والرمـي والسـعي واملبيـت ، فإنه عبارة عن سلسل)عامل األفعال(كما ان (احلج) هو من  -ب

  وغري ذلك.
أن احلــج عبــارة عــن جمموعــة مــن األفعــال الــيت تتمحــور حــول جمموعــة مــن األشــياء كرمــي اجلمــرات والطــواف والســعي بــني الصــفا واحلاصــل: 

عــة والعبوديـــة وتقــود حنــو سلســـلة مــن التكامـــل يف عــامل القـــيم واملــروة فــإن كـــل ذلــك عبـــارة عــن جمموعــة مـــن األفعــال الـــيت تنبثــق مــن فكـــرة الطا
الفضلى، وكذلك أيضاً الوقوف يف عرفة فان الوقوف يف عرفة هو التواجد يف ذلـك املكـان وهـذا فعـل مـن األفعـال أيضـاً لـه قيمـة عليـا، وكـذلك 

ملتكاملـة والـيت تقــود األنسـان لتحقيـق الغايــة العظمـى مــن املبيـت يف املشـعر احلــرام، فكـل ذلـك عبــارة عـن سلسـلة مــن الآللـئ العباديـة املنضــودة ا
  )٢()َوَما َخَلْقُت اْلِجنَّ َواِإلنَس ِإالَّ لِيَـْعُبُدونِ  (اخللقة وهي العبادة واملعرفة 

  إشارة مهمة.. يأتوك رجاال: 
انـه مـن الطبيعـي ان ذلـك  )يَـْأُتوَك رَِجـاالً (: نستلهمه من اآليـة الشـريفة مـن قولـه تعـاىلما ومما يفتح جماال للتفكري األعمق يف عامل األفعال، 

يأيت ماشيا أو راكبا وهذا من البديهيات فلماذا أشارت إليه اآلية الكرمية وما هو اهلـدف  فانهاالنسان إذا جاء إىل احلج أو إىل أي مكان آخر 
فـإن الفعـل بنفسـه  وبعـض أبعـاده وألوانـه ى عامل األفعـالمن ذكر ذلك؟ قد يقال: أنه توجد إشارة مهمة يف اآلية الكرمية وهي تركيز األضواء عل

قــد ال تكــون لــه قيمــة وال يكــون لــه لــون ولكنــه لــو وقــع علــى حنــو الطريقيــة فانــه ســوف يتلــون بلــون الغايــة فيصــبح ذا قيمــة كــربى وفائــدة عظمــى 
  . )ِمْن ُكلِّ َفجٍّ َعِميقٍ يَْأُتوَك رَِجاًال َوَعَلى ُكلِّ َضاِمٍر يَْأتِيَن  (ولعل ذلك من جهات قوله تعاىل: 

  وهناك (فكرة) وراء كل ذلك وهي: اخلضوع للرب جل امسه وإرجاع احلاكمية هللا تعاىل. -ج
  من القيم بل هي أعلى القيم وأمساها.  )قيمة(احلج بدوره عبادة وهي كما أن   –د 

  الوسيط اإللهي:
فهناك شخص داعية مكلف من قبل اهللا  )٣()َوَأذِّْن ِفي النَّاِس بِاْلَحجِّ  (بـ فإننا نالحظ أن اآلية الكرمية تصرح )عامل األشخاص(وأما  -هـ 

                                                            

 .٩٧سورة آل عمران: آية  )١(
  .٥٦سورة الذاريات: آية  )٢(
  .٢٧سورة احلج: آية  )٣(
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تعاىل بالدعوة للحج فال يصح أن تلغى الوسائط بني اخللق واحلق حسب الوهم القاصـر لـبعض البعيـدين عـن جـادة الكمـال العقلـي، ومـن هنـا 
  ال.كواسطة اىل احلق جل وع  -النيب أو الوصي  –نستكشف أمهية الشخص 

  .واحلاصل: أنه البد ان يكون هناك شخص داعية يؤذن يف الناس باحلج ويكون هو القائد واملوّجه
فما هو موقع الضمري هنا؟ مع أن املفروض أن يقول (يأتون البيـت  )يَْأُتوكَ  (بل جند يف اآلية الشريفة إشارة هامة أخرى حيث قال تعاىل: 

  .)١(خاص املطلقني يف املعادلة اإلهلية كما فصلناه يف حبث سابقأو احلج)؟ ما ذلك إال حملورية عامل األش
    واألشخاصفكار والقيم عالم األإلى واشارات  (عليه السالم)خطبة الوسيلة لإلمام 

مل ولو راجعنا خطبة الوسيلة ألمري املـؤمنني سـنجد اشـارات قويـة اىل عـامل االفكـار مـن جهـة واىل عـامل القـيم مـن جهـة اخـرى وايضـا اىل عـا
  االشخاص املطلقني او االستثنائيني من جهة أخرى، فلنقتطف بعض جواهر احلكم منها:

ـدًا َعْبـُدُه َوَرُسـولُه" َعـاِن اْلَقـْوَل َوُتَضـاِعَفان اْلَعَمـل  َوَأْشَهُد َأْن َال ِإَلَه ِإالَّ اللَُّه َوْحَدُه َال َشرِيَك َلُه َوَأْشَهُد َأنَّ ُمَحمَّ فهـذه   )٢(" َشـَهاَدتَاِن تـَْرفـَ
بالرسـالة والعبوديـة هـي الـيت ترفـع األقـوال إىل مصـاف القبـول اإلهلـي وهـي الـيت تضـاعف  (صـلى اهللا عليـه وآلـه)الشهادة هللا بالوحدانية وللرسول 

  العمل موصلة له إىل منتهى مدرج سلسلة القيم.
ن بعـامل األشـخاص املطلقـني أي  "ُتوَضَعاِن ِفيهِ َخفَّ ِميَزاٌن تـُْرفـََعاِن ِمْنُه َوثـَُقَل ِميَزاٌن ": (عليه السالم)وقال  وكما نـرى فـإن ذلـك كلـه مـر

َوِبِهَما اْلَفْوُز بِاْلَجنَِّة َو النََّجـاُة ِمـَن النَّـاِر َو اْلَجـَواُز َعلَـى الصِّـَراِط "املعصومني املنزهني عن العوامل الدنيا وعن األخطاء والنواقص، وأيضا يقول 
ــَهاَدِة تَــدْ  َنــاُلوَن الرَّْحَمــَة، َأْكِثــُروا ِمــَن الصَّــَالِة َعَلــى نَِبــيُِّكْم َو بِالشَّ ِإنَّ اللَّــَه َوَمالِئَكَتــُه ُيَصــلُّوَن َعَلــى النَِّبــيِّ يــا أَيـَُّهــا (ُخُلوَن اْلَجنَّــَة َو بِالصَّــَالِة تـَ

  . ")٣()الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِه َوَسلُِّموا َتْسِليماً 
  : ليه السالم)(عثم يقول األمير 

وهكـذا جنـد مـرة أخـرى أن هـذا الشـخص املطلـق هـو واسـطة الفـيض  "َمَحبَُّة اللَِّه َوِرَضاُه ُغْفـَراُن الـذُّنُوبِ  (صلى اهللا عليه وآله)فَاتـَِّباُعُه "
كشــخص ذي قيمــة   ليــه وآلــه)(صــلى اهللا عاإلهلــي فــإن إتباعــه حمبــة اهللا ورضــاه غفــران للــذنوب وكمــال يف اجلنــة فاملــدار إذن علــى النــيب االكــرم 

ْعَراِض ُمَحادَُّة اللَِّه َو َغَضُبُه َو َسَخطُُه َو اْلبُـْعُد ِمْنُه ُمْسِكُن النَّار... "مطلقة ولذا يقول األمري أيضاً:    اخل  "َو ِفي التـََّولِّي َعْنُه َو اْإلِ
فَِإنَّ "يف خطبته  (عليه السالم)للحق والباطل، إذ يقول  كمقياس  (صلى اهللا عليه وآله)عن الوصي بعد الرسول  (عليه السالم)مث يتحدث 

ــاَدُه َوَجَعَلِنــي زُلْ  َتــَل بَِيــِدي َأْضــَداَدُه َوَأفْـَنــى ِبَســْيِفي ُجحَّ َبــاَرَك اْســُمُه اْمــَتَحَن بِــي ِعَبــاَدُه َوقـَ َفــًة ِلْلُمــْؤِمِنيَن َوِحَيــاَض َمــْوٍت َعَلــى اْلَجبَّــارِيَن اللَّــَه تـَ
َفُه َعَلى صَّـِني ِبَوِصـيَِّتِه َواْصـَطَفاِني ِبِخَالفَتِـِه ِفـي اْلُمْجرِِميَن َوَشدَّ ِبي َأْزَر َرُسوِلِه َوَأْكَرَمِني بَِنْصرِِه َوَشرَّفَِني ِبِعْلِمـِه َوَحبَـاِني بَِأْحَكاِمـِه َواْختَ  َوَسيـْ

  "أُمَِّتهِ 
  وتفصيل الكالم حول ذلك سيأيت ان شاء اهللا تعاىل 

  وزبدة المقال: 
امل األشــياء وعــامل األشــخاص وعــامل األفكــار وعــامل القــيم كلهــا ضــرورية والزمــة لتكامــل األمــم إال أنــه ال بــد مــن التــوازن الــدقيق بينهــا ان عــ

ــا وال بــد لتحقيــق ذلــك مــن ( بــل  ،املطلــق الســماوي) الــذي يــنظم العمليــة ويســوقها كــي تكــون أكثــر انتاجــاً وعطــاءً القائــد والتكامــل بــني أركا
  ة السماء سيكون االنتاج صفرا على الشمال بل سيكون على العكس مما ينتج النقيض ال مسح اهللا. وبدون قياد

  واخر دعوانا ان الحمد هللا رب العالمين وصلى اهللا على محمد واله الطاهرين
                                                            

  من سلسلة دروس يف التفسري والتدبر. ١٣٩و ١٣٨راجع الدرس  )١(
  .١٨ص ٨مية): جاإلسال –الكايف (ط  )٢(
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