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 (1) والجمال قيم الخيرضوء فقه األمل في 
 د. عبد الخالق أحمدون 

 تمهيد:
نحن نقر إلى جانب عدد كبير من الباحثين والمفكرين وذوي الضمائر الحية والقلوب 

أن النسبوية والعدمية والمادية  والعقالنية المجردة ، تسير بالنابضة بالخير والجمال ، 
وبعد ذلك   -أو الفوضى الخالقة  كما يسميها البعض  -باإلنسان إلى الضياع و الفوضى 

الثقة والتشكيك في كل شيء ، ثم الصراع واالنتحار . فال بد من أخالق مسددة إلى انعدام 
ومؤيدة ، تسدد الفكر وتنور العقل وتفتح الطريق نحو األمل والسكينة ، ألن الحقيقة الكاملة 

 ال غير.« مقولة العبادة » تكمن في أن هذه األخالق من 
صحيح نوعا ما، ولكنه ال يكفي  كما أن القول بأن األخالق من مقولة المحبة هو قول

من الناحية المنطقية لتبرير الفعل الذي يتجاوز فيه اإلنسان ذاته إلى الغير، وإال لماذا 
يضحي اإلنسان بنفسه من أجل اآلخرين دون مقابل؟ . فإذا كان ثمة مبرر منطقي لمثل هذا 

 قلبه أن محبوبه الواقعي  الفعل فهو في اإليمان باهلل تعالى، ذلك أن اإلنسان يشعر في قرارة
 يريد منه ذلك الفعل، ولهذا فهو يحب الغير.  )هللا سبحانه(

أيضا، فإن القول بأن األخالق من مقولة الجمال، وأن روح اإلنسان تدرك الجمال  و
المعنوي الكامن في الصدق واألمانة واإليثار والعفة... هو قول صحيح إلى حد ما، ولكن ال 

صله )الذات اإللهية المقدسة( فإن اإلنسان يتصل أك عن منبع الجمال و ينبغي أن يغفلنا ذل
بهذا المنبع بصورة غير واعية، وينتج عن ذلك أن ينظر اإلنسان في أعماقه إلى التكليف 

 اإللهي بما أنه صادر عن هللا تعالى، وبالتالي فكل ما هو صادر عن هللا يراه جميال. 

مبرر المنطقي الداعي إلى السلوك األخالقي، ولن هذه النظريات وسواها تفتقد إلى ال
تجد مبررها الكافي إال في ظل الدين واإليمان باهلل، وعلى ضوء الثواب والعقاب. بل إن 
مستوى العالقة التي تربط اإلنسان باهلل تعالى قد تتجاوز حدود النفعية التي تتمظهر في 

لطمع بالجنة، فترقى إلى مستوى تتوحد اإلتيان بالفعل العبادي بداعي الخوف من النار أو ا
فيه المسارات والميول والمسالك المختلفة لإلنسان بحيث تعمل جميعها في االتجاه الذي تكون 
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فيه العبادة تعبيرا راقيا عن حالة الشكر واالمتنان هلل تعالى، فيصطبغ الفعل حينئذ بصبغة 
 . األخالقية

ئزه وميوله على أساس الواجبات اإللهية بتنظيم غرا اإلنسان نه عندما يقومأبمعنى 
لتعمل في االتجاه التكاملي الصحيح الذي فيه مصلحة اإلنسان، فإن أكله ونومه ومشيه 

ُقْل ِإنَّ َصََلِتي َوُنُسِكي وكالمه وحياته وموته كلها تصبح حينئذ عمال أخالقيا ومقدسا: )
ِلَك ُأِمْرتُ  ،ََل َشِريَك َلهُ  ّلِلَِّ َربِ  اْلَعاَلِمينَ  َوَمَماِتيَ  َوَمْحَيايْ  ُل اْلُمْسِلِمينَ  ،َوِبذََٰ ( )األنعام َوَأَنا َأوَّ

164-165 .) 

م ورسالته إن الرصيد األخالقي اإليماني اإلنساني نجده غارقا في جوهر اإلسال
الحضارية المثلى بمادته وتعاليمه وتوجيهاته الربانية ووصاياه النبوية التي نقى بها النفوس 
من دواخل السوء ، وطهر القلوب من نزعات الهوى ، وأقام من أفراده بناء شامخا مرصوصا 

لناس ، راسخا لمجتمع متناسق متماسك ، ال تنال منه االنحرافات الفاسدة التي يتصادم فيها ا
فتعوق سيرهم وتعرقل مسيرتهم ، وتوقع بينهم العداوة والبغضاء والشحناء والخالفات، حيث 
تتنازعهم الرغبات المتخالفة ، وتتقاذفهم الشهوات المستحكمة ، بما دعا إليه من قيم الرحمة 

واالعتدال والمحبة واإلخاء واإليثار والتعاون والتكافل والوفاء والصدق واألمانة والعدل والقصد 
واإلخالص والتقوى والمراقبة والمجاهدة والمحاسبة والقدوة الحسنة والتآلف بين القلوب ، ألن 
التآلف بين القلوب إنما هو اتحاد في المشاعر، وانسجام في الوجدان، وباعث على التضامن 

عنها حتمًا في السرَّاء والضرَّاء، فهو إذن وحدة نفسية، أو فكرية، أو عقلية أو روحية، ينشأ 
وحدة اجتماعية ال تنفصم. ومن هنا يمكن القول: إن المجتمع في نظر القرآن تأليٌف بين 

 ..1القلوب، واتحاٌد في المشاعر، وَتشارٌك في الوجدان" 

فالقيم األخالقية بهذا االعتبار والتقدير، سفينة النجاة التي تمخر عباب األمواج 
الفاقدة للروح والغاية ، والمحطة التي تزود اإلنسان بطاقة روحية العاتية للحياة المادية 

ووجدانية ، تفيده في تحرير نفسه من سلطان الهوى وربقة الشهوة وأغالل النزوة . لذلك قالوا 
: )أربع ال غير: عينك وقلبك ولسانك وهواك. فانظر عينك ال تنظر بها إلى ما ال يحل ، 

                                                           
مؤسسة الثقافة  –المليحي يعقوب : األخَلق في اإلسَلم، مع المقارنة بالديانات السماوية واألخَلق الوضعية   1

 164. ص  1985اَلسكندرية  -الجامعية 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura6-aya163.html
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علم هللا تعالى خالفه من قلبك ، وانظر قلبك ال يكن فيه غل و وانظر لسانك ال تقل به شيئا ي
ال حقد على أحد ، وانظر هواك ال تهوى به شيئا من الشر. فإذا لم يكن  فيه هذه األربع من 

 . 2الخصال ، فاجعل الرماد على رأسك فقد شقيت(
إن ظاهرة التهرب من الذات قد حدت بالكثيرين إلى العمل على إسقاط المشكلة 

فقضت على الحياة الباطنية للكائن البشرى وجعلت منه ، األخالقية من حسابهم الخاص 
إنسانًا خاويًا ، مغتربا عن العالم والمجتمع ، يشعر باليأس والخوف والحيرة والضياع وبعدم 

 .3األمل 

الواقع أنه إذا كان ثمة شيء قد أصبح اإلنسان المعاصر مفتقرًا إليه، فما ذلك  و
 .الجمالالخير و  الوعي األخالقي الذي يمكن أن يوقظ إحساسه بقيم الشيء سوى 

وحسبنا أن نمعن النظر في حياة اإلنسان المعاصر لكي نتحقق من أنها سطحية 
خصوصًا وأن ، وخاوية يعوزها عمق االستبصار وينقصها كل إحساس بالمعنى أو القيمة 

رى وجودًا مزعزعًا ال سكينة فيه وال الحياة اآللية الحديثة قد جعلت من وجود المخلوق البش
وقد ال تخلو حياة اإلنسان المعاصر من جهد ونشاط  ،بل مجرد حركة وسرعة وتعجل ، تأمل

ولكنه جهد ال غاية له ونشاط ال هدف له، اللهم إال إذا قلنا أن هذا الهدف هو التنافس ، 
 .الذي ال يخفي وراءه أي تأمل أو تفكير

كما أصبح كائنًا سطحيًا  عجوال يئوسا،ان المعاصر موجودًا قلقًا ولهذا أضحى اإلنس
والحق أن رجل األخالق هو على  ال شيء يلهمه وال شيء يحرك كوامن وجوده الباطني.

 .هذه الصفاتالنقيض تماما من 

ليس خواء الحياة الخارجية لإلنسان ورتابتها سوى مجرد )زكريا إبراهيم : الدكتور يقول 
لخواء حياته الباطنية ورتابتها ، إن لم نقل مجرد انعكاس لعماه الخلقي الذي كثيرا ما صدى 

                                                           
العروسي مصطفى : نتائج األفكار القدوسية في بيان معاني شرح الرسالة القشيرية )حاشية على شرح شيخ اإلسَلم   2

ضبطه : الشيخ عبد الوارث محمد  –زكرياء األنصاري للرسالة القشيرية المسمى : إحكام الدَللة على تحرير الرسالة( 
 203-1/202 . 2007، 2ط –دار الكتب العلمية ، بيروت  –علي 

وهو مذهب الفلسفة الوجودية وأتباعها . راجع ت.أ. ساخاروفا : من فلسفة الوجود إلى البنيوية )دراسة نقدية   3
 52- 34. ص  1984دار دمشق  –ترجمة : أحمد برقاوي  –لَلتجاهات الرئيسية( 
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بحكم  -يفوت عليه رؤية القيم الحقيقية لألشياء واألشخاص .. ومن هنا فإن األخالق  
  .4 (تتجه دائما نحو المستقبل ، وستظل دائما " القوة المحولة " في مضمار الحياة –طبيعتها 

 (Henri Bergson))برجسون هنري ، (يتجه في كالمه هذا إلى ما أسماه  وال شك أنه
 )(أو اإلنسانية أو الحركية األخالق المفتوحة)في مجال )فلسفة األخالق( 5(1859/1941)

morale humaine)  ، في مقابل التي تتجه بطبيعتها نحو األمام ، وتمثل حياة اإلبداع والتجديد
، 6في ضمير اإلنسان الغريزي الساكنة  ( morale sociale)(أو المجتمعية )األخالق المنغلقة

هي أخالق ف، 7في مجتمع مغلق وفكرة اإللزام والواجبوضغوط المجتمع  ترتبط بالعادات وهي
                                                           

 13-9للطباعة. ص مكتبة مصر ، دار مصر   - 6سلسلة مشكَلت فلسفية  –زكرياء إبراهيم : المشكلة الخلقية   4
ب ينحدر من أصل ألواودي، هيم من أصل  1859باريس سنة  يفولد  يسبرجسون ، هنري لويس، فيلسوف فرن  5

 يالعلوم الرياضية والطبيعية قبل أن يتخصص ف يفخصص تما أمه فهي انكليزية، وأو، وكان مؤلفا موسيقيا ، بولندي 

 يفم وتو1927آلداب سنة لشاكل الدولية، وأحرز جائزة نوبل ملسة وااشتغل بالسيا امالفلسفة، اشتغل بمهنة التدريس ك

م، 1889حل عند أرسطو ملم، فكرة ا1889سنة ة شرباملمعطيات الشعور ا يفأهم مؤلفاته : رسالة م. ومن  1941سنة 

ق والدين سنة الخألام، منبعا 1919م، الطاقة الروحية سنة 1907لق سنة اخلم ،التطور ا1896دة والذاكرة سنة املا

 .1956برجسون ، دار المعارف ، مصر  زكرياء إبراهيم :انظر :  .م .....الخ 1934تحرك سنة ملم ، الفكر ا1932

 في لرأيه بسطه خَلل من والدينية واألخَلقية الروحية للقضايا اَلعتبار برجسون  فيه يعيد كتاب : منبعا األخَلق والدين
 مزيج) الكتاب هذا نإ ، بدوي  الرحمان عبد المفكر يقول وكما ومستقبلها. اإلنسانية الحياة في ودورهما واألخَلق، الدين

 الجزء الفَلسفة، موسوعة الرحمان، عبد بدوي  (.الحالمة النزعة ذات السياسية والتأمَلت الخلقية والفلسفة التصوف من
 .325 ص بيروت، ،1984 األولى الطبعة والنشر، للدراسات العربية المؤسسة األول،

6 Henri Bergson (1859 - 1941) : Les deux sources de la morale et de la religion (1932). Édition 
électronique (ePub, PDF) v.: 1,0 : Les Échos du Maquis, avril 2013.p22 
7  Bergson dit : (Bref, l'instinct social que nous avons aperçu au fond de l'obligation sociale vise 

toujours - l'instinct étant relativement immuable - une société close, si vaste soit-elle. Il est sans 

doute recouvert d'une autre morale que par là même il soutient et à laquelle il prête quelque 

chose de sa force, je veux dire de son caractère impérieux. Mais lui même ne vise pas l'humanité. 

C'est qu'entre la nation, si grande soit-elle, et l'humanité, il y a toute la distance du fini à l'indéfini, 

du clos à l'ouvert). Henri Bergson (1859 - 1941) : Les deux sources de la morale et de la religion.p19 

إنما  –والغريزة ثابتة بعض الشيئ  –والخالصة ، أن الغريزة االجتماعية التي وجدناها في أعماق الواجب االجتماعي )

ق أخرى ، وهي بذلك تشد من أزر تستهدف أبدا مجتمعا مغلقا ، مهما يكن هذا المجتمع واسعا. نعم ، إنها مغشاة بأخال

هذه األخالق ، وتهب لها شيئا من قوتها وصرامتها. أما هي نفسها فليست تستهدف اإلنسانية بكاملها، ألن األمة ، مهما 

 :والدين األخَلق منبعا . (اتسعت ، فإن بينها وبين اإلنسانية ما بين المحدود والالمحدود ، ما بين المغلق والمفتوح.
 .38 .ص1971 األولى الطبعة والنشر، أليفلت العامة المصرية الهيئة ،دائمال عبد هللا عبدو  الدروبي، سامي :هترجم



5 
 

حدود الجماعة وتقاليدها ، وعليها يتوقف مصير البشرية بأسرها ، ما دامت إنسانية تتجاوز 
أنها تفتح أمام التطور البشري أفقا واسعا ال نهائيا . و هذه األخالق صادرة عن نزوع سام 
تتمثل فيه جاذبية القيم ، وتعبر عن استجابة الفرد لنداء الحياة الصاعدة ، وتنزع نحو العمل 

بة ، وتجعل مثلها األعلى هو المحبة والكمال الخلقي ؛ فهي ال تستند إلى لصالح البشرية قاط
العقل الجمعي ، بل تقوم على أكتاف عظماء البشرية من األنبياء والمصلحين ورسل القيم 

 8الروحية في كل زمان ومكان .

نبشر الناس ونبث في نفوسهم األمل ونعزز من ذكر الغاية من هذا المدخل أن 
فإننا بذلك نستثير كوامن الخير في  ،مثلة التي تدل على وجود الخير في المجتمعالشواهد واأل

نفوسهم ونشجعهم على المنافسة والمسابقة في فعل الخيرات ونرقق قلوبهم ونعمق مشاعر 
، في ظل ظروف عم فيه الشعور باليأس واإلحساس بالقنوط أو المحبة وحسن الظن بينهم

 يكاد ، من جراء ثقل التدابير الصارمة لمواجهة الوباء الفتاك )كرونا(.

ن خطورة اإلحباط هو أنه يكبل القدرات عن االنطالق ويوحي للنفس بالعجز فيصنع إ
  .الهزيمة النفسية الداخلية التي ستتلوها حتمًا الهزيمة الواقعية

إن الناس اليوم بحاجة إلى من يبث في نفوسهم األمل وييسر لهم طريق الخير بتعزيز 
 ، إنه فقه األمل.بلغهم الطريقاستحضار النماذج المشرقة حتى يتخذونها أسوًة ت

 
                                                           
8 Bergson dit :) De tout temps ont surgi des hommes exceptionnels en lesquels cette morale 

s'incarnait...Donc, en parlant ici d'amour de l'humanité, on caractériserait sans doute cette morale. 
Et pourtant on n'en exprimerait pas l'essence, car l'amour de l'humanité n'est pas un mobile qui se 
suffise à lui-même et qui agisse directement(.p20/22. 

نبجس في كل األزمان.... وقد يحق لنا طبعا أن نتحدث هنا عن )لقد تجسدت هذه األخالق في شخصيات ممتازة كانت ت

)لقد  حب اإلنسانية ، فنجعله الصفة المميزة لهذه األخالق ، ومع ذلك فإن الصفة ليست جوهر هذه األخالق الجديدة(

ن حب تجسدت هذه األخالق في شخصيات ممتازة كانت تنبجس في كل األزمان.... وقد يحق لنا طبعا أن نتحدث هنا ع

 منبعا اإلنسانية ، فنجعله الصفة المميزة لهذه األخالق ، ومع ذلك فإن الصفة ليست جوهر هذه األخالق الجديدة(.
 41/43 ص ،والدين األخَلق
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 :وتحصينها في بناء األمة دور القيم

بصور عدة من زمن، ونراها تقعد  -نحن المسلمين  –ال شك أن األزمة تلح علينا 
وتهبط تبعًا لمؤثرات كثيرة وأحداث متالحقة، إال أن حدتها قد اشتدت وأصبحت تنذر بشر 

وانحاللها وانعدام أثرها وفاعليتها، واختزال دورها إلى مستوى مستطير، منه تدهور األمة 
 .هامشي ال يعتد به

ن السبب الحقيقي من وراء تخلف األمة العربية هو عدم االلتزام بالقيم إلذا ف
، وهذا ما أكدته الكثير من الدراسات النظرية والميدانية ،  فكرا وسلوكا ومنهجا اإلسالمية

لل في منظومة القيم نتيجة العزوف عن القيم اإلسالمية واللهث والتي أجمعت على وجود خ
 .9ماديةوراء القيم ال

وقد حذر اإلمام المحاسبي من اختالل القيم في عصره )القرن الثاث الهجري( ، فما 
 بالنا نحن ، في زمان فتنة الماديات ، وطغيان الشهوات ، واستحكام النعرات والعصبيات .

تدبرت أحوالنا في دهرنا هذا ، فأطلت فيه التفكر ، فرأيت  يقول المحاسبي : "إني
زمانا مستعصبا ، قد تبدلت فيه شرائع اإليمان ، وانتقضت فيه عرى اإلسالم ، وتغيرت 
معالم الدين ، واندرست الحدود ، وذهب الحق وباد أهله ، وعال الباطل وكثر أتباعه ، 

هوى غالبا ، وعدوا مستكلبا ، وأنفسا والهة ، ورأيت فتنا متراكمة يحار فيها اللبيب . ورأيت 
وعن التفكير محجوبة ، قد جللها الرياء فعميت عن اآلخرة. فالضمائر واألحوال في دهرنا 
بخالف أحوال السلف وضمائرهم ... إني وجدت األصل الذي هو ضد اآلخرة ، وأبلغ مكايد 

الدنيا ، والتعظيم والعلو في  الشيطان في فساد األمة ، وتضييع حدود الدين ، وجدته : حب
الدنيا ، وهو أصل الباليا ورأس الخطايا ، ولذلك فرط العباد في كثير من حقوق هللا تعالى ، 

 . 10وضيعوا من حدود هللا الصالة والصيام وسائر الفرائض " 

                                                           
فرحان، اسحق أحمد: القيم التربوية في عالم متغير من منظور أسَلمي، بحث مقدم في مؤتمر القيم والتربية في عالم   9

 .2، ص1999ردن، جامعة اليرموك، األ متغير، 
ق: عبد القادر يحقت - الوصايا )النصائح الدينية والنفحات القدسية(: القصد والرجوع إلى هللا : الحارث المحاسبي   10

 69 - 66. ص  1986بيروت  – دار الكتب العلمية -أحمد عطا
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يقف المفكر المصري حسن حنفي عند هذه النقطة ويطرح تساؤال فلسفيا عميقا : ما 
لعصر الحديث الشبيه بذلك العصر القديم ؟ وهل هي ظروف مشابهة هي ظروف هذا ا

 .11تقتضي نفس رد الفعل ، أم ظروف مغايرة تقتضي رد فعل جديد؟ 

لست أستشبع ما يرد على العالم، ألنى قد أصلت )وفي ذلك قال اإلمام الجنيد: 
ومن حكمه أن يتلقاني أصال وهو: أن الدنيا دار هم وغم، وبالء، وفتنة، وأن العالم كله شر، 

 .12(بكل ما أكره، فإن تلقاني بكل ما أحب فهو فضل، وإال فاألصل هو األول

فيمزق ما بين أفراد العائلة الواحدة من  األمة ،إن هذا الضعف الذي تسرب إلى 
نحالل الذي يتسرب إلى أخالقنا وإن هذا اال ل ،حترام والتعاون والتكافروابط الحب واال

وإن هذه التيارات الفكرية األجنبية التي  ،دنا فضائلنا األصلية وشمائلنا التليدة وتقاليدنا فيفق
جتماعية وما يماثلها كل هذه األمراض اال؛ تزاحم عقائدنا ومناهجنا وتحطم أمجاد ماضينا 

 اإليمانيال عاصم منها وال نجاة من آفاتها إال إذا مشينا بالخلق ، وما يمشي في مواكبها 
وإلى كل قطاع في أرضنا  ،إلى كل بيت وإلى كل مدرسة ومصنع وحقل إلى كل قلب و 

 . الطهور

إن األخالق أضحت اليوم قانونا ضروريا لتحقيق التوازن في الحياة وطريقة معبدة 
لالنسجام مع فطرية الوجود وبساطته ، ومنهاجا محتما لتسديد القيم والسلوك ، وشريعة 

الحلول الناجعة للمشاكل التي تعاني منها المجتمعات غضة تستطيع برسالتها أن توجد 
اإلنسانية ، وترزح تحت وطئتها فئات عريضة من المهووسين بحمى الحضارة المادية 
المعاصرة ، وتعيش تحت ضغوطها فئام من المضطربين والحيارى الذين فقدوا تفسيرا 

 واضحا لحقيقة وجودهم ومعنى حياتهم .

                                                           
دار  -( -الجزء األول )الوعي الموضوعي( التصوف،حسن حنفي: من الفناء إلى البقاء، محاولة إلعادة بناء علوم  11
 78. ص2009دار، بيروت ، الطبعة األولى الم

تحقيق: عبد الحليم محمود ومحمود بن  –الرندي ، ابن عباد : غيث المواهب العلية في شرح الحكم العطائية   12
 .   113-1/111. 1970مطبعة السعادة  –الشريف 
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 ناالحب الشامل للكون كله ، ومن هذا الحب انبثق حب تنا األخالق اإلسالميةعلم
إلى  سلكت بنا الطريقللخير والكمال وللجمال ولإلنفاق ، ولكل مثمر نافع في الحياة ، و 

درجات في طريق الوصول ،  ناب تصعد وفضائل النفس ، وطهارة القلب ونقاء الضمير ، 
نفعهم لعباده ، وأن اليد العليا خير من أن أحب الناس إلى هللا أ و الرحمة المطلقة ، تناولقن

اليد السفلى ، وأن هللا يكره أن يرى عبده فارغا من عمل الدين أو الدنيا ، وأن هللا سخر 
الكون لنا ، وحملنا األمانة ، أمانة فهم هذا الكون ، واستكشافه  واستغالل طاقاته وخيراته 

ومن هنا  . وأمنهم ورفاهيتهم وسعادتهم التي أودعها هللا فيه ،استغاللها لنا ولصالح الناس
  عبادة. األخالقالعمل في منهج  و كان العلم

ه( : " فال تأمن نفسك بحال ، و ال تغفل عن حفظ 899قال الشيخ زروق البرنسي )
ما حصل لك من الكمال ، وجدد اإلنابة والتوبة لتحفظ بهما صحة الرجوع واألوبة ، وعالج 

وذلك بأن تجلب لنفسك ما يزينها وتصرف ما يرديها .. فإن أبت  أمراضك بما تراه يبريها ،
نفسك عن ذلك ، وامتنعت عن هذه المسالك ، إما لثقل األمر عليها ، أو وجود شغل بما 
لديها ، فاعلم أن األوَل"آية الغي والُخذالن ، ودليل ضعف اليقين واإليمان ، والثاني غلبة 

 .13يك " الهوى عليك ، والشغف بما هو قائم لد

إذا تفككت خلقيًّا، أو ضعفت معنويًّا، أو فقدت قوتها اإليجابية، وأضاعت  ةإن األم
 .أمة منهزمـة ضائعة بين األحداث وعصف الوقائع يعزيمة النضال وروح التفوق، فه

وأن نجعله  ، أن نمشي بالتصوف إلى واقع حياتنا  فهي، أما نظرة األمل إلى غدنا 
_  أو بالخلق الصوفي سنمشي بالتصوف _. واألفق الذي تعتصم به وثبتنا ، فلسفة نهضتنا 

 .. إلى كل قطاع في أمتنا

نحن في أمس الحاجة إلى الشخصيات العالمة ،  المضيئة للمعرفة اإللهية ولإلنسان 
ومفهوماتهم اإلنسانية الكونية ، وقدراتهم والعالم ، وإشراقاتهم الروحية األخالقية ، وتأمالتهم 

على هتك أستار الحجب واألقنعة المظلمة المتراكمة على النصوص التي أهدرت المضامين 

                                                           
ه المسكين إلى طريق الفتح والتمكين 899)البرنوصي زروق ، أبو العباس أحمد   13 تحقيق : نزار  –هـ( : إعانة المتوجِ 

 19ص.  2012دار اإلمام ابن عرفة ، تونس ،  –حمادي 
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التربوية السامية للدين، من أجل إرواء عطشنا الروحي ، وإشباع حاجاتنا الذاتية العميقة ، 
 بما يمنح لحياتنا هدفا ومعنى .

الجسد ومتطلباته وحاجاته المتنوعة في عملية التكامل الروحي فثقافتنا المادية  تهمل 
واألخالقي، بقدر ما تهمل البعد الروحي للكائن البشري ومتطلباته العميقة ، فيضيع اإلنسان 
ويتخبط في متاهات القلق واليأس والبؤس واالغتراب والضجر والسأم واأللم والحزن والغثيان 

فاء القلب وظلمة النفس ، في حين يظل عالمنا الجواني وفقدان المعنى وذبول الروح وانط
الباطني مجهوال مهمال . ال ينبغي أن نطارد ظالم العالم فيما نحن نهمل ظالم أنفسنا ، 
ونتحدث عن جوع العالم ونحن ال نشعر بجوع أنفسنا ، ونحترق لظمأ العالم و نحن ال 

 نتحسس الظمأ الروحي في ذواتنا.

زمن التياث الظلم وضعف الحس الديني ، في"  اليومة في مسارها تتقاذف سفينة البشري  
حيث تتباعد المواقف، وتتباغض األنفس، وتتصادم األزمات ، أمواٌج من " ، واألخالقي

د سعادة اإلنسان المستخلف في  والمذاهب والمجموعات، وتضيع هباء طاقاٍت وجهودًا؛  تهد 
يات ، كثير من األرض  بحاالٍت من الفوضى األمنية، والفكرية،  حتطفالمشكالت والتحد 

والسياسية، واالقتصادية، واالجتماعية، مم ا ينذر بإطالة عمر التنازع واالقتتال، وبازدياد 
 مقدار الجور والظلم الالحق بإنسان اليوم.

يقول إيريك فروم : " يشعر اإلنسان الحديث أنه قلق ، وبأن تحيره يزداد ، ويعمل 
يدرك مغموما معنى العبث فيما يتعلق بنشاطاته ، وبينما تزداد سيطرته على  ويكافح ، إال أنه

الطبيعة ، يشعر بالعجز في حياته الفردية وفي المجتمع ، وعلى حين يخلق أدوات جديدة 
وأفضل للهيمنة على الطبيعة ، فقد غدا ناشبا في شبكة تلك الوسائل ، وفقد رؤية الغاية التي 

 . 14اإلنسان نفسه" –نى وحدها تضفي عليها المع

ويقول في موضع آخر : " إن مشكلتنا األخالقية هي عدم مباالة اإلنسان بنفسه . 
إنها تكمن أساسا في أننا فقدنا اإلحساس بأهمية الفرد وفرادته ، وأننا جعلنا أنفسنا أدوات 
                                                           

ترجمة : محمود منقذ  –(: اإلنسان من أجل ذاته ، بحث في سيكولوجية األخَلق Erich Frommإريك فروم )  14
 38. ص  2007دمشق –منشورات وزارة الثقافة  -الهاشمي  

https://www.goodreads.com/author/show/8788.Erich_Fromm
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لمقاصد خارج ذاتنا ، أننا نخبر أنفسنا ونعاملها على أنها سلع ، وأن قدراتنا أصبحت مغتربة 
. نحن قطيع يعتقد أن الدرب الذي يتبعه ال بد أن يفضي إلى غاية.. نحن في عن أنفسنا .

 . 15الظالم ونحافظ على شجاعتنا " 

فشله في معرفة كنه ذاته وحقيقة نفسه . يتوهم أنه  مشكلة اإلنسان المعاصر تعود إلى
لم يبدأ يجد ذاته خارج ذاته ، وهو ال يدري أنه لن يجد ذاته إال في ذاته . إن اكتشاف العا

باكتشاف الذات ، واإلحساس بظالم العالم يبدأ باإلحساس بظالم الذات ، ونقد العالم يبدأ 
بنقد الذات ، وتنوير العالم يبدأ بتنوير الذات ، والسالم مع العالم يبدأ بالسالم مع الذات ، 

، وصدق هللا والتسامح مع العالم يبدأ بالتسامح مع الذات ، وتغيير العالم يبدأ بتغيير الذات 
ُر َما ِبَقْوٍم َحتَّى ُيَغيِ ُروا َما ِبَأنُفِسِهمْ العظيم في قوله الكريم : ) (. 12الرعد:()ِإنَّ َّللاََّ َل ُيَغيِ 

ونسيان هللا في الذات نسيان هلل في العالم ، ومعرفة هللا في الذات معرفة هلل في العالم )فمن 
طشه الروحي ، فيصبح ممتلئا متوازنا ، عرف نفسه عرف ربه( ، ومن ثم يروي اإلنسان ع
 إيجابيا سويا ، ال ينهكه القلق وفقدان معنى الحياة . 

يجهل معظمنا منابع إرواء الظمأ الروحي لحياتهم ، فيتهافتون على أوهام تضاعف 
ظمأهم ، إنه زيغ البصيرة ، وغفلة الضمير ، وعمى القلوب ، تصبح معها مواطن الرغبات 

غلي ، فتعمي البصر والبصيرة ، وتحرق وجود الذات ، وتدفع باتجاه البرك المكبوتة مراجل ت
اآلسنة ، التي تتبدد فيها الطاقات يوما بعد يوم ، حتى يتحول اإلنسان إلى هشيم تذروه 

 الرياح.    

حين يكون القلب مضيئا بنور الحق تعالى ، يرى العالم مكتوبا بحروف من نور ، وما 
الرومي لهذه الحقيقة ، إذ يقول : " النور الخارجي )يجيء( من  أروع بيان جالل الدين

الشمس ، وأما النور الباطني فهو من انعكاس األنوار العلى .. النور في العين ليس إال نور 

                                                           
 276نفسه   15
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القلب ، فأنوار العيون حاصلة من أنوار القلوب .. وأما النور الذي في القلب فهو نور هللا . 
 . 16والحس ، منفصل عنهما "  إنه نور خالص من نور العقل

: : "من نظر بنور الحق اطلع على أسرار الخلق ، 17يقول الشيخ محمد وفا الشاذلي
ومن نظر بنور الحقيقة استهلك وجود الخليقة ، العالم هلل ، والعالم باهلل ، والمحقق ليس له 

 .18أين مع هللا ، اإلخبار باهلل عن هللا صدق ، والفهم باهلل من هللا صديقية " 
 :19 قال الشيخ أحمد زروق البرنسي في رجزه عن عيوب النفس

 وفي حديث المصطفى المعظم *** ثَلثة في طي طين آلدم
 وهي البَلء والهوى والشهوه *** فليعتصم بربنا ذي القوه

 على اصطبار وادكار وجهاد *** لكي تنل بذاك غاية المراد
 مثمرا في البحث عن عيوبك *** وهاربا هلل من ذنوبك

 يهواهفليس للعبد سوى موَله *** فهو الذي يعطيه ما 
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