
ـارـــرام والوقـــــــــاالحت  

اذا كان االنسان علــى ٌقٌن بأنــه لم ٌوجــد سدى،وبأنه جوهــر هذا الوجــود ومعنـاه 

وسدرة منتهاه.فٌــه قبس مــن نــور هللا الشعشعانً هــو نفسه الناطقة الخالـدة التً ال 

بها نفسر االشٌاء وهً تفنى.والتً انطبعت فً جوهر ذاتها كل الحقائق البدٌهٌة التً 

غٌــر قابلــة للتفسٌر.اذا كان االنسان علـى ٌقٌــن تــام ان عقله هـو مجلى هللا سبحانه 

وكرسً عرشه،كان علــى االنسان ان ٌقــدر نفسه حــّق قـدرها وٌنزلها المكانة التً 

ٌّــدا ومـن نفسه خادمـا لنزوات ورغبات ت لك تستحق.فال ٌجعل مــن جوارح الجسد س

الجوارح.علٌه ان ٌعلم ان غــذاء نفسه هــو المعرفــة الٌقٌنٌــة وسعادتها هــً ادراك 

المعلومات االلهٌـة والفضائل البرهانٌـة.وان شقاءها هــو الجهل والعبث والتخبط فً 

مناقــع االوهام واالنجذاب الــى طبائع الجسد المركب الفانً.وعلٌه ان ٌعلم اٌضا ان 

حبة القرار والفعل وان جوارح الجسد ٌجب ان تبقــى دائما وابـدا فـً نفسه هــً صا

ٌّد الحّر عبدا  مركز االنفعال وردة الفعــل.اذ ال ٌجــوز فً منطق العقـل ان ٌكون الس

ٌّـدا.بل ٌجب االنطالق مـن قاعدة ان سعادة العبد هً فً التناغم مع  والعبد المأمور س

ٌّـده.وبذلك تصبح سعادة  الجسد ولذتـه الحقٌقٌة هً فً التناغم واالنسجام مع طبائع س

ٌّـد النفس العاقلة الحــّرة المرٌـدة.من هذا المنطلق اعتبر سقراط ان الباب  طبائــع الس

الذي ندخل منه الى مدٌنة الحكمة هو معرفة االنسان لنفسه واحترامه لتلك النفس بعد 

دأ باحتــرام هللا سبحانــه وتوقٌــره بعـد معرفته لها.واحتــرام النفس بعــد معرفتها ٌبــ

 معرفتــه.  "ألن كل من علٌها فان وٌبقى وجه رّبــك ذو الجالل واالكــرام".

وعندما وّبــخ هللا سبحانه اراذل الناس بلسان عقلــه الكلً قال لهم:"ما لكم ال ترجون 

 هلل وقــارا وقــد خلقكم أطــوارا." 

ئر قال لهّن:"وقّرن فً بٌوتّكن وال تبّرجن تبّرج الجاهلٌة وعندما خاطب النساء الحرا

االولــى" اي البسن الوقـار ثوبـا وال تتبّرجن بغٌة اغواء الرجال واغوائهم عبر إثارة 

شهواتهم وذلك انسٌاقا مع منطق العقـل بأن االنسان ٌجب ان ٌظهر لآلخرٌن خٌر ما 

روءتها ثانٌا ولٌس نهدٌها او ساقٌها. قال عنــده.وخٌــر ما عند المــرأة عقلها أوال وم

النبً الكرٌم:"لٌس منا مـن لم ٌرحم صغٌرنا وٌوقـر كبٌرنا.وقــال اٌضا:تعلّموا العلـم 

وتعلّموا مع العلم السكٌنة والوقار وتواضعوا لمن تتعلمون منه.وهذا ٌعنً ان العلم قد 



ء.وان السكٌنة والوقار ٌمــر على نفس االحمق كما ٌمـر المطر على الصخرة الصّما

ٌجعالن العلم ٌستقــر فً النفس حتى ٌغدو طبعا من طباعها فٌغدو هـو هً وهً هو 

وال فرق بٌنهما.اما رحمة الصغار وتوقٌـر الكبار فأٌن نحن الٌوم فـً عصــر اصبح 

فٌه الصغار ٌستغلون لؤلفعال الشنٌعة فٌغتصبون وتستباح حرمة اجسادهم وٌشجعون 

المخدرات والكحول وتستباح حرمــة عقولهم.والكبــار ٌرمون فـً دور  علــى تناول

العجــزة البائسة او على االرصفة مذلّــون مهانــون. قال النبً الكرٌم:انزلــوا الناس 

منازلهم.ولعمري لو أخذ بهذا القــول عمالنٌا على أرض الواقع لتحققت العدالة وكان 

ملكاته وامكانٌاته العقلٌة والجسدٌة للوجود فٌه ولما  كل فرد فــً المكان الذي تؤهلــه

 بقــً هناك ظالم ومظلوم وحاسد ومحسود وحاقـد ومحقــود علٌه.

 قــال االمام علـً فـً وصف الرجـل المثل األعلى:     

 وجانب اسباب السفاهــة والخنــا 
  عفافــا وتنزٌها فأصبح عالٌـا

 وصان عن الفحشاء نفسا كرٌمة 
 أبت هّمــة اال العلى والمعالٌا

 
 

لقـد عرف االمام علـً بالتجربة والبرهان ان سٌاج الفقـر هو العفة وسٌاج الغنى هو 

الكرم والترفع عــن صغائـر االمور ودنًء الشهوات وان نفس الكرٌم جبلت بالنــور 

ل الى مستنقع والنــار فإلــى عالـم المروءة والشهامة والمعرفة ترقـى وتنهل وال تنسف

 الشهوات البهٌمٌة والتمرغ فــً وحول المحرمات العقلٌة والدٌنٌــة.

 قــال ابــو الفتح البستــً:

 صْن حــّر الوجه ال تهتك غالئله 
 فكل حــّر لحـّر الوجه صّوان

 
 

لهفً علــى هذا القول الذي نستوحً منــه أن الحرٌة والفضٌلة وجهان لحقٌقة واحدة 

المعرفــة والمروءة والعــّزة والبطولة تسعد لها نفوس االحـرار.ولّذات االكــل فلّذات 

 والشرب والنكاح وتكدٌس األموال تسعد لها نفوس العبٌد.



واحتــرام االنسان لنفسه وتكرٌمــه لها بانزالها منـازل المعرفــة والعرفــان والمكارم 

حقٌقً.فكٌف ٌعقل بنا ان نبخس والمروءات هـً من باب وضع االمور فً نصابها ال

جوهـرا بسٌطا روحانٌا خالــدا فنرمٌه فــً وحــول النزوات والشهوات واالنفعـاالت 

ونغالــً فـً تثمٌن كٌان مركب من طبائع وعناصر فنجعل منه معبودا نخّر لرغباته 

 ساجدٌن ونحن ال نعلم متى ٌنفك تركٌبه وٌتالشى وٌضمحل.

 قـــال الشاعــر:

فأكرمها فإنــك إن تهــننفسك    
 علٌك فلــن تلقى لها الدهــر مكرما

 
 

ونحن فــً هذا الشرق العتٌق تعودنا ان نحب ونكــره ونأمــر ونأتمـر ولم نتعـود ان 

نحترم وننتقد وان نناقش ونتحــاور.وهذا لعمري شــّر البلٌة،الن الحب غٌر المقرون 

عندك لجماله او لوالئه كحب االنسان للغزال باالحترام هو بمثابة حب حٌوان مفضل 

او حبه للكلب.او بمثابـة حب ملكٌة نتملكها كحب الرجال لنسائهم ،او بمثابة استنساخ 

واستمرار كحب اآلبـاء ألبنائهـم .وهـذه فضٌحة الفضائــح الن كل انسان هــو كٌــان 

هللا الى االنسان الذي مستقــل متكامل حــّر عاقــل مسؤول وهــذه الممٌزات هً هبة 

أعطـاه بصمة ٌــد وبصمة عٌــن وبصمة نفس وبصمة عقــل مستقلــة عــن بصمات 

اآلخرٌــن مهما قربــوا او بعـدوا،فاعتبروا ٌــا أولـً األلباب وافهموا حقائق وجودكم 

واعلموا ان االحترام ٌثمــر الحب ولٌس الحب هــو الذي ٌثمـر االحترام وان الحوار 

و الذي ٌثمـر العقـل الجمعً ولٌست األوامر هً التً تثمر ذلك العقل.واعلموا ان هــ

االنسان ٌتوقّــر وٌهاب وٌحتـرم بتواصفه وحٌائــه وعطائــه ال بوقاحتــه وال تكبـاره 

 وانانٌته وغروره.

  



ً مجتمع التوحٌد من بدٌهٌات آدابنا احترام صغارنا لكبارنا وطلب المشورة ـونحن ف

ً طلٌعة القوم وٌجلسون فً صدور ــٌن بجعلهم ٌسٌرون فال الدّ ــر رجــ. وتوقٌمنهم

ً األفراح واألتراح ــرك بحضورهم فــالمجالس..وتقبٌل آٌادٌهم وطلب رضاهم والتبّ 

والربط. ومن آدابنا توقٌر كبارنا ألنفسهم أال  لّ ـل الحــومجالس الشورى ونصٌحة أه

ال ٌضحكوا أو بمالبسهم الرسمٌة وأ الن بٌوتهم إٌخرجوا مً الطرقات.وأال ــٌأكلوا ف

دوا وعدا لٌسوا ـال ٌعاحترامهم ألنفسهم وتوقٌرهم لها أ ةن شدّ ــن ومــٌهزؤوا باآلخرٌ

ن من تنفٌذه.وأال ٌقولوا قوال ٌأتٌه الباطل من أمامه او من ورائه.وأال ٌجلسوا ــمتأكدٌ

الكالم حتى ولو كان كالما مفٌدا خوفا ن ٌكثروا من ة. أو أزل وسخرٌــفً مجالس ه

ار ألنفسهم أال ٌظهروا حتى رام الكبــن احتــرة.ومــى الثرثــوح الــن السهو والجنــم

ٌر الالئقة منعوا انفسهم ، ومخافة ان ٌـروا بعض الصور غومــوالدهم بثٌاب النأمام أ

 نّ ترام كبارنا ألنفسهم أن احخبار. وكذلك مــاز إال لسماع األام التلفــمــن الجلوس أم

ن ٌجعلوا ق من مال أوالده حتى ولو كانوا أغنٌاء وأه نفسه ان ٌنفــل لكثرهم ال تسوّ أ

بمجملهم هم الخفٌفة فهم ـن حقولهم وصناعاتـٌدٌهم مـه أى ما تجنٌـنفقاتهم مقتصرة عل

الرواح دمة النفوس العاقلة وافاف ال ٌعطون الجسد اال ما ٌقوم بأوده لخة وعبناء عفّ أ

ة.ـــٌالزكّ   

 كمال يوسف سري الدين

  


