العـــ ّزة واإلبــــاء
النفس الناطقـة ومــا أدراك ما النفس الناطقة .إنها جوهر بسٌط روحانً خالد .شعاع
من نــور هللا الشعشعانً .إنها جوهـر اإلنسانٌة فً اإلنسان .بل هً بذرة األلوهة فً
أرض وجوده اإلنسانً.
هـــً التـً خصّ بهـا هللا االنسان دون سائــر الكائنات الح ٌّــة لٌجعـل منـه سٌّـد هذا
الوجــود وغاٌـة معنــاه،ولقـد أعــ ّز هللا االنسان بالعقــل لٌعقــل ذاتــه وٌعقــل سائــر
الموجودات وٌعقــل معرفته بالسراط المستقٌم الذي ٌوصله الـى بارٌـه.وعاد وأعــ ّزه
بالحرٌـة فجعله المخلوق الوحٌـد الذي ٌتحرك حركة حـرّة تجعله ٌختار افعاله بمـلء
ارادته دون اكراه او اجبــار.وأعــ ّزه ثالثـا بالمسإولٌة فهو المخلوق الوحٌد المسإول
عــن تصرفاته النها نابعــة مــن ارادة حــرة تنفّـذ تعالٌم عقل حرّ.ولهذا كان االنسان
المخلوق الوحٌـد االخالقً فـً هذا الوجود القادر على التمٌٌز بٌن الع ّزة والمذلّة بٌن
السمو واالنسفال،بٌــن االنجذاب الــى العدالـة والمروءة والشجاعة والنبـل والكرم او
االنجذاب الــى الشهوات البهٌمٌـة التــً ٌشارك بها الحٌـوان او إلــى الجشع والطمع
والبخــل التـً تجعله ٌخسر حقٌقة وجوده بؤنـه كائــن اجتماعــً بالفطرة.وجعــل هللا
لوجــود االنسان غاٌـة،اذا اراد ان ٌحقق انسانٌته علٌه ان ٌسعى الٌها بكامل ما أوتً
مـن قــوة معنوٌة ومادٌة وهـً معرفة هللا سبحانه وتعالى عبــر معرفته لنفسه وبؤنها
قبس مــن نور هللا روحانـً بسٌط خالــد.وما الجسد اال آلـة تستعملها الكتساب علمها
وعملها مــن خ الل جوارحها.ولكــن اكثــر الناس جذبتهم الراحة واالباحة واستلهموا
ّ
الملذات
طرٌــق االنسفال مـع شهواتهم البهٌمٌة وجشعهم فــً التملك والتكالب علــى
والمقتنٌات حتـى هانت علٌهم جواهــر نفوسهـم فباعــوا عقولهم فــً ســوق المـــزاد
وتنازلوا عــن حرٌاتهم ومسإولٌاتهم فغدوا كاالنعام بــل اضّل سبٌال.

قـــال المتنبً:

عش عزٌــزا أو مت وأنت كرٌـــم

بٌــن طعن القنــا وخفــق البنــــود

فالنفس االبٌّــة ال ترضخ لظلم أو استبداد وال تخاف مــن بشر مثلها فتتزلّف وتتملّــق
وتعتــاد الكذب والتدلٌس بــل تشرب كؤس الموت صرفا والكرامة فـً حرز حرٌز.
قــــال عنتــرة:
ال تسقنـــً مــاء الحٌــاة بذلّـــــة

بــل اسقنً بالعــ ّز كؤس الحنظل

انها النفس التً تعلم قٌمة جوهـرها بانها قبس مـن نـور هللا الشعشعانً فال تب ّدل ذهبا
ّ
وملذاتـه فانٌــة وال
بتراب وال انجذابا ألــى األعلى بانجذاب إلــى األسفل،فالجسد فان
ٌبقى اال موقف العــ ّز ٌقفه االنسان فتذكره االجٌال مــن بعده وتقتدي بــه.
قــــال األخطل الصغٌر:
نفس الكرٌم مــع الخصاصة واألذى

هــً فــً الفضاء مع النسور تحلق

إنها جوهـر لطٌف واللطٌف إلى اللطٌف ٌرقى وٌنجذب وأما من أذ ّل نفسه بالشهوات
واألطماع غدت نفسه جوهــرا كثٌفا والكثٌف إلى الكثٌف ٌهبط وٌنسفل.
قـــال المتنبً:
ٌهــون علٌنــا ان تصاب جسومنــا

وتسلم أعراض لنــا وعقــــول

فاإلنسان اذا فقــد عقلــه فقـد هوٌته كإنسان وغدا إسما لغٌر مسمّى أما إذا فقد عضوا
مــن أعضاء جسده ٌبقى إنسانا سوٌــا ٌف ّكر وٌعبّـر.واإلنسان بالبدٌهٌات المنغرزة فً
جوهــر عقله وبما اكتسبه مــن علم المنطق والتجارب الحٌّــة ٌعلم ان العدالـة فضٌلة
والظلم رذٌلــة والمروءة فضٌلــة والتخاذل رذٌلة .فكٌف بعد ذلك كلّه ٌبــ ّدل االنسـان
لــذة المروءة والعـ ّزة والعدالة ّ
ما ٌسعد نفسه من ّ
بملذات ٌظنها تسعد جسده من إباحة
ومذلّة وكذب وتكالب على الشهوات ولكنها تعود لتنقلب علٌه على قاعدة ان لكل فعل

ر ّدة فعــل تساوٌه فـً القوة.فشوك الظلم ال ٌنبت وردا وعلٌق المذلّة والكذب ال ٌثمر
عنبا وتٌنـا ولكن اإلنسان ٌظلم نفسه قبل ان ٌظلم اآلخرٌن.
وبمــا ان العـادة إذا طـال الزمن بها تصبح طبٌعة.أصبح مـن اعتاد المذلّة واالرتهان
طبٌعتـه خسٌسة مجبولـة بالتخاذل والعبثٌّة فهـو كالخنازٌــر ال ٌستمريء إال ّ األكـــل
القــذر واألماكــن القــذرة.
قـــــال المتنبً:
مــن ٌهــن ٌسهل الهـوان علٌـــه

مـــا لجـــرح بمٌّت إٌــــالم

وجــرح الكرامة ال ٌصبح مٌتــا إال ّ اذا وقع اإلنسان فرٌسة الخوف ورهٌنة االرهاب
فال شًء ّ
ٌعطـل عمــل العقـل وٌفقد اإلنسان فضائله أكثر من الخوف.فالخائف ٌكذب
وٌتملّــق وٌراهن وٌكون ظاهره غٌــر باطنه وٌنسى بؤنه خلٌفـة هللا على أرضه وأنه
جوهــر هذا الوجـود ومحجّته البٌضاء.فتهون نفسه علٌه وتهون علٌه نفوس اآلخرٌن
وهذا أقصى درك أسفل ممكن أن ٌصل إلٌه اإلنسان.
قـــال مسعود سماحة:
ال تفتخــر بنضار قـد جمعت فقـــد
وافخـــر بعـــ ّزة نفـس حلّـــها أدب

ٌؤتــً وٌذهب مــن أٌامك الذهب
فلٌــس ٌتركهـــا إن حلهــا األدب

انــه القدرة علــى التمٌٌز بٌــن األعراض والجواهـر فاألعراض هً األشٌاء التً ال
ٌستطٌع المرء أن ٌحملها معه ساعــة ٌؤتٌه الموت على ٌدي عزرائٌل.والجواهر هً
التً ترافق اإلنسان ساعة ٌنهدم الجسد وٌبقى االنسان ذكرى فً ضمٌر المجتمع.
فلٌسؤل كل واحد نفسه ايّ ذكرى سٌتركها فً ضمٌر المجتمع.
أعــ ّز هللا مــن خاطب بنً قومـه قائال:ارفعوا رإوسكم وطٌّبوا نفوسكم .فهل نستطٌع
رفــع رإوسنا فـً هـذا الزمن الذي ٌسوده إقتصاد اإلستهالك وقٌــم اإلستهالك حٌث
تصبح الحاجة إلى المال دائمة مهما أعطٌتها منه ال تشبع.أم أن الناس ستلوي أعناقها

وتعصب أعٌنها وتبٌع كراماتها فــً أسواق النخاسة ألن اإلباء ال ٌمكن أن ٌكون بٌن
بٌن فإما ان ٌكون راسخا أو ال ٌكون.
قــال علً بً ابً طالب:مـن كرمت علٌه نفسه هان علٌه ماله.وقال الشافعً وهللا لو
علمت أن شرب الماء ٌثلم الكرامة ما شربته طول حٌاتً.
أما الشاعر دانتً فقـال :بٌن المغرور بماله والفقٌر األبًّ أختار أن اكون الثانً.
فهل بقــً لهذا الكالم من معنى فً بلد نصف أهالٌه على األقل سماسرة أما سماسرة
أرض أو سماســرة عرض أو سماســرة مواقــف ووالءات سٌاسٌــة.وفـــً أوقـــات
اإلستراحة مــن تعب السمسرة ٌتفاخرون بؤحسابهم وأنسابهم وعبقرٌتهم فــً التذاكً
ولٌس الذكاء وفــً التشرد فً القارات الخمس ال فــً اإلنتشار الحضاري كما كــان
علٌه األمر أٌــام إلٌسار وقدموس وطالٌس وفٌثاغور.فمن ٌرى كٌف ٌتصرف كبارنا
هذه األٌــام ٌكون علــى ٌقٌن بؤننا ننتقل مــن دور حضاري إلــى دور آخـر،من دور
افتخرنا فٌه بالمروءة والنخوة ومـد ٌد العون للضعٌف والٌتٌم وحماٌة الطرٌد وغضّ
الطرف حٌاء والعفـو عند المقدرة.من زمن كنا فٌه نقول"سبحان ربّك ربّ الع ّزة عما
ٌصفون"وننحنً خشوعــا أمام الذكــ ر ونحن نردد"إنك أنت العزٌز الحكٌم" إلى دور
فتـوة.ونتلذذ بسماع فاحش الكالم ونعتبر ذلك
أصبحنا نتباهى فٌه برذائلنا ونعتبر ذلك ّ
تمدنا.ونصفق للبلطجة والتطاول على كرامات العائالت اآلمنة ونعتبر ذلك جهادا.
رحم هللا عهد الجاهلٌة ففٌه ونحن نعبد األصنام كنا نتفاخر قائلٌن مع السموأل:
إذا المــرء لم ٌدنس مـن اللإم عرضه
وإن هــو لم ٌحمل على النفس ضٌمها

فكـــل رداء ٌرتدٌــه جمٌــــل
فلٌس إلــى حسن الثناء سبٌــل

تــرى أك ّنا فــً جاهلٌتنا ونحـن عاكفون علــى أصنامنا أكثر مروءة ومع ّزة مما نحن
علٌه الٌوم ونحــن نتسابق علــى بناء دور العبادة وزرع الشعارات الدٌنٌة علــى كـل
ربــوة وعلى كل مفترق طرٌق؟
لٌت شعري هــل بقـً لهذا الكالم من معنى وأبناء هذا الوطــن البائس ٌشربون كؤس
التنافـر والمخالفة حتى الجمام .فهم فـً وردهم ٌتشرذمـون وفـً صدرهم ٌتحاججون

وكؤنهم لم ٌقرأوا أن ٌـد هللا فوق ٌـد الجماعة .وكؤنهم لم ٌسمعوا أن ألبناء العقل نورا
ٌمشون به بٌن الناس .هو نور التآلف والتضامن والمحبة والمإازرة .إنه نور العروة
الوثقــى التً أمرنـا بالتمسك بها لٌكـون لنـا مكانـا تحت سدرة المنتهى حٌث السعـادة
القصوى .إنها نظـام وانتظـام وتوازن وموازنـة وانسجام وتآلف وشوق وانجذاب إلى
المثــل العلٌــا التً ٌحاكٌها اإلنسان بتصرفـاتـه المادٌــة لٌصل إلــى مرتبــة الكمــال
اإلنسانـــً.
كمال يوسف سري الدين

