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هذا الكراس هو من سلسلة جمموعة حمارضات 

اجلامعات،  وطالب  أساتذة  من  مجع  يف  ألقيت 

والقيم  الراشد  السلوك  عن  احلديث  يف  وكانت 

الرتبوية السليمة التي ينبغي أن جيري عليها اإلنسان 

يف هذه احلياة وفق املنظور الفطري الذي أكد عليه 

الدين.

إذ ليس هناك من غنى ألي إنسان راشد مهام كان دينه 

واعتقاده عن حتري االجتاه السليم يف هذه احلياة يف 

الرتبية والسلوك سواء بالنسبة إىل نفسه أم بالنسبة 

إىل من هو معني به من أوالد أو تالميذ أو سائر أفراد 

املجتمع.

وتتأكد احلاجة إىل ذلك يف الدين بالنظر إىل ما تضمنه 

يف  للسباق  ومضامرًا  فرصة  احلياة  هذه  كون  من 

تظهر  وسوف  والسليم،  الفاضل  والسلوك  التبرص 

نتائجه غدًا يف نشأة أخرى. ومن ثم نجد التأكيد عىل 

القيم السلوكية والرتبوية يف الدين.

أن نتشارك مع اإلخوة  السلسلة  فاهلدف من هذه 

مسرية  يف  ألننا  السليمة  الرتبوية  املعاين  األعزة 

واحدة يف هذه احلياة.
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مجيع  عىل  اهلل  وصىّل  العاملني،  ربِّ  هلل  احلمد 
األنبياء واملرسلني، السّيام )حمّمد( خاتم النبّيني، 

وعىل آله الطّيبني الطاهرين.
يرّسين اللقاء باإلخوة األعّزةـ  من طلبة اجلامعات 
يف  الراشد  الرتبوي  السلوك  حول  للحديث  ـ 

احلياة وجتربتي يف ذلك.

متهيد:
ال شك يف أنه ال يصح لإلنسان أن يتحرر يف 
من  انطالقًا  احلياة  هذه  يف  وترصفاته  سلوكه 
ميوله وغرائزه التي جيدها، فيندفع وراء كل ميل 
وينساق إىل كل غريزة، بل هناك حدود راشدة 

ينبغي لإلنسان مراعاهتا.
وعليه فإن من الرضوري لكل إنسان راشد أن 
يشّخص السلوك الراشد والسليم يف هذه احلياة.

لنفيس  األمر  هذا  يف  تأملت  قد  كنت  وإنني 
من  لنفيس  وكّونت  احلياة،  هذه  يف  وملسرييت 
خالل جتاريب يف احلياة قد بلغت نيفًا ومخسني 
سنة رؤية عن حمددات السلوك الراشد انطلقت 
فيه من األخذ بام ُجّهز به اإلنسان وُفطر عليه يف 
العقالء،  أحوال  يف  والتأمل  النفيس،  تكوينه 
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وتأكدت منها من خالل الرسائل التي بعثها اهلل 
سبحانه إىل اإلنسانـ  بعد االستيثاق من صدقهاـ  
الهتامم هذه الرساالت بتحديد السلوك الراشد 

لإلنسان يف هذه احلياة.
ولقد كان تأميل دومًا عىل مستويني:

1ـ  مستوى إنساين بحت أنظر فيه إىل ما ينبغي أن 
أكون عليه كإنسان راشد أو باألحرى كإنسان 
يسعى إىل الرشد وفق ما ُجّهز به يف تكوينه وفطرته 

ـ بغض النظر عن أمر الدينـ .
2ـ  ومستوى ديني أنظر فيه إىل ما يمليه عيّل الدين 
بام توصلت إليه من حقانيته والثقة به كرسالة 

ُبعثت من اهلل سبحانه إىل اإلنسان.
وقد الحظت أّن الدين ال يغري شيئًا من أصول 
االجتاه الراشد والسلوك السليم يف احلياة، إال 
ولإلنسان  للوجود  وأبعادًا  آفاقًا  يضيف  أنه 
يقتيض أن يأخذها بنظر االعتبار، كام أن له تعاليم 
تفصيلية إما مؤكدة للحكمة واألخالق الفاضلة 
أو مستجيبة هلا يف مساحات متشاهبة وغائمة التي 

ال يدركها العقل ابتداًء.
وقد طلب مني اإلخوة أن أصف جتربتي الرتبوية 
ذلك  ليكون  لذلك  فاستجبت  احلياة  هذه  يف 
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مشورًة لكل إنسان راشد يف مقتبل حياته عىل 
الالئق  السلوك  واختيار  حياته  أمر  يف  التبرص 
فيها، ألجل االستثامر األمثل هلا وبلوغ املستوى 

املقدور فيها.
وكنت قد ذكرت من قبل يف كتاب حول قواعد 
أسميته  قد  ـ  احلياة  هذه  يف  احلكيم  السلوك 
بـ)أصول تزكية النفس وتوعيتها()1(ـ  ما يوضح 

مباين هذا التوصيف عىل وجه أكثر تفصيالً.

دعامتان للسلوك الراشد:
لقد الحظت يف هذا السياق أن هناك دعامتني 
للسلوك اإلنساين الراشد قد ُزرعتا فعالً يف فطرة 

اإلنسان كام أجده يف نفيس، ومها:
1ـ  رعاية احلكمة.

2ـ  رعاية الفضيلة.
فاملراد هبا أن يضع اإلنسان  أما رعاية احلكمة 
احلياة،  يف  اخلطأ  ويتجنب  موضعه  يشء  كل 
وذلك ألن احلياة مبنية عىل سنن حمددة تفيض 
التحيل بروح احلكمة  )1( وقد اشتمل عىل ثامنية أصول: األول: 
يف احلياة. الثاين: قوة العقيدة الصائبة. الثالث: معرفة سنن السعادة 
والشقاء يف احلياة. الرابع: معرفة اإلنسان لنفسه. اخلامس: معرفة 
البدعة.  واجتناب  الرشعة  اتباع  السادس:  والرذائل.  الفضائل 
السابع: حماسبة النفس. الثامن: تربية النفس. وقد ُطبع اجلزء األول 

املشتمل عىل األصول األربعة األوىل.
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مناسبة هلا كام نجد  نتائج  إىل  أمور حمددة  فيها 
ذلك يف عامل الطبيعة، حيث تؤدي النشاطات 
ـ  واحليوية  والفيزيائية  الكيميائية  ـ  الطبيعية 
والفريوسات  اجلراثيم  فتؤدي  معينة،  آثار  إىل 
السليمة  مثاًل إىل األمراض، كام تؤدي اخلاليا 
اإلنسان  فسلوكيات  والسالمة،  الصحة  إىل 
تؤدي إىل نتائج حمددة أيضًا يف املستوى النفيس 
والعقيل واجلسدي واالجتامعي. وعليه فإن من 
الرضوري أن يراعي اإلنسان يف سلوكه ما حيقق 
له غاياته التي ينظر إليها، فال خيتار متعة قصرية 
توجب مرضة طويلة، وال يتخذّن قرارًا عاجاًل 
يؤدي إىل الندم آجالً، فتناسب سلوك اإلنسان 
مع الغاية التي يريدها هو أمر بدهيي انطالقًا من 

الغاية ذاهتا.
التفكري  عىل  قدرته  بعد  لإلنسان  ينبغي  فال 
وامتالكه اإلرادة احلرة أن يعيش حلظيًا وفق ما 
متليه عليه غرائزه وطباعه يف حينه كام هو حال 
احليوانات، بل عليه أن يستحرض غايته وينسق 

أفكاره وسلوكياته معها.
وتتألف احلكمة من عنرصين: ومها التشخيص 
يكفي  وال  السديد،  بالعمل  املتبوع  الصائب 
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صواب املرء يف تشخيص املوقف يف أن يكون 
حكياًم، فَمن علم أن التدخني يرضه فقد علم 
بالرأي الصائب ولكنه إذا مل يعترب به مل يتصف 
باحلكمة، بل كان رأيه حجًة عليه وداللًة عىل 

ضعٍف فيه.
وأما رعاية الفضيلة فاملراد هبا رعاية القيم املودعة 
يف النفس اإلنسانية املعرب عنها بالضمري، وهذه 

القيم هي عىل رضبني:
األول: ما حتدد املرشوعية األخالقية للسلوك 
من عدمها، مثل لزوم الصدق والوفاء بالعهد 
والعدل ونحوها، فإن الكذب واخليانة والظلم 
حققت  وإن  مرشوعة  أمورًا  ليست  وأخواهتا 

لإلنسان مصلحة يسعد هبا.
الثاين: ما يمثل فضيلة زائدة لإلنسان، من قبيل 
اإليثار والتضحية من أجل اآلخرين فيام مل جيب 
بالتزام ونحوه، فإّن ذلك ليس بواجب يف نفسه 

ولكنه عمل فاضل.
فلو  حقًا،  احلياة  قوانني  املرشوعية  قيم  ومتثل 
الصدق  خصلة  بدون  اإلنسانية  احلياة  تأملت 
والوفاء والعدل وأخواهتا بأن مل يكن اإلنسان 
جيد حرجًا يف الكذب واخليانة والظلم ونحوها 
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مل يكن هناك معنى لإلنسانية إال التفكري املحض 
ـ عىل حد العمليات الكمبيوتريةـ  والذي يمكن 
أن يستغل ملزيد من الكذب والتدليس واخليانة 
من  توحشًا  أكثر  اإلنسان  جيعل  مما  والظلم 

احليوانات.
هي  حقًا  السلوك  ملرشوعية  األخالقية  فالقيم 
أصول احلياة وقواعدها والتي ال تستقيم احلياة 
اإلنسانية من دوهنا، واإلنسان مفطور عىل هذه 
القوانني كجزء مما ُجهز به يف خلقته، وال حميص 
له عن اتباعها، ومن ثم تكون مراعاهتا رضبًا من 

احلكمة.
وأما القيم األخالقية األخرى الراجحة: فهي 
أيضًا معاٍن رائعة ذات مجال معنوي كبري، تعطي 
باإلنجاز  وشعورًا  روحيًة  سعادًة  لإلنسان 

وحتقيقًا إلنسانيته.
حياة  يف  كثرية  إجيابية  آثار  أيضًا  القيم  وهلذه 
اإلنسان بام جيعل مراعاهتا أليق باحلكمة والرشد.
احلكمة  بني  عالقة  هناك  أن  يل  تبني  وبذلك 
مصلحة  حتقق  أيضًا  الفضيلة  ألن  والفضيلة، 
مالئمة لإلنسان، إال أن اإلنسان يشعر يف ممارسة 
الفضيلة بنحو من التضحية والرقي ال جيدها يف 
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الغري  إيذاء  لذاهتا، فمن جتنب  ممارسة احلكمة 
حيث يعود عليه هذا اإليذاء بالرضر جتنبًا هلذا 
الرضر كان جتنبه حكياًم، وأما إذا جتنبه ألنه يكره 

إيذاء اآلخر وإن مل يترضر به فهو سلوك فاضل.
إذًا فالسلوك الراشد مبني عىل هاتني الدعامتني 
معًا، فعىل اإلنسان مراعاة القيم األخالقية وإن 
توقع ترضره هبا، كام أن عليه أن يسعى إىل حتقيق 
ما يصبو إليه من السعادة وحيذر العناء والشقاء 
ـ كأن يوقع نفسه يف  من غري ما سبب معقول 

مرضة كبرية بقرار عاجل ولذة عابرةـ .
املزواجة  إىل  يسعى  أن  الراشد  اإلنسان  وعىل 
فإن للحكمة حمددات  بني احلكمة والفضيلة، 
من القيم الفاضلة، فال جيوز للمرء أن يتحرى 
سعادته بارتكاب خطيئة يف شأن اآلخرين ـ كام 
الدهاء  من  رضبًا  ويعتربه  الناس  بعض  يفعله 
والسياسةـ ، كام أن للفضيلة حمددات من احلكمة، 
فال ينبغي مثالً لإلنسان أن يرسف يف اإلنفاق 
عىل الفقري بام خيّل بحاجاته األساسية كام جاء يف 
القرآن الكريمـ  رغم تأكيده األكيد عىل اإلنفاق 
واإلحسان ـ: ﴿َوَل َتَْعْل يََدَك َمْغلُولًَة إَِل ُعُنقَِك َوَل 
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ُْسوًرا﴾)1(. تَبُْسْطَها ُكَّ الْبَْسِط َفَتْقُعَد َملُوًما مَّ
وإنني أرى أّن عيّل أن أستمع إىل واعية احلقيقة 
واحلكمة والضمري األخالقي يف داخيل وأصغي 
إليها حتى أسمع صوهتا بوضوحها، فال تشوش 
واالندفاع  واالنفعاالت  الغرائز  فورة  عيّل 
املصاحب هلا، وتغطي عىل هذا الصوت بصخبها 

وضوضائها.
وسوف أصف يف هذه املحارضة رؤيتي الرتبوية 
يف احلياة يف اجلزء احِلَكمي منها وأوكل توصيف 
اجلزء القيمي منها إىل حمارضة أخرى لعدم سعة 

الوقت املخصص للمحارضة يف هذا اللقاء.

دعامة احلكمة:
ال شك يف أّن اإلنسان يسعد بأشياء ويعاين من 
أشياء أخرى، فهو يسعد بالنعم التي ُأعطيها مما 
يوجب له راحًة أو لذًة مهام كانت قليلة، حتى إنه 
يسعد بالفرصة التي يسرتيح فيها واللقمة التي 
يتناوهلا واجلرعة من املاء عندما يذوقها، كام أنه 
يتأذى جسديًا ونفسيًا من أبسط األشياء، فيتأذى 
من الشوكة تصيبه والكلمة جترحه، فام بالك بام 

هو أعظم من ذلك من وجوه األذى والعناء.
)1( سورة اإلرساء:29.
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وال شّك أيضًا يف أن اإلنسان مفطور عىل طلب 
يتحرى  فهو  والشقاء،  العناء  وجتنب  السعادة 
أسباب السعادة من االستجابة للغرائز واحلوائج 
املعنوية، كام حيذر من أسباب الشقاء التي تؤدي 
الفطرية  واحلوائج  الغرائز  إحلاح  معاناة  إىل  به 

دون أن يتاح له االستجابة هلا.
وليس هناك من شكـ  مرة أخرىـ  يف أن اإلنسان 
لن حيصل يف حياته عىل كل سعادة يتمناها، كام ال 
يستطيع جتنب كل عناء يتوقاه وحيذره، فلم ُتبَن 
هذه احلياة بحسب سننها عىل ما يتيح ذلك للمرء 
مهام أويت له من أسباب السعادة وأمكنه احلذر 
يف  مقادير  فهناك  والشقاء،  العناء  عوامل  عن 
احلياة توجب اختالط خريها برّشها وسعادهتا 
ال  اإلنسان  عىل  مكتوب  أمر  فذلك  بعنائها، 

حميص له عنه.
ويكفي يف ذلك أن اإلنسان لو أتيح له أن يسلم عن 
كل عارض منّكد فإنه يتحرك بعد مرحلة الشباب 
ال حمالة إىل التوقف ثم الرتاجع يف قدراته وقابلياته 
من  واالجتامعية  واجلسدية  والنفسية  الذهنية 
إىل  به  تؤدي  حتى  وأمراض  عوارض  خالل 

مفارقة هذه احلياة، إذ مل ُيكتب له اخللود فيها.



14

ترشيد  يستطيع  اإلنسان  فإن  ذلك  مع  ولكن 
سلوكه يف هذه احلياة بام يكون أكثر سعادًة وأقلَّ 
عناًء، أو أقرب إىل ذلك عىل األقّل، ألنه مزّود 
بالقدرة عىل التفكري الذي يستطيع من خالله 
معرفة مضاعفات اخليارات املختلفة واملوازنة 
عىل  بالقدرة  مزود  أنه  كام  كبري،  حد  إىل  بينها 

االختيار للخيار األرشد.
وهذا الرتشيد هو الذي أعنيه بوصف احلكمة.

األرشد  اخليار  عن  املرء  يبحث  أن  فاحلكمة 
يف احلياة يف ضمن اخليارات املتاحة له، بالنظر 
واحلارض  واآلجل،  العاجل  إىل  الشامل 
اقتىض  ولو  اخليار  هذا  خيتار  ثم  واملستقبل، 
صربًا مريرًا وانتظارًا متعبًا، حتسبًا لنتائج أحسن 

وعواقب أمحد.
وإّن احلكمة يف احلياة هلي صفة رائعة ومثمرة 
للغاية، ألهنا حتقق لإلنسان السعادة التي حيتاجها 
والذي  عنه  غنى  يف  هو  الذي  العناء  وجتنبه 

يستوجب له حرسًة وندمًا.
وإنام احلكمة الواقية مثل الوقاية الصحية التي 
أمراض  من  قليلة  بخطوات  اإلنسان  تقي  قد 
صعبة ومرهقة، كام أن احلكمة املعاجلة مثل عثور 
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املريض عىل طبيب ماهر وخبري يعالج له املرض 
فريحيه منه بعد عناء وتعب، ولو مل يعثر عليه لطال 
مرضه وكثرت مضاعفاته. وعمومًا هناك شبه 
الطب(  )علم  وعالجه  البدن  صحة  علم  بني 

وبني التحيل باحلكمة يف احلياة.
وحقًا ما جاء يف القرآن الكريم: ﴿َوَمن يُْؤَت اْلِْكَمَة 

وِتَ َخرْيًا َكثرًِيا﴾)1(.
ُ
َفَقْد أ

وقد الحظت أن اإلنسان ُزّود بالنزوع إىل احلكمة 
فعاًل، فهو يدرك أنه ال ينبغي االستجابة للميول 
العاجلة والغرائز امللحة بشكل مطلق بل ينبغي 
االنتباه إىل مضاعفاهتا واملوازنة بينها. ويف هذه 
النقطة يتحقق الرصاع بني الغرائز وبني النزوع 

إىل احلكمة.
والذي وجدته من خالل جتاريب يف احلياة وتأمل 
أحوال اآلخرين أّن طريقة الرتشيد احلكيم أن 
يربمج اإلنسان نفسه وفكره يف هذه احلياة عىل 
أن يدرس خطواته ويتأملها قبل اختاذها ملعرفة 

مضاعفاهتا ونتائجها.
فقد الحظت أن املرء منذ جتاوز مرحلة الطفولة 
خطوة  يتخذ  قد  القرار  يف  واستقالله  والصبا 

)1( سورة البقرة:269.
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يسرتسل فيها أو يشعر بالسعادة والراحة واللذة 
عناء  إىل  فينزلق هبا من حيث ال حيتسب  فيها 
وشقاء مل حيسب حسابه، فيندم إن انتبه من تلك 
اخلطوة ويعترب هبا، فيوّد لو جتنّبه ومل يسرتسل 
، فإن مل ينتبه أو مل يعترب  فيهـ  إن كان عاقاًل حكياًمـ 
كّررت عليه احلياة جتارهبا واتبع عناءها بعناء آخر 

وشقاءها بشقاء آخر.
لدى  عام  بشكل  ملحوظة  ظاهرة  وتلك 
العقالء والراشدين ال سيام بعد جتاوز مرحلة 
وهو  إال  جتاوزها  شخصًا  جتد  فقّلام  الشباب، 
يبدي مالحظات عىل بعض أفكاره وسلوكياته 
استقبل  ولو  الشباب،  فرتة  يف  واسرتساالته 
ونظرته  سلوكه  الختلف  استدبر  ما  أمره  من 
إىل األمور، ومن ثم ترى أن اآلباء واألمهات 
يرغبون يف جتنب أوالدهم لبعض ما وقعوا فيه يف 
فرتة شباهبم، كام أن ما يرتكبه الشاب اليوم قد ال 

يرضاه غدًا ألوالده.
إذًا من احلكمة مزيد من التثبت وضبط االندفاع 

يف احلياة وال سيام يف مرحلة الشباب واملراهقة.
إّن الشباب يمثل عنفوان اإلنسان يف الطاقات 
الذهنية والنفسية واجلسدية، ويمثل ما يكتسبه 
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اإلنسان فيه رأس املال يف طول حياته، إال أنه 
قبيل  من  ليست  احلكمة  أن  إىل  االنتباه  ينبغي 
العلوم الطبيعية أو الرياضية حتى يمكن اكتساهبا 
إىل  تنتهي  تدرجيية  إرهاصات  هي  بل  دفعًة، 
متعاقبة  بتأمالت  متجمعة  معرفية  تراكامت 

وجتارب متتابعة ونصائح متكررة.
املراهقة  فرتة  يف  تقع  التي  األخطاء  من  وإّن 
والشباب أو ما بعدها ما هو يف املستوى النفيس 
واالجتامعي أشبه باجلرح الذي ال يندمل والثغرة 
التي ال ُتَسّد والعثرة التي ال ُتقال والسوابق التي 

ال ُتنسى.
وأمامي أمثلة كثرية من شباب أو مراهقني وما 
أمور  يف  وقعوا  العمرية  املراحل  من  بعدهم 
ترهقهم وتشقيهم وتؤثر عىل مستقبلهم تأثريًا 
نفس  يف  ندوبًا  بعضها  ويرتك  كثريًا،  أو  قلياًل 
اإلنسان وحياته األرسية واالجتامعية يصعب 
الشفاء منها، ولن يقاس ما يقاسيه املرء جراء تلك 
اخلطوات بام وجده فيها يف حينها من راحة ولذة 

غمرته خالهلا.
ومن أمثلة ذلك العالقات العاطفية املترسعة، 
خاطئة،  مسارات  إىل  املؤدية  والصداقات 
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والتخطيطات الفاشلة، واالنفعاالت الرسيعة، 
والتجارب املريرة، فاحلياة مليئة هبذه احلوادث 
من شباب ابتلوا باملخدرات وهم ال يعلمون أهنا 
سبب الهنيار االستقامة النفسية لإلنسان، مما يؤثر 
عىل مستقبلهم وحياهتم األرسية واالجتامعية 
واالقتصادية تأثريًا سلبيًا بالغًا، وآخرين انفعلوا 
فارتكبوا أفعاالً أدت إىل خطايا كلفتهم السجن 
أو التعويض الكثري، وآخرين يتكاسلون يف عز 
شباهبم يف إتقان مهنة أو ختصص حمرتم يكون 
ضامنًا حلياهتم وحياة أرسهم، ويقضون أوقاهتم 
ونحوها،  واأللعاب  والصداقات  املقاهي  يف 
وأزواج ييسء بعضهم إىل بعض مما يفسد حياهتم 
ويعكرها، وقد علموا أن سعادة بعض األزواجـ  
بعد أن تعاقدوا عىل هذا امليثاقـ  من سعادة بعض 

آخر.
وال ختتص اإلخفاقات يف هذه احلياة باملراهقني 
الناس  من  كثري  ابتالء  وجدت  بل  والشباب، 
أو  بإخفاقات أرسية  يف مراحل عمرية الحقة 
اجتامعية أو اقتصادية كبرية، فمن أزواج يسّببون 
ذروة  مضت  أن  بعد  الطالق  إىل  يسعون  أو 
شباهبم معًا، وآخرون يسّببون إىل مشاكل أرسية 
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بعالقات عابرة ال حتافظ عىل مكانتهم االجتامعية 
إىل  يؤدي  بام  األرسة  يف  الرتبوي  وموقعهم 
مضاعفات توجب هلم عناًء وشقاًء، وآخرين 
يقدمون عىل معامالت وخطوات اقتصادية غري 

مدروسة فيذهب رأس ماهلم يف حلظة.
إذًا أرى أنه إذا كان اإلنسان طالبًا للسعادة وحذرًا 
من العناء والشقاء حقًا فعليه أن يسعى إىل مزيد 
من الرشد واالنتباه إىل سداد اخلطوة أو خطئها، 
وأن يستمع إىل النصيحة واملشورة التي يتلقاها يف 
األرسة أو خارجها، وينتفع بتجارب اآلخرين، 

وال يترسع فيقع حماًل للتجارب املريرة واملؤذية.
وال أشك أن وقوع اإلنسان يف اخلطأ أحيانًا أمر 
ال حميص له عنه، ألنه يأبى يف كثري من احلاالت 
إال أن يبارش األمور وجيّرهبا، لكن إذا كان كذلك 
ينبغي أن جيعل حمل جتربته أمورًا مصريية  فال 
ومزمنة وخطرية أو ما يكون مزلقًة إليها، ألن 
هذه األمور قد ال يكون للمرء خط رجعة فيها، 
فهو يفقد سعادة شخصية أو أرسية أو اجتامعية أو 
اقتصادية لن يستطيع إرجاعها، عىل أنه يرصف 
ألجل أمله يف رجوعها جهودًا مضنية ما كان 

أغناه عنها لو اتصف بقليل من احلذر يف أوهلا.
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إذًا أرى أّن عىل اإلنسان أن ال يكون ابن اللحظة 
التي يعيش فيها فيستمتع فيها باالسرتسال يف 
االستجابة لغريزة أو انفعال أو تعلق ليعاين بعده 
عناًء طويالً، ينّغص عليه احلياة رغم كثري من 

النعم التي يمتلكها فيها.
وقد يملكني اليأس يف أمر حيايت فيرتاءى يل: أين 
لن يتاح يل أن أتصف باحلكمة التي تقيني مكاره 
احلياة، ألن أرسار احلياة ليست بالتي تنكشف 
اإلنسان  حياة  أبعاد  من  بعد  كل  ويف  متامًا، 
الشخصية واألرسية واالجتامعية حوادث جيهل 

اإلنسان عواقبها ومآالهتا؟
ثم إّن املرء إذا يتأمل حياته السابقة جيد العديد من 
عنارص اإلحباط فيها من جهة أخطاء أو خطايا 
الوراء  إىل  الرجوع  استطاع  لو  يتمنى  ارتكبها 
فتجنب بعض خطواته واستبدهلا بأرشد منها، 
يستطيع أن يمحيها يف واقعها أو يمحي ذكراها 
وآثارها يف ذهنه ونفسه وأذهان املجتمع الذي 

حوله ونفوسهم.
لكنّي أرى أّنه ال جدوى يل يف التأمل املحبط عىل 
املايض وال القلق الذي يشّل املستقبل، بل مقتىض 
احلكمة ذاهتا أن أعترب بكل ما مىض ليكون أداة 
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بناء للمستقبل، وأن أسري بام يتأيت يل من الرشد 
من اآلن فصاعدًا.

نعم ال أشك أن االبتداء يف إرساء السلوك احلكيم 
فرتة  يف  اإلنساين  الرشد  بداية  منذ  والراشد 
املراهقة سيكون له تأثري أعمق يف النفس هو أثبت 
لقواعد احلكمة وبنياهنا يف النفس اإلنسانية، كام 
أنه يقي املرء من جتارب مريرة يف احلياة، إال أنه ال 
حميص من تدارك املرء ألمره من حيث يستطيع، 
وما فات بعضه ال ينبغي تفويت كله، فام ال ُيدرك 

كله ال ُيرتك كله.

خطوات حكيمة يف احلياة:
ومن ثم أجد لزامًا عيّل:

1ـ  جعل التحيل بروح احلكمة هدفًا:
أوالً: أن أجعل التحيل بروح احلكمة هدفًا يف 
ذهني حتى أهتيأ للنظر الواعي إىل السلوكيات 
واحلوادث؛ فرسم اهلدف الصائب أول خطوة 
يف أّية مسرية صحيحة، وهو إشارة برجمية للذهن 
حتى يوعز العقل إىل اإلنسان عندما يكاد يقع يف 

اخلطأ، أو عند الوقوع فيه، حتى يعترب به الحقًا.
ومن مل يرسم لنفسه هدف التحيل بروح احلكمة 
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خبط يف حياته خبط عشواء من حيث ال حيتسب 
ويدري.

2ـ  التحيل بروح التعلم وأخالقياته:
وجدت  فإنني  التعلم،  بروح  أحتىل  أن  وثانيًا: 
أن اإلنسان ال يستغني عن التعلم ما دام يف هذه 
احلياة، فمن الرضوري أن ينظر املرء إىل هذه احلياة 
كمدرسة يزداد تعلاًم فيها من كل خطأ أو خطيئة 
يقع فيها أو جيدها لدى اآلخرين، فاحلياة حقًا 
مدرسة، ولكن لغة تعليمها هي احلوادث املاثلة 
فهي تفّهم اإلنسان بأسلوب األمثال، ويف املثل 
ينتقل اإلنسان من يشء خاص إىل معنى عام، 
فعىل املرء ان ينظر إىل كل ظاهرة وحادثةـ  ال سيام 
الظواهر واحلوادث اخلطريةـ  نظرة تعلم واعتبار 
وينتبه إىل أهنا تعرب عن وجه عام من وجوه احلياة 
وسنّة من سننها، وأّن ما وقع لبعض الناس يكون 
البعض اآلخر مظنة للوقوع فيه، فإن الناس أمثال 

وبعضهم مرآة لبعض آخر.
التحيل بروح  وقد الحظت أن من مقتضيات 
التعلم أن أحتىل بأخالقيات التعلم يف هذه احلياة، 
من التواضع والتثبت واإلنصاف والسالمة عن 
التعلقات املفرطة، ألنني الحظت أين لن أستطيع 
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من التعلم مع التمسك باألنانية والترسع يف اختاذ 
القرار واالنحياز إىل النفس والتعلقات املفرطة 

واالنفعاالت الرسيعة.
كام أن من مقتضيات التعلم أن أسعى إىل فهم 
العالقة بني األشياء، وكيف يؤول بعض األشياء 
بطبيعتهـ  وإن تراءى غري مهمـ  إىل بعض آخر منها 
قد يكون خطريًا، فهناك سلوكيات إذا حدثت 
حالًة  جمموعًا  آثارها  وتكّون  أخواهتا  تستتبع 
تراكمية تؤدي إىل أمور خطرية كام نجد ذلك يف 

سلوكيات األطفال.

3ـ  االستغناء باالعتبار عن التجربة 
املبارشة:

التأمل  التعلم عن طريق  إىل  أن أسعى  وثالثًا: 
املسبق يف األمور والنظر إىل ما يتفق لآلخرين 
من وقائع احلياة، أو تلقي املشورة واالستامع إىل 
النصيحة ممن أجد فيه احلكمة واخلربة والنصح 
يل، دون طريق التجربة املبارشة لألمور يف احلياة 
كانت  وإن  التجربة  فإّن  منها،  اخلطرية  خاصة 
تزيد من علم اإلنسان إال أهنا قد تؤدي إىل وقوع 
أو صعبة ال  اإلنسان يف مضائق كثرية ودائمة 
قبل  جتنبها  املمكن  من  وكان  عالجها  يسهل 
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وقوعها، عىل أن الوقاية يف مجيع األحوال خري 
من العالج.

وعىل اإلنسان أن يتأمل أحوال الناس ويعتربها، 
فكم من شخص ارتكب خطأ أو خطيئة وقع 
بسببها يف السجن، وهو يتأمل فيام ارتكبه ويوّد 
لو مل يفعله، إذ مل يكن لذة يف االسرتسال ومتعة 
بالتي  وقتها  يف  واالنفعال  للغريزة  االستجابة 
الذين  وألحبائه  له  الطويل  العناء  هذا  تعادل 
هيمهم أمره، وكم من جمروح يف املستشفيات قد 
وقع يف حادث مرير أدى إىل اختالل صحته أو 
إىل عوقه يف أثر هتور يف السياقة، وكم من شاب 
وقع بسبب الصداقة والتجربة يف أخطاء كبرية 
مثل تناول املخدرات فأدى إىل انحراف مزاجه 
فيام  واستقامته ووقع  واعتداله  نشاطه  وافتقاد 
وقع، مع أن الذي يليق به العمل اجلاد وادخار 
املال واإلعداد للمستقبل ألجل أن يكون رجاًل 

بمعنى الكلمة ويكّون أرسًة حمرتمة وسعيدة؟
استدرجها  شاب  فخ  يف  وقعت  فتاة  من  وكم 
وخدعها مومهًا حمبته إياها وحرضها عىل خمالفة 
وصل  فلام  واحلكيمة،  املتينة  واألعراف  القيم 
إىل غايته تركها إىل مصريها، تكابد مضاعفات 



25

وبقيت  لذهتا  مضت  خطوة  فهي  اسرتساهلا، 
تبعاهتا، وهكذا..

الناس  أحوال  عىل  االطالع  ساعدين  لقد 
والتبرص فيها من خالل الوقوف عىل أسئلتهم 
وحساسية  باإلنسان،  املحدقة  األخطار  عىل 

خطواته يف هذه احلياة.
وإذا فات املرء الوقاية من اخلطأ فوقع فيه فال 
يفوتنّه السعي إىل االعتبار به ومعاجلته، فإّن تقليل 
الرضر من حيث تيرّس خرٌي من زيادته، وإّن بعض 
التي  األولية  باإلسعافات  أشبه  العالج  وجوه 
تقي املصاب أحيانًا من موت حمقق بخطوات 
بسيطة مثل احليلولة دون نزف الدم، فمن جهلها 
مل يستطع أن حيافظ عىل حياة املصاب مهام عّزت 

عليه.

4ـ  احلاجة إىل تربية النفس عىل 
احلكمة:

والسلوك  التفكر  عىل  نفيس  أريب  أن  ورابعًا: 
احلكيم حتى تكون احلكمة اجتاهًا يف نفيس.

فاحلكمة ليست مسألة فكرية بحتة يّطلع اإلنسان 
فكري  مسار  هي  وإنام  فتنتهي،  جواهبا  عىل 
وتربوي يمهد النجاح يف خطوة منه إىل النجاح يف 
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خطوات مقبلة، كام يؤدي الفشل أو التوقف إىل 
إعاقة هذا السري.

اإلنسان  مثل  الراشد  اإلنسان  مثل  وإنام  هذا 
مرحلة  يف  يكون  )حيث  رشده  استكامل  قبل 
إّن  إال  راشدة،  رعاية  إىل  احلاجة  يف  الطفولة( 
الراعي لإلنسان قبل استكامل الرشد هو األرسة 
العائلية والتعليمية، وأما الراعي له والقّيم عليه 
بعد استكامل الرشد األويل، فهو ينبغي أن يكون 
اإلنسان نفسه، وليس توصيفه باستكامل الرشد 
بالبلوغ بالذي يعني أنه قد حتقق له متام الرشد 
فعاًل، وإنام يعني أنه اكتسب الرشد الذي يصح 
ما  اكتساب  ويتوىل  عمله،  مسؤولية  حُيّمل  أن 

حيتاج إليه من مزيٍد من الرشد بنفسه.

5ـ  القدرة عىل نقد الذات:
وخامسًا: أّنني حيث كنت طالبًا للسعادة فعيّل 
أن أنتبه أيّن أحتاج إىل قدرة عىل نقد الذات، فقد 
وجدت أن قدريت عىل تقييم ترصفايت السابقة 
ومناقشتها تؤدي إىل مزيد من استلهام احلكمة، 

وتنمي يّف هذا الروح.
كام  فيه  اإلنسان  وقوع  يكثر  الذي  اخلطأ  ومن 
عن  ُسئل  كلام  اإلنسان  أن  نفيس  عن  الحظته 
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ومنطقية  موضوعية  بأسباب  بّرره  له  سلوك 
بحتة، حتى كأّن صدور هذا السلوك منه كان 
هو الترصف املالئم الوحيد يف موضعه، وليس 
ملزاجه النفيس الشخيص دخل فيه، ومن ثم نجد 
أن اإلنسان دائاًم يرىض عن عقله ويندب حظه، 
فهو ال يرى أن أي يشء غري مالئم يف حياته قد 
حدث بسبب اختياره وإرادته أو إمهاله، وإنام 
يسند حدوثها إىل أسباب ال دخل له فيها، مثاًل 
إذا ُسئل عن انفعال غاضب يف أثر قول أو فعل 

لآلخر قال: أال ترى إىل ما قاله يل أو فعله؟
وعليه أن يفرتض لنفسه يف مثل هذه احلاالت 
ابتالء شخص آخر بمزاج خمتلف هبذا املوقف 
ذاته، ويسأهلا هل كان يصدر من هذا الشخص 

مثل ما صدر منك؟ 
واجلواب عن هذا السؤال طبيعة بالرتديد أو النفي.

نوع  أن  لإلنسان  يتبني  املقارنة  هذه  وبمثل 
طبيعة  عىل  يرتتب  ال  للحوادث  استجابتنا 
احلوادث اخلارجية ومقتضياهتا يف حد نفسها، 
بل يرتتب عىل طبيعة صفاتنا وأخالقنا وسلوكنا، 
وينتهي ذلك إىل إرادتنا واختيارنا، ألننا مل نشأ أن 

نغرّي شيئًا من أنفسنا.
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كام أنني أستطيع أن أجعل نقد اآلخرين مهام كان 
قاسيًا مدخاًل إىل مراجعة الذات ونقدها واالنتباه 
إىل أخطائي وخطاياي، ألنه يكشف يل عن زوايا 
من نفيس ال أستطيع من النفوذ إليها لو ال النقد 
اخلارجي، كام أنه يعرب عن لغة أفعايل ودالالهتا 
االجتامعية، وهو أمر ال أستغني عن فهمه حتى 

أحّسن سلوكي االجتامعي.

6ـ  تعميق االهتامم باملستقبل:
وسادسًا: أن أعّمق مكانة املستقبل يف اهتاممايت 
حتى ال هييمن عليها احلارض فأستغرق فيه وأمهل 
املستقبل، فإّن احلارض فرتة قصرية واملستقبل أمد 

مفتوح.
نعم اإلنسان بطبعه يميل إىل تقدير احلارض عىل 
حساب املستقبل من جهة معايشته إياه بدوافعه 
الذي  كان  مهام  املستقبل  وغياب  وانفعاالته 

حيمله من أمل ومعاناة أو سعادة ونجاح.
هذه  يف  لفكره  اإلنسان  ترشيد  من  بد  ال  لكن 
النقطة، ألن غبن املستقبل غبن لإلنسان الذي 
سوف يعيش هذا املستقبل، فال بد من استحضاره 
الالئق يف حماسبات  بنحٍو حيٍّ حتى حيّل حمّله 

اإلنسان ومعادلته بني خياراته املختلفة.
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7ـ  اإلشارة إىل وجوه السعادة 
املعنوية:

وسابعًا: أّن من الرضوري أن أوسع مفهومي من 
السعادة، فالسعادة منها مادية تتعلق باالستجابة 
للغرائز املعروفة، ومنها معنوية تتعلق باالستجابة 
االتصاف  مثل  للنفس  املعنوية  للحوائج 

بالعقالنية والطمأنينة النفسية واألنس واألمل.
ومن هذه الرغبات املعنوية التي تعطي االستجابة 
هلا شعورًا بالسعادة ـ كام الحظت ذلك يف شأن 
نفس  باحلكمة، ألّن يف  االتصاف  ـ هي  نفيس 
، فإذا  اإلنسان نزوعًا فطريًا إىل احلكمةـ  كام تقدمـ 
استجاب اإلنسان هلذا الشعور واحرتمه يف مقام 
العمل شعر بالسعادة وأدى ذلك إىل الطمأنينة 
والثقة  واالعتدال  واالستقرار  والسكينة 
بالنفس، وإن مل يفعل أدى ذلك إىل نحٍو من القلق 

واالضطراب وانفصام الشخصية واإلحباط.
كام أن من مجلتها أيضًا الرغبة يف القيم الفاضلة، 
فإّن هذه القيم مزروعة يف باطن اإلنسان، فيجد 
هلا  باالستجابة  كبرية  معنوية  سعادًة  اإلنسان 
ويؤدي ذلك أيضًا إىل الطمأنينة والثقة بالنفس 
تؤدي  اخلطيئة  ممارسة  أن  كام  واالعتدال، 
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النفس  عىل  املضمر  السخط  من  رضب  إىل 
شخصية  اعتدال  عدم  يوجب  مما  واإلحباط، 
للكذب  املحرتف  ترى  ال  ثم  ومن  اإلنسان، 
اآلخرين  عىل  واالعتداء  والفحشاء  واخليانة 

مستقياًم نفسيًا.
املادة  عن  بالسمّو  الرغبة  أيضًا:  مجلتها  ومن 
وهذه  املادية،  احلياة  هذه  وراء  بام  والتعلق 
الرغبة هي سبب انجذاب اإلنسان إىل فكرة اهلل 
والشعور بالروحانية واالرتقاء عن املادة عنده. 
وإال  إرضائه  إىل  اإلنسان  حيتاج  شعور  وهذا 
أدى إىل رضب من املادية املفرطة التي تبلغ حدًا 
ال يستمتع اإلنسان بام جيده من املتع املادية بام 

يناسبها، وكأنه يبحث عن يشء ال جيده.
اإلفراط  بني  وتعارض  تزاحم  وهناك  هذا 
الرغبات  إرضاء  وبني  للغرائز  االستجابة  يف 
املعنوية، ألن االستجابة املفرطة للغرائز تقوي 
اقتضاءاهتا يف نفسها، ويؤدي ذلك إىل ضمور 
كانت  ثم  ومن  لإلنسان،  املعنوية  الرغبات 

القناعة املادية ذات دور كبري يف السعادة املعنوية.
هذه  إىل  حاجتي  عن  كثريًا  أغفل  أجدين  إّنني 
اجلوانب املعنوية، حتى كأن السعادة منحرصة 
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يف احلوائج املادية، وهذا من شأنه أن يؤدي إىل 
فقدان االتزان واالستقامة الداخلية لإلنسان، 

وخيلق له وجوها من املعاناة.

8ـ  االنتباه إىل دور ممارسة احلكمة يف 
ازديادها:

وثامنًا: أّنني لكي أتصف باحلكمة وأزداد منها 
ال بد يل من التعلم واملامرسة مجيعًا، فإّن اإلنسان 
كلام مارس احلكمة نبعت يف داخله، فكأّن منبع 
احلكمة يف النفس اإلنسانية مغطى باألنانيات 
عىل  ساعد  احلكمة  مارس  فكلام  والرغبات، 
فوراهنا وظهور مزيد منها، أو كأّن بذرة احلكمة 
النفس اإلنسانية ُتسقى باالعتبار هبا فتنمو  يف 
لتكون شجرًة باسقًة يف نفس اإلنسان، أو كأّن 
به  االعتناء  بعدم  صوت احلكمة خيبو وخيفت 
حتى ال يكاد ُيسمع، فإّن أصغى إليه أضحى أكثر 
يساعد  باحلكمة  فاالعتبار  ارتفاعًا ووضوحًا، 

عىل االهتداء إىل مزيٍد منها.
هذا، ومن تكاسل عن العمل باحلكمة فال ينبغي 
أن حيجبه ذلك عن أن يثبت عىل نفسه أنه مقرص 
عنها وأّن عليه أن يسعى إليها ويتمسك باألمل 
بأن يوفَّق هلا يومًا، فإّن ذلك خرٌي من أن يتنّكر 
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هلا ويعرض عنها، ألّن ذلك يوجب قفل قلب 
القرآين. ومن  بالتعبري  اإلنسان)1( واخلتم عليه 
كابر يف املوقف احلكيم أصيب بقساوة القلب 

ومخود العقل وسلب احلكمة التي أوتيها.

9ـ  أمهية التحيل باحلكمة يف األمور 
اخلطرية:

باحلكمة  االتصاف  أن  وجدت  أنني  وتاسعًا: 
يكون أكثر رضورة كلام كان األمر خطريًا.

وخطورة األمور متفاوتة، فهناك ما هو واضح 
اخلطورة بالنظر إليه مثل ما يكون مظنًة هلالك 
مهمة  غري  تبدو  خطوات  هناك  ولكن  النفس 
أو  خطري  سلوك  إىل  مزلقة  ولكنها  وناعمة 
مرشحة ألن تؤدي إىل خصلة خطرية ال يسهل 
اإلقالع عنها. فهي بذلك أشبه بعدم التوقي من 
نشاطها  جهة  من  صغرها  رغم  فتاكة  جراثيم 

وتكاثرها.
ومن هذا القبيل بعض السلوكيات األخالقية 
اخلاطئة)2( أو املامرسات السياسية، وقد لوحظ 

)1( واملراد بالقلب يف هذا السياق هو مركز الشعور املوقظ لإلنسان 
الذي يتيح لإلنسان االستجابة املناسبة حلوادث احلياة.

)2( تدل الدراسات النفسية عىل أن االبتالء بالعديد من املشاعر 
بدايات  يف  وممارسات  حوادث  عن  ينشأ  املستقيمة  غري  اجلنسية 
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من خالل االستقراء أن العديد ممن كان يتحرى 
السداد واحلكمة وقع يف أخطاء كبرية بمامرستها، 
حتى صار وانزلقت به األمور إىل حيث مل يكن 

حيتسب، أو يتوقعه اآلخرون يف حقه.

10ـ  االنتباه إىل السنن االجتامعية:
ضمن  يف  أعيش  كنت  حيث  أنني  وعارشًا: 
جمتمع إنساين بطبقاته املتعددةـ  من أرسة وأرحام 
وأصدقاء وأهل حملتي ومدينتي وبلدي إىل أن 
يبلغ املجتمع اإلنساين كله حيث أصبح العامل 
االتصال  وسائل  بفعل  الصغرية  بالقرية  أشبه 
والتواصل ـ فإّن عيّل أن أنظر يف حتديد السلوك 
احلكيم إىل السنن االجتامعية ابتداًء من السنن 
وأن  العامة،  اإلنسانية  السنن  حتى  األرسية 
أستوعب قواعد التعامل الصائب يف ضوء ذلك، 
ومتفاعل،  واحد  مشهد  كله  املشهد  هذا  ألن 
مل  أجزائه  بعض  مراعاة  سلوكه  يف  أمهل  فمن 
يضمن إصابة وجه احلكمة بام قد يرتتب عليه من 
ارتدادات مل يتوقعها، فإذا كنت أعيش يف أرسة 

الرشد اجلنيس لإلنسان، ألن تلك البدايات تريس اجتاهات عميقة 
ومؤثرة جدًا يف النفس اإلنسانية، ومن ثم كان االهتامم املؤكد يف الدين 
برعاية األطفال يف هذا اجلانب كام يتمثل يف وصايا عديدة، منها: آية 

االستئذان يف سورة النور.
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بني والدي وإخويت وأخوايت فإّن عيّل أن أتعامل 
عىل أساس معرفة خصال اجلميع وموقعي بينهم 
وما يصح ويليق بالنظر إىل حايل وحاهلم معًا وال 
أتعامل داخلها حتى كأين أعيش وحدي من دون 
اعتبار بآراء اآلخرين وانطباعهم عني، وهذا أمر 
واضح، وعليه فقس املجموعات األخرى التي 
أعيش بينها من أرحام وأصدقاء وما إىل ذلك، 

فهناك اعتبار رضوري للكل بحسب ما يليق به.

وصف أمهية سعادة اآلخرين يف 
إسعاد اإلنسان:

أن  املرء  عىل  أّن  ذلك  ضوء  يف  الحظت  وقد 
يعرف أن سعادة الفرد مرتبطة بسعادة جمتمعه 
من أرسته وجريانه وزمالئه يف العمل وأصدقائه 
والعامل لديه وسائر املجتمع العام، فمن رغب 
يف سعادة نفسه اقتىض أن هيتم بسعادة من حوله 
ويريد هلم اخلري والدعة والسعادة، فالفرد السعيد 
إنام يكون يف الوسط السعيد، وخيطئ كثري من 
الناس إذ يعتقدون أهنم يمكن أن يعيشوا السعادة 
من دون َمن حوهلم بل عىل حساب سعادة َمن 
بذلك عوارض  لدهيم  فتحدث  أيضًا،  حوهلم 
وابتالءات قد ال يفهمون منشأها وسببها، فهناك 
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من األزواج َمن يفكر يف سعادته هو دون سعادة 
غري  بحياة  فُيبتىل  يشاء،  كام  فيترصف  زوجته، 
مطمئنة تشوهبا خالفات زوجية واضطرابات 
عاطفي  وانفصال  شديدة  وانفعاالت  نفسية 
من  يسلم  لن  مرضية  عوارض  وهلا  له  يسبب 
آثارها، كام يؤثر ذلك عىل سالمة أوالده الذين 
ينطلق من الرغبة يف إسعادهم وهو ال يقّدر ذلك 
الذين  األصناف  سائر  يف  احلال  وهكذا  كله، 

ذكرناهم.
ومن ثم ينبغي أن يكون املرء مهتاًمـ  حسبام يتيرس 
لهـ  بعدم عناء اآلخرين من حوله وشقائهم، كام 

ينبغي للمجتمع أن هيتم بمثل ذلك.
ومن ثم يسعى الباحثون يف علم التنمية املعارص 
ـ كام الحظتـ  إىل التأكيد يف طرق التنمية الذاتية 
واالقتصادية عىل االهتامم بإسعاد اآلخر، حيث 

لوحظ أنه مظنة الستتباع سعادة املرء.
مثالً إذا كان مدير الرشكة يريد نشاطها ونموها 
فلن يكون الطريق الصحيح أن يقرت اإلنفاق عىل 
املوظفني والعامل لديه ويوجب مزيدًا من العناء 
والتضييق هلم، بل عليه أن يسعى إىل إسعادهم 
واحلّد من معاناهتم حتى يشعروا بأن هذا هو 
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مرشوعهم ورأس ماهلم فيخلصون يف عملهم 
ويتوّقون اخلطأ واخلطيئة يف أمره.

وإذا كان اإلنسان يقدم عىل كثري من اخلطوات 
ويتحمل الكثري من العناء ألجل أن حيصل عىل 
مزيد من املكاسب ويصل إىل مزيد من السعادة 
فإّن عليه أن يعلم أّن االهتامم بسعادة اآلخرين 
فضالً عن كونه فضيلة أخالقية ليس أقّل منها يف 

استتباع السعادة له.
للعالقة  أدّق  فهم  إىل  ينتهي  املوضوع  وهذا 

الوثيقة بني احلكمة والفضيلة.
التي  العامة  احلكيمة  اخلطوات  بعض  هذه 

المست احلاجة إليها يف احلياة.
وهناك حكم تفصيلية كثرية أفدهتا من خالل 
نصوص حكيمة ومن خالل التأمل يف حوادث 
هو  ليس  احلكمة  شأن  يف  املهم  أن  إال  احلياة، 
يؤدي  والذي  هبا  الوعي  بل  عليها  االطالع 
العمل  يف  وتطبيقها  حملها  يف  استحضارها  إىل 

والسلوك.
يف  احلكمة  من  مزيد  إىل  بحاجتي  أشعر  إنني 
احلياةـ  إن كنت يف األصل قد أوتيت شيئًا منهاـ  
يف كل جانب من جوانب حيايت ويف كل بعد من 
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أبعادها، وال أزال أجد إخفاقًا يف استثامر أفضل 
حليايت وانرصافًا إىل صغائر األمور وعواجلها 
وعواقبها  مهامهتا  إىل  االنتباه  بدل  وظواهرها 
وبواطنها، ولعّل اهلل سبحانه ييرّس يل مزيدًا من 

التوفيق يف هذا املسري.

احلكمة والدين:
أن  الصادق  الدين  من  املتوقع  أن  يف  شك  ال 
املنحى احلكيم يف  يؤكد عىل اجتاه اإلنسان إىل 
رسالة  الدين  هذا  ألن  وسلوكًا،  تبرصًا  احلياة 
اإلله اخلالق لإلنسان، ولن يكون اإلله اخلالق ـ 
املتصف بالعلم والقدرة واالختيارـ  بطبيعة احلال 
إال حكياًم، فهو منبع احلكمة ومصدرها، وقد 
خلق اإلنسان جمهزًا بالعلم والقدرة واالختيار 
رسالته  تأيت  أن  بد  فال  احلكمة،  إىل  والنزوع 

مالئمة لصفاته وملا فطر عليه اإلنسان.
الحظت  حيث  كذلك،  الدين  وجدت  وقد 
من  اإلنسان  يف  احلكيم  النزوع  بتنمية  اهتاممه 
داخله  يف  احلكمة  روح  تنمية  عىل  حّثه  خالل 
وإمداده بتعاليم حكيمة تصونه عن اخلطأ يف هذه 

احلياة.
اخلطريين  بالنبأين  اإلنسان  إنباء  أن  والواقع 
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ومها وجود اإلله املعني باإلنسان وخصائصه، 
وببقاء اإلنسان بعد هذه احلياة مرهونًا بتبرصه 
ليكون  السياق،  قد جاء يف هذا  فيها  وسلوكه 
احلقائق  مع  مالئاًم  وسلوكه  اإلنسان  ترصف 
املحيطة به واملهمة له، كام يعّلم الوالدان أوالدهم 
واملعلمون تالميذهم احلقائق التي حتيط هبم مما 

ينبغي اطالعهم عليها.
اإلنسان  تذكري  تكّرر  جتد  الكريم  القرآن  ففي 
تؤدي  مبنية عىل سنن وقواعد  احلياة  بأّن هذه 
وأن  والشقاء،  العناء  أو  السعادة  إىل  باإلنسان 
اهلدي الصحيح يف احلياة يؤدي إىل ما تسمح به 
احلياة من سعادة لإلنسان، كام قال تعاىل: ﴿ َوَمن 
ولُو 

ُ
أ إِلَّ  ُر  كَّ يَذَّ َوَما  َكثرًِيا  َخرْيًا  وِتَ 

ُ
أ َفَقْد  اْلِْكَمَة  يُْؤَت 

ْلَاِب﴾)1(.
َ
اْل

كام أكد القرآن الكريم عىل أن بعثة الرسل إنام 
كانت يف األصل ألجل تعليم اإلنسان احلكمة، 
نُكْم َيتْلُو  رَْسلَْنا فِيُكْم رَُسوًل ِمّ

َ
قال سبحانه: ﴿َكَما أ

يُكْم َوُيَعلُِّمُكُم الِْكَتاَب َواْلِْكَمَة  َعلَيُْكْم آيَاتَِنا َوُيَزكِّ
ا لَْم تَُكونُوا َتْعلَُموَن﴾)2(. َوُيَعلُِّمُكم مَّ

)1( سورة البقرة:269.
ي َبَعَث  )2( سورة البقرة:151. ومن اآليات األخرى قوله تعاىل: ﴿ُهَو الَِّ
يِهْم َوُيَعلُِّمُهُم الِْكَتاَب َواْلِْكَمَة ِإَون َكنُوا ِمن َقبُْل لَِف  نُْهْم َيتْلُو َعلَيِْهْم آيَاتِهِ َوُيَزكِّ يِّنَي رَُسوًل ِمّ ِمّ

ُ
ِف اْل

ا َجاَء ِعيَس بِاْلَيَِّناِت  بنٍِي﴾ )سورة اجلمعة:2(، وقال جلت آالؤه: ﴿َولَمَّ َضَلٍل مُّ
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أرسلهم  الذين  عباده  سبحانه  اهلل  أهلم  وقد 
بمزيد من احلكمة كي يتأتى هلم األداء الكفوء 
عن  سبحانه  قال  كام  احلكيمة،  الرسالة  هلذه 
الِْكَتاَب  إِبَْراهِيَم  آَل  آتَيَْنا  ﴿َفَقْد   : إبراهيم  آل 
ْكَمَة  َواْلِْكَمَة﴾)1(، وجاء عن داود : ﴿َوآتَيَْناهُ الِْ
َوفَْصَل اْلَِطاِب﴾)2(، وعن عيسى : ﴿ِإَوذْ َعلَّْمُتَك 
جِنيَل﴾))(، وعن رسول  الِْكَتاَب َواْلِْكَمَة َواتلَّْوَراةَ َواْلِ
نَزَل اللَّـُه َعلَيَْك الِْكَتاَب َواْلِْكَمَة 

َ
اإلسالم : ﴿َوأ

َعلَيَْك  اللَّـهِ  فَْضُل  َوَكَن  َتْعلَُم  تَُكن  لَْم  َما  وََعلََّمَك 
َعِظيًما﴾))(.

وقد دعا سبحانه الرسل إىل الدعوة إليه باحلكمة، 
َِّك بِالْـِحْكَمةِ َوالْـَموِْعَظةِ  قال تعاىل: ﴿اْدُع إَِل َسبِيِل َرب
ْعلَُم بَِمن 

َ
ْحَسُن إِنَّ َربََّك ُهَو أ

َ
الْـَحَسَنةِ وََجادِلْـُهم بِالَِّت ِهَ أ

ْعلَُم بِالْـُمْهَتِديَن﴾)5(.
َ
َضلَّ َعن َسبِيلِهِ وَُهَو أ

وقد جاءت الترشيعات االعتقادية والسلوكية 

قَاَل قَْد ِجئُْتُكم بِاْلِْكَمةِ﴾ )سورة الزخرف:)6(، وقال عز من قائل: ﴿َولََقْد 
نَباءِ َما فِيهِ ُمزَْدَجٌر * ِحْكَمٌة بَالَِغٌة َفَما ُتْغِن انلُُّذُر﴾ )سورة القمر:)ــ5(، 

َ
َن اْل َجاَءُهم ِمّ

َن الِْكَتاِب َواْلِْكَمةِ يَعُِظُكم  نَزَل َعلَيُْكم ِمّ
َ
وقال تعاىل: ﴿َواذُْكُروا نِْعَمَت اللَّـهِ َعلَيُْكْم َوَما أ

بِهِ﴾ )سورة البقرة:1)2(.
)1( سورة النساء:)5.

)2( سورة ص:20.
))( سورة املائدة:110.
))( سورة النساء:)11.
)5( سورة النحل:125.
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باملنظور  احلكمة  ملقتىض  استجابًة  الدين  يف 
لُْقَماَن  آتَيَْنا  ﴿َولََقْد  سبحانه:  قال  كام  األوسع، 
َما يَْشُكُر نِلَْفِسهِ َوَمن  ِن اْشُكْر لِلَّـهِ َوَمن يَْشُكْر فَإِنَّ

َ
اْلِْكَمَة أ

ا  َكَفَر فَإِنَّ اللَّـَه َغِنٌّ َحِيٌد﴾)1(، وقال تعاىل: ﴿َذلَِك ِممَّ
وَْح إَِلَْك َربَُّك ِمَن اْلِْكَمةِ َوَل َتَْعْل َمَع اللَّـهِ إِلَـًها آَخَر 

َ
أ

ْدُحوًرا﴾)2(. َفُتلَْق ِف َجَهنََّم َملُوًما مَّ
وتفريعًا عىل ذلك: دلت النصوص عىل أن اإليامن 
باهلل ورساالته يقّوي روح احلكمة يف اإلنسانـ  كام 
نجد ذلك يف العديد من الصاحلنيـ  وأن حكمة 
اإلنسان املؤمن تعرّب عن قوة روح اإليامن فيه، 
كام أن قلة حكمته تعرّب عن خالف ذلك، ولذلك 
ورد ما يفيد أن املؤمن كّيس وعاقل وأنه ينظر إىل 

األمور بتبرص وال ُيلدغ من حجر مرتني.
كام يتفرع عن ذلك أن حلكمة اإلنسان املؤمن 
مبادئه  يف  سواء  الدين  تلقي  حسن  يف  دخل 
وقيمه العامة أو يف ترشيعاته التي يبتني عليها، 
أو فيام يتعلق بتطبيق تلك املبادئ والترشيعات 
وتشخيص املرء لوظيفته الشخصية واألرسية 
يف  املالئمة  فاحلاضنة  ضوئها.  يف  واالجتامعية 
داخل اإلنسان جتعله أكثر استعدادًا الستقبال 

)1( سورة لقامن:12.
)2( سورة اإلرساء:9).
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املبادئ احلكيمة وأقدر عىل تطبيقها يف مواردها 
تطبيقًا راشدًا وصائبًا.

وجوه إعانة الدين لإلنسان يف 
مسرية احلكمة:

مسرية  يف  اإلنسان  يعني  الدين  أّن  أجد  إّنني 
احلكمة من وجوه ثالثة:

بالتعاليم  لإلنسان  الدين  إمداد  األول:  الوجه 
األسئلة  شأن  يف  الصادقة  واألنباء  احلكيمة 
وبقاء  تعاىل،  اهلل  وجود  من  لإلنسان  الكربى 
اإلنسان بعد احلياة، وأصول السبيل الراشد يف 

احلياة.
إنني أرى أن نبأ اآلخرة هلو نبأ عظيم جدًا من شأنه 
أن يغري زاوية رؤية اإلنسان احلكيم للحياة متامًا، 
ألن مقتضاه أن يكون اإلنسان يف هذه احلياة يف 
تبرصه  نتيجة  وتلقيه  واختبار،  امتحان  فرصة 
ن 

َ
وسعيه يف حياة أخرى، كام قال سبحانه: ﴿َوأ

نَّ َسْعَيُه َسوَْف يَُرى * ُثمَّ ُيَْزاهُ 
َ
نَساِن إِلَّ َما َسَع * َوأ لَّيَْس لِْلِ

ْوَف﴾)1(، وقال تعاىل: ﴿َهـَذا كَِتاُبَنا يَنِطُق 
َ
الْـَجَزاَء اْل

َعلَيُْكم بِاْلَِقّ إِنَّا ُكنَّا نَْسَتنِسُخ َما ُكنُتْم َتْعَملُوَن﴾)2(.

)1( سورة النجم:9)ــ1).
)2( سورة اجلاثية:29.
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إن نبأ اآلخرة ال يقتيض وفق الدين اإلعراض عن 
هذه احلياة متامًا، ولكن يقتيض أن توضع بجنب 
احلياة األخرى وتقّدر بقدرها، كام قال سبحانه: 
اَر اْلِخَرةَ َوَل تَنَس نَِصيَبَك ِمَن  ﴿َوابَْتِغ فِيَما آتَاَك اللَّـُه ادلَّ

نَْيا﴾)1(. ادلُّ
وإّنني قد انتفعت بتعاليم اهلل سبحانه وإرشاداته 
يف رسالته إيّل وإىل اإلنسان انتفاعًا كبريًا، فكانت 

رسالته رسالة ملهمة ورائعة حقًا.
إّنني استضأت بالسرية والوصايا احلكيمة  كام 
ُأثرت عن عباده املميزين الذين  التي  والرائعة 
ُعني هبم عناية خاصة من خالل اإلهلام والتسديد 
اإلمام  وتلميذه    اإلسالم  رسول  سيام  وال 

.عيل
يف  لإلنسان  سبحانه  اهلل  إعانة  الثاين:  الوجه 
مسرية احلكمة، فقد جاء يف رسالة اهلل سبحانه 
االجتاه  تعاىل ظهر لإلنسان يف  أنه  اإلنسان  إىل 
احلكيم، متى كان ناصحًا لنفسه يف هذا االجتاه 
ورجا من اهلل سبحانه أن يكون عونًا له فيه، فهو 
الراشدة  واإلحياءات  والتسديد  باإلهلام  يمّده 

ويثبته عىل املسار احلكيم.

)1( سورة القصص:77.
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إّنني أحسست بشكل فعيل يف العديد من املواقف 
واستجاب  رعاين  قد  سبحانه  بأنه  حيايت  يف 
احلكيم،  االجتاه  يف  وساعدين  الضطراري 
وأعتقد أنني لو كنت أريد نصحًا لنفيس وأشّد 
وآمل  أرجو  أنني  عىل  لزادين،  باحلكمة  تعلقًا 

املزيد من فضله تعاىل.
الوجه الثالث: إن الدين حيفز اإلنسان نحو االجتاه 
احلكيم ويقوي فيه الدواعي احلكيمة من نواٍح 

متعددة، منها ما ييل:
1 ـ أصل حثه عىل التحيل بروح احلكمة وبيان 
رضورته وخطورة االسرتسال يف احلياة من دون 
أخذ باالعتبارات احلكيمة، فإن من شأن هذا 
احلث والتأكيد أن حيفز اإلنسان عىل االستجابة 
كالوالدين  اآلخرين  حث  يف  احلال  هو  كام  له 
واألصدقاء اإلنسان عىل يشء معني، حيث إنه 

حيفز دواعي اإلنسان جتاهه بطبيعة احلال.
2 ـ حثه الدين عىل العلم والتفكري والعقالنية 
املعرفية، كام يف مئات من اآليات القرآنية بألسنة 
خمتلفة، فإّن من شأن املعرفة الصائبة أن تقوي 
احلياة  سنن  تكشف  ألهنا  السليمة،  الدواعي 

وخماطرها.
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) ـ تقدير السلوك احلكيم والصائب من خالل 
املكافأة والثواب، والتحذير عن السلوك اخلاطئ 
لن  اإلنسان  فإن  واجلزاء،  املعاقبة  خالل  من 
يستغني يف أي مساٍر عن دعم اإلحسان والردع 
عن اإلساءة، وتلك سنّة مشهودة من سنن احلياة.
الفاضلة، والرتغيب عن  القيم  ـ احلث عىل   (
ووعيد  باإلحسان،  املحسن  ووعد  أضدادها، 
األخالقية  القيم  رعاية  فإن  باإلساءة،  امليسء 
العدل  مثل  ـ  السلوك  مرشوعية  قيم  خاصًة 
والصدق والوفاء والعفافـ  توافق احلكمة، ألهنا 
ـ فضالً عن أمهيتها يف حد ذاهتا ـ أسباب نوعية 
للسعادة يف هذه احلياة، كام أن أضدادها أسباب 

للعناء والشقاء.
الدين  بموضوع  يتعلق  فيام  االنتباه  وينبغي 
والسعادة إىل أن الدين إذا كان يرشد اإلنسان إىل 
مراعاة حدوٍد يف سلوكياته فإّن ذلك يف احلقيقة 
هي  بل  فحسب،  اآلخرة  سعادة  ملراعاة  ليس 
ملراعاة سعادته يف هذه احلياة أيضًا ولكن برؤية 
أشمل وأوسع، ألن املحددات اإللزامية للسعادة 
يف الدين ليست إال حتريات للقيم الفاضلة مثل 
شك  وال  وأخواهتا،  والوفاء  والصدق  العدل 
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يف أن هذه القيم عمومًا رضورية يف سعادة نوع 
اإلنسان يف هذه احلياة بالنظرة الشاملة.

عىل أنني أعتقد أن اإليامن بوجود اإلله وبالدار 
اآلخرة من شأنه أن يوفر لإلنسان أسبابًا إضافية 

للسعادة املعنوية واملادية من نواٍح متعددة، منها:
1ـ  أن ذكر اهلل سبحانه بنفسه يمثل حاجة فطرية 
وطمأنينة  وسكينة  سعادة  له  يوجب  لإلنسان 
احلاجات  بسائر  اإليفاء  شأن  سبحانه  شأنه 
الفطرية، كام أن االعتقاد ببقاء اإلنسان بعد املامت 
يستجيب لشعور إنساين فطري، حيث إن األمل 
أمل متجذر يف نفس اإلنسان وافتقاده  بالبقاء 
يوجب الشعور باخلواء، ومن ثم ينظر الناس إىل 

ذوهيم وإىل العظامء بعني البقاء.
2ـ  أن لإلنسان حاجة روحية إىل املكانة واملنزلة 
املادة  عن  الرتفع  وإىل  األمل  وإىل  األنس  وإىل 
بعض اليشء، وكل ذلك يتحقق عىل وجه مجيل 
ومالئم مع ذكر اهلل سبحانه، كام أن اآلخرة حتقق 
لإلنسان بديالً يفكر به ويأمل فيه عام جيده من 
وجوه الفناء والشقاء يف هذه احلياة ال سيام فيام 

كان ألجل اهلل سبحانه ورعايًة للقيم الفاضلة.
) ـ أن اهلل سبحانه قد وعد اإلنسان بإعانته يف 



46

املادية  حوائجه  ويف  املتقدمة  املعنوية  حوائجه 
والعافية  والولد  والزوج  الرزق  من  الفطرية 
مقاديره  به  ما تسمح  بمقدار  والعمر ونحوها 
هلذه احلياة من حيث حيتسب وال حيتسب، كام 
ن ُيِيُب الْـُمْضَطرَّ إَِذا َدَعهُ َوَيْكِشُف  مَّ

َ
قال سبحانه: ﴿أ

ُعْسٍ  َبْعَد  اللَّـُه  ﴿َسَيْجَعُل  تعاىل:  وَء﴾)1(، وقال  السُّ
ا﴾)2(، وقد رضب اهلل سبحانه مثاًل إلجابته  يُْسً

لدعاء أنبيائه يف القرآن الكريم.
إّنني انتفعت يف حيايت كثريًا بتحفيز الدين يل يف 
االجتاه احلكيم، فكم من خطأ أو خطيئة حترزت 
عنه يف أثر حتفيز الدين وتشويقه أو حتذيره، وكم 
من عمل صائب وناجح يل يف مسرييت تيرّس يل يف 
أثر الدين، لقد استنقذ الدين بتعليامته ونصائحه 
والفراغ  والقلق  اللغو  عن  حلظايت  من  كثريًا 
اخلاطئة  باألمور  االنشغال  وعن  والتكاسل 
والتافهة، وأثار يّف روح الطموح والصرب والعمل 

ألجل االستثامر األمثل لفرصتي يف هذه احلياة.
إّنني أنظر إىل اهلل سبحانه ـ من خالل إنبائه عن 
نفسه يف رسالته إيّل وإىل اخللق مجيعًاـ  كقّيم حكيم 
لإلنسان  احلكيمة  للمسرية  وراٍع  احلياة،  عىل 

)1( سورة النمل:62.
)2( سورة الطالق:7
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فيها، فهو هيدي إىل االجتاه احلكيم وحيفز عىل 
اخلطوة احلكيمة ويقّدرها، وأقّرب ذلك لنفيس 
ـ وهلل املثل األعىل ـ برعاية الوالدين احلكيمني 
وأنظر  لألوالد،  احلكيمة  للمسرية  األرسة  يف 
إىل الدين ـ وهو رسالة اهلل سبحانه إىل اإلنسان 
والفضيلة  واحلكمة  للحقيقة  ظاهرة  كواعية  ـ 
واحلكمة  العقل  صوت  ويدعم  يستحث 
والضمري يف داخل اإلنسان الذي هو واعية باطنة 

يف داخل اإلنسان.
إّن االختبار احلقيقي لإلنسان يف هذه احلياة هو 
قواعد  وفق  وجريه  احلكمة  بروح  حتليه  مدى 
فاحلياة لإلنسان مضامر  فيها،  السلوك احلكيم 
بالتقدير  الناس  أوىل  وليس  ذلك،  يف  للسباق 
أكثرهم تنعاًم يف هذه احلياة، بل أكثرهم حكمًة 
فيها ومكافحًة يف سبيلها، فاحلكمة هي التي حتدد 

مراتب الناس ودرجاهتم.
السلوك  من  له  ينبغي  ملا  تأمله  يف  اإلنسان  إّن 
احلكيم يف هذه احلياة حيث يالحظ سنن احلياة 
نواحيها  خمتلف  يف  ـ  باإلنسان  العالقة  ذات  ـ 
جيد  والتارخيية  واالجتامعية  واألرسية  النفسية 
فيها تناسقًا وتالؤمًا وحكمًة مما يمثل صناعة 



48

هذا البعد من قبل صانع مبدع وقدير وحكيم، 
عىل  الوقوف  عند  الفيزيائي  ذلك  جيد  كام 
والدقة  ومجاهلا  الكون  لبناء  الفيزيائية  القواعد 
فيها ومتانة العالقة بينها، وهي ليست بأقل من 
الفيزيائية روعًة ودقًة ومجاالً، فحقًا إن  السنن 
الواسع  الوجود  هذا  جوانب  من  جانب  كل 
واملتنوع آية رائعة ومذهلة من آيات صانع مهيمن 
والضآلة  بالصغر  اإلنسان  ُيشِعر  وهو  وقدير، 
واالحتقار والعجز أمام هذه املقدرة الفائقة غري 
املتناهية والعلم الشامل واملحيط، ويستوجب 
إن  وحقًا  واخلضوع،  والتقدير  اإلعجاب  منه 
كل يشء يف هذا الكون خيضع لتقدير هذا اإلله 
القدير، فكأنه يسجد له ويسبح بحمده، فام أحراه 

بتسبيح اإلنسان ومحده دومًا.
إّنني أختم هذه املحارضة بآيات تذّكر اإلنسان 
بواعية اهلل سبحانه وندائه احلكيم لإلنسان، ثم 

. بكالم لإلمام عيل
1. قال اهلل سبحانه: ﴿لََقْد َمنَّ اللَّـُه َعَ الُْمْؤِمننَِي إِذْ 
يِهْم  نُفِسِهْم َيتْلُو َعلَيِْهْم آيَاتِهِ َوُيَزكِّ

َ
ْن أ َبَعَث فِيِهْم رَُسوًل ِمّ

َوُيَعلُِّمُهُم الِْكَتاَب َواْلِْكَمَة ِإَون َكنُوا ِمن َقبُْل لَِف َضَلٍل 
بنٍِي﴾)1(. مُّ

)1( سورة آل عمران:)16.



49

ِي  َها انلَّاُس اْعُبُدوا َربَُّكُم الَّ يُّ
َ
2. وقال تعاىل: ﴿يَا أ

ِي َجَعَل  ِيَن ِمن َقبْلُِكْم لََعلَُّكْم َتتَُّقوَن * الَّ َخلََقُكْم َوالَّ
َماءِ َماًء  نَزَل ِمَن السَّ

َ
َماَء بَِناًء َوأ رَْض فَِراًشا َوالسَّ

َ
لَُكُم اْل

نَداًدا 
َ
ْخَرَج بِهِ ِمَن اثلََّمَراِت رِزْقًا لَُّكْم فََل َتَْعلُوا لِلَّـهِ أ

َ
فَأ

نُتْم َتْعلَُموَن﴾)1(.
َ
َوأ

َها انلَّاُس قَْد َجاَءُكم  يُّ
َ
). وقال جلت آالؤه: ﴿يَا أ

ِيَن  ا الَّ مَّ
َ
بِيًنا * فَأ نَزنْلَا إَِلُْكْم نُوًرا مُّ

َ
ُِّكْم َوأ ب ن رَّ بُرَْهاٌن ِمّ

نُْه َوفَْضٍل  آَمُنوا بِاللَّـهِ َواْعَتَصُموا بِهِ فََسُيْدِخلُُهْم ِف رَْحٍَة ِمّ
ْسَتقِيًما﴾)2(. اًطا مُّ َوَيْهِديِهْم إَِلْهِ ِصَ

وِْعَظٌة  َها انلَّاُس قَْد َجاَءتُْكم مَّ يُّ
َ
). وقال تعاىل: ﴿يَا أ

ُدورِ وَُهًدى َورَْحٌَة لِّلُْمْؤِمننَِي  ُِّكْم وَِشَفاٌء لَِّما ِف الصُّ ب ن رَّ ِمّ
ا  مَّ * قُْل بَِفْضِل اللَّـهِ َوبِرَْحَتِهِ فَبَِذلَِك فَلَْيْفرَُحوا ُهَو َخرْيٌ ِمّ
ٍن َوَما َتتْلُو ِمنُْه ِمن قُْرآٍن َوَل 

ْ
َيَْمُعوَن... َوَما تَُكوُن ِف َشأ

َتْعَملُوَن ِمْن َعَمٍل إِلَّ ُكنَّا َعلَيُْكْم ُشُهوًدا إِذْ تُفِيُضوَن فِيهِ 
َماءِ  رِْض َوَل ِف السَّ

َ
ٍة ِف اْل ثَْقاِل َذرَّ َِّك ِمن ِمّ ب َوَما َيْعزُُب َعن رَّ

بنٍِي﴾))(. ْكَبَ إِلَّ ِف كَِتاٍب مُّ
َ
ْصَغَر ِمن َذلَِك َوَل أ

َ
َوَل أ

َها انلَّاُس قَْد َجاَءُكُم اْلَقُّ  يُّ
َ
5. وقال سبحانه: ﴿قُْل يَا أ

َما َيْهَتِدي نِلَْفِسهِ َوَمن َضلَّ  ُِّكْم َفَمِن اْهَتَدى فَإِنَّ ب ِمن رَّ

)1( سورة البقرة:21ــ22.
)2( سورة النساء:)17ــ175.

))( سورة يونس:57ــ 58، 61.
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نَا َعلَيُْكم بَِوكِيٍل﴾)1(.
َ
فَإِنََّما يَِضلُّ َعلَيَْها َوَما أ

َها انلَّاُس إِنَّا َخلَْقَناُكم  يُّ
َ
6. وقال جّل ذكره: ﴿يَا أ

إِنَّ  تِلََعاَرفُوا  َوَقَبائَِل  ُشُعوًبا  وََجَعلَْناُكْم  نَث 
ُ
َوأ َذَكٍر  ن  ِمّ

تَْقاُكْم إِنَّ اللَّـَه َعلِيٌم َخبرٌِي﴾)2(.
َ
ْكَرَمُكْم ِعنَد اللَّـهِ أ

َ
أ

البنه  املعروفة  وصيته  يف    عيل  اإلمام  وقال 
احلسن ، وما ييل خمتارات من وصاياه العامة))(.
وُلُزوِم  ُبَنيَّ  َأْي  اهلل  ِبَتْقَوى  ُأوِصيَك  »ِإنِّي   .1
َأْمِره، وِعَماَرِة َقْلِبَك ِبِذْكِره واِلْعِتَصاِم ِبَحْبِله، 
وَأيُّ َسَبٍب َأْوَثُق ِمْن َسَبٍب َبْيَنَك وَبْيَن اهلل، ِإْن 

َأْنَت َأَخْذَت ِبه«.
ه  َهاَدِة، وَقوِّ 2. »َأْحِي َقْلَبَك ِباْلـَمْوِعَظِة وَأِمْته ِبالزَّ

ْره ِباْلِحْكَمِة«. ِباْلَيِقنِي وَنوِّ
). »وَدِع اْلَقْوَل ِفيَما َل َتْعِرُف واْلِخَطاَب ِفيَما َلْم 
ُتَكلَّْف، وَأْمِسْك َعْن َطِريٍق ِإَذا ِخْفَت َضَلَلَته، 
َلِل َخْيٌر ِمْن ُرُكوِب  َفِإنَّ اْلَكفَّ ِعْنَد َحْيَرِة الضَّ

اأَلْهَواِل«.
ْد َنْفَسَك التََّصبَُّر َعَلى اْلَمْكُروه، وِنْعَم  ). »وَعوِّ

اْلُخُلُق التََّصُبُر«.
5. »..ِلَتْسَتْقِبَل ِبِجدِّ َرْأِيَك ِمَن اأَلْمِر، َما َقْد َكَفاَك 

)1( سورة يونس:108.
)2( سورة احلجرات:)1.

))( هنج البالغة، حتقيق صبحي الصالح ص:91)ــ05).
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َأْهُل التََّجاِرِب ُبْغَيَته وَتْجِرَبَته، َفَتُكوَن َقْد ُكِفيَت 
َلِب، وُعوِفيَت ِمْن ِعَلِج التَّْجِرَبِة، َفَأَتاَك  َمُئوَنَة الطَّ
ِمْن َذِلَك َما َقْد ُكنَّا َنْأِتيه، واْسَتَباَن َلَك َما ُربََّما 

َأْظَلَم َعَلْيَنا ِمْنه«.
وآَفُة  َواِب  الصَّ ِضدُّ  اإِلْعَجاَب  َأنَّ  »واْعَلْم   .6

اأَلْلَباِب«.
7. »واْعَلْم َيِقينًا َأنََّك َلْن َتْبُلَغ َأَمَلَك وَلْن َتْعُدَو 
َأَجَلَك، وَأنََّك ِفي َسِبيِل َمْن َكاَن َقْبَلَك، َفَخفِّْض ِفي 
َلِب وَأْجِمْل ِفي اْلُمْكَتَسِب، َفِإنَّه ُربَّ َطَلٍب َقْد  الطَّ
َجرَّ ِإَلى َحَرٍب، وَلْيَس ُكلُّ َطاِلٍب ِبَمْرُزوٍق، وَل 

ُكلُّ ُمْجِمٍل ِبَمْحُروٍم«.
8. »َأْكِرْم َنْفَسَك َعْن ُكلِّ َدِنيٍَّة، وِإْن َساَقْتَك ِإَلى 
َغاِئِب، َفِإنََّك َلْن َتْعَتاَض ِبَما َتْبُذُل ِمْن َنْفِسَك  الرَّ
ِعَوضًا، وَل َتُكْن َعْبَد َغْيِرَك وَقْد َجَعَلَك اهللَّ ُحّرًا، 
، وُيْسٍر َل ُيَناُل ِإلَّ  وَما َخْيُر َخْيٍر َل ُيَناُل ِإلَّ ِبَشرٍّ

ِبُعْسٍر«.
َمِع، َفُتوِرَدَك  9. »وِإيَّاَك َأْن ُتوِجَف ِبَك َمَطاَيا الطَّ

َمَناِهَل اْلَهَلَكِة«.
اُء َدَواًء«. َواُء َداًء والدَّ 10. »ُربََّما َكاَن الدَّ

وَغشَّ  النَّاِصِح  َغْيُر  َنَصَح  11.»وُربََّما 
اْلـُمْسَتْنَصُح«.
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12. »َوِإيَّاَك َواتَِّكالَك َعَلى اْلـُمَنى َفِإنَّها َبَضاِئُع 
الـَمْوَتى«)1(.

ْبَت َما  )1. »واْلَعْقُل ِحْفُظ التََّجاِرِب، وَخْيُر َما َجرَّ
َوَعَظَك«.

)1. »اْسَتِدلَّ َعَلى َما َلْم َيُكْن ِبَما َقْد َكاَن، َفِإنَّ 
اأُلُموَر َأْشَباه«.

ْبِر،  15. »اْطَرْح َعْنَك َواِرَداِت اْلُهُموِم ِبَعَزاِئِم الصَّ
وُحْسِن اْلَيِقنِي«.

ومما جاء يف وصيته  تلك يف اإليصاء بالتواصل 
مع اهلل سبحانه: »وَأْلِجْئ َنْفَسَك ِفي ُأُموِرَك ُكلَِّها 
ِإَلى ِإَلِهَك، َفِإنََّك ُتْلِجُئَها ِإَلى َكْهٍف َحِريٍز وَماِنٍع 
ِبَيِده  َفِإنَّ  ِلَربَِّك،  اْلَمْسَأَلِة  ِفي  وَأْخِلْص  َعِزيٍز، 

اْلَعَطاَء واْلِحْرَماَن، وَأْكِثِر اِلْسِتَخاَرَة«.
َخَزاِئُن  ِبَيِده  الَِّذي  َأنَّ  »واْعَلْم   : وقال 
َعاِء،  الدُّ ِفي  َلَك  َأِذَن  َقْد  َماَواِت واأَلْرِض،  السَّ
وَتَكفََّل َلَك ِباإِلَجاَبِةـ  إىل أن قال ـ  َفِإَذا َناَدْيَته 
َسِمَع ِنَداَك، وِإَذا َناَجْيَته َعِلَم َنْجَواَك، َفَأْفَضْيَت 
ِإَلْيه ِبَحاَجِتَك، وَأْبَثْثَته َذاَت َنْفِسَك وَشَكْوَت ِإَلْيه 
َعَلى  واْسَتَعْنَته  ُكُروَبَك  واْسَتْكَشْفَته  ُهُموَمَك، 
ُأُموِرَك، وَسَأْلَته ِمْن َخَزاِئِن َرْحَمِته َما َل َيْقِدُر 

)1( هنج البالغة، حتقيق حممد عبده ج:) ص:52.
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ِة  َعَلى ِإْعَطاِئه َغْيُره، ِمْن ِزَياَدِة اأَلْعَماِر وِصحَّ
َيَدْيَك  ِفي  َجَعَل  ُثمَّ  اأَلْرَزاِق،  وَسَعِة  اأَلْبَداِن، 
َمْسَأَلِته،  ِمْن  ِفيه  َلَك  َأِذَن  ِبَما  َخَزاِئِنه،  َمَفاِتيَح 
ِنْعَمِته،  َأْبَواَب  َعاِء  ِبالدُّ اْسَتْفَتْحَت  ِشْئَت  َفَمَتى 
واْسَتْمَطْرَت َشآِبيَب َرْحَمِته، َفَل ُيَقنَِّطنََّك ِإْبَطاُء 
َرْت  ِإَجاَبِته، َفِإنَّ اْلَعِطيََّة َعَلى َقْدِر النِّيَِّة، وُربََّما ُأخِّ
اِئِل،  َعْنَك اإِلَجاَبُة ِلَيُكوَن َذِلَك َأْعَظَم أَلْجِر السَّ
ْيَء َفَل  وَأْجَزَل ِلَعَطاِء اآلِمِل، وُربََّما َسَأْلَت الشَّ
َأْو  َأْو آِجًل،  ِمْنه َعاِجًل  َخْيرًا  ُتْؤَتاه، وُأوِتيَت 
ُصِرَف َعْنَك ِلَما ُهَو َخْيٌر َلَك، َفَلُربَّ َأْمٍر َقْد َطَلْبَته 
ِفيه َهَلُك ِديِنَك َلْو ُأوِتيَته، َفْلَتُكْن َمْسَأَلُتَك ِفيَما 
َيْبَقى َلَك َجَماُله، وُيْنَفى َعْنَك َوَباُله، َفاْلَماُل َل 

َيْبَقى َلَك وَل َتْبَقى َله«.
ومن وصيته  فيها باالهتامم باآلخرة: »واْعَلْم 
ْنَيا، وِلْلَفَناِء  َيا ُبَنيَّ َأنََّك ِإنََّما ُخِلْقَت ِلآلِخَرِة َل ِللدُّ
ُقْلَعٍة  ِفي  وَأنََّك  ِلْلَحَياِة،  َل  وِلْلَمْوِت  ِلْلَبَقاِء  َل 
 : وَداِر ُبْلَغٍة، وَطِريٍق ِإَلى اآلِخَرِةـ  إىل أن قال
ْنَيا  ـ وِإيَّاَك َأْن َتْغَترَّ ِبَما َتَرى ِمْن ِإْخَلِد َأْهِل الدُّ
ِإَلْيَها، وَتَكاُلِبِهْم َعَلْيَها َفَقْد َنبََّأَك اهللَّ َعْنَها، وَنَعْت 
َفْت َلَك َعْن َمَساِويَها  ِهَي َلَك َعْن َنْفِسَها وَتَكشَّ
: َسَلَكْت ِبِهُم  ـ إىل أن قال  عن أهل الدنياـ 
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ْنَيا َطِريَق اْلَعَمى، وَأَخَذْت ِبَأْبَصاِرِهْم َعْن َمَناِر  الدُّ
اْلُهَدى، َفَتاُهوا ِفي َحْيَرِتَها وَغِرُقوا ِفي ِنْعَمِتَها، 
وَنُسوا  ِبَها،  وَلِعُبوا  ِبِهْم  َفَلِعَبْت  َرّبًا  واتََّخُذوَها 
َلُم، َكَأْن َقْد َوَرَدِت  َما َوَراَءَها. ُرَوْيدًا ُيْسِفُر الظَّ
 ، اأَلْظَعاُن، ُيوِشُك َمْن َأْسَرَع َأْن َيْلَحَق واْعَلْم َيا ُبَنيَّ
َأنَّ َمْن َكاَنْت َمِطيَُّته اللَّْيَل والنََّهاَر، َفِإنَّه ُيَساُر ِبه 
وِإْن َكاَن َواِقفًا، وَيْقَطُع اْلَمَساَفَة وِإْن َكاَن ُمِقيمًا 

َواِدعًا«.
هذا آخر ما تيرّس ذكره، واحلمد هلل رب العاملني، 

وصىل اهلل عىل حممد وآله الطاهرين.





55

fajrashura.com

   


	تمهيد:
	دعامتان للسلوك الراشد:
	دعامة الحكمة:
	خطوات حكيمة في الحياة:
	1 ـ جعل التحلي بروح الحكمة هدفاً:
	2 ـ التحلي بروح التعلم وأخلاقياته:
	3 ـ الاستغناء بالاعتبار عن التجربة المباشرة:
	4 ـ الحاجة إلى تربية النفس على الحكمة:
	5 ـ القدرة على نقد الذات:
	6 ـ تعميق الاهتمام بالمستقبل:
	7 ـ الإشارة إلى وجوه السعادة المعنوية:
	8 ـ الانتباه إلى دور ممارسة الحكمة في ازديادها:
	9 ـ أهمية التحلي بالحكمة في الأمور الخطيرة:
	10 ـ الانتباه إلى السنن الاجتماعية:
	وصف أهمية سعادة الآخرين في إسعاد الإنسان:
	الحكمة والدين:
	وجوه إعانة الدين للإنسان في مسيرة الحكمة:

