
 -اد و اإلفساد الفس -

اذا عّرفنا الفساد تعرٌفا منطقٌا قلنا أن المفهوم الفاسد هو المفهوم 

الذي ال ٌستقٌم لمنطق العقل وال ٌتماهى مع ما انطبع فً غرائز 

برهن بها األشٌاء وهً لٌست بحاجة العقول من البدٌهٌات التً ت  

 عطًالذي أ   الى براهٌن. واذا ما قلنا ان االنسان هو الكائن الوحٌد

فهو أٌضا الكائن العقل لٌكون ضمٌر هللا وخلٌفته فً هذا الوجود 

ٌّر الوحٌد الذي أعطً ه حرٌة اإلختٌار بحٌث تكون القوانٌن التً تس

الطبائع واإلستقصات  لٌست قوانٌن جبرٌة كما القوانٌن التً تسٌر

واالفالك والمجرات. وبهذا ٌكون جوهر الحرٌة جوهر مفطور فً 

االنسان منذ بدء اإلبداع. فالحرٌة من العقل كالنور من العٌن ذاتٌة 

ارة. وكما الشمس بطبٌعتها والنغم من القٌث والحرف من المعنى

فالحكمة الشرٌفة علمتنا أن  مضٌئةكذلك الحرٌة بطبٌعتها مسؤولة.

المبدعات جمٌعها مزدوجة. وكل شًء فٌها ٌحتاج الى ما ازدوج 

ة الى الوجود بالفعل ) لٌبقى هللا وحده ال به لٌنتقل من الوجود بالقو

شرٌك له مختص بالفردانٌة( لذا كانت الحرٌة غٌر موجودة بالفعل 

إال فً إطار المسؤولٌة. وما األخالق فً واقع األمر إالّ نتاج هذا 

اإلزدواج بٌن العقل والحرٌة من جهة والحرٌة والمسؤولٌة من 

 جهةاألخرى.

ثالثة  هرمسٌة عقل، حرٌة، مسؤولٌةٌكتمل مثلث الحكمة ال عندها

نٌم فً جوهر واحد هو القبس اإللهً الذي ٌعطً لإلنسان هوٌته أقا

الوحٌد بٌن جمٌع  عل منه المخلوق األخالقً المناقبًاإلنسانٌة وٌج

المبدعات. وٌجعل منه المؤتمن على نفسه وعلى سائر المبدعات. 

استكبر وعصى وتولّى وعاند و فهل حمل االنسان األمانة أم عبس

ا جاء فً كتاب هللا العزٌز ) ومن ٌعمل مثقال ذرة خٌر .صىواستع

تذكرة لإلنسان بأنه ه ( وما هذا إالّ ٌره ومن ٌعمل مثقال ذرة شرا ٌر



ختٌارات. فهو القادر على حر فً اختٌاراته ومسؤول عن هذه اإل

صل مع بارٌه فتغمره أنوار النعمة االسمو واالرتفاع حتى ٌتو

فٌسقط من أعلى علٌٌن الى  . وهو القادر أن ٌنتكس وٌرتكسوالتأٌٌد

أسفل سافلٌن حٌث سعٌر األنفس األّمارة بالسوء التً ٌتجحم بها 

 ى بنار كثافة صلصاله فٌحترق بعناده وصدودهالمرء بجهله وٌتلض

حتى ٌغدو رمادا سدى ال انتفاع به ومنه. وما كان  هللا لٌبدع 

اإلنسان سدى. وجاء فً كتاب هللا العزٌز أٌضا : وأّما بنعمة ربك 

تعادل نعمة العقل الحر المسؤول. كهف  وهل هناك نعمة  .فحّدث

نعمة تعادل  . وهل هناكاالخالق المناقبٌة ومعدن الحقائق البدٌهٌة

رفة العرفانٌة حٌث لمعات الفضائل البرهانٌة السفر فً بحر المع

وكشفات أنوار ومعانً األحدٌة والصمدانٌة. هل هناك نعمة تعادل 

التواصل مع األلوهة بواسطة العقل الكلً والنفس الكلٌة كما 

ٌتواصل الشذا مع ورده والعبٌر مع بنفسجه والشوق مع حبٌبه. 

الستكبار واألذى وهل هناك رفض للنعمة اإللهٌة ٌعادل العناد وا

والتخرٌب؟ وعدم رضانا بما نملكه وما نحن علٌه وطلبنا بوسائل 

وعدم قناعتنا بحلولنا حٌث وجدنا وسعٌنا  ملتوٌة دائما وأبدا للمزٌد.

للذهاب دوما الى مكان أقصى وأبعد. هل هناك رفض للنعمة 

العتٌق من طبائع الظلم  لهٌة ٌعادل ما تطّبع به هذا الشرقاال

داد وممارسة السلطات حسب المٌول والرغبات والمنافع واإلستب

ومصادرة عقول الناس وحرٌاتهم ومنعهم من تحقٌق  والشهوات.

انسانٌتهم عبر اكتساب العلم وممارسة العمل والتحرك الهادف 

 باتجاه التطور واإلرتقاء.

وهل هناك رفض للنعمة  اإللهٌة ٌعادل ما قام به الغرب وال زال 

مة فصلت بٌن المعرفة والفضٌلة فكثرت المعرفة من حداثة وعول

حتى الفٌضان وّشح نبع الفضٌلة حتى تصحرت األنفس وأجدبت 

الضمائر. هل هناك رفض للنعمة اإللهٌة ٌعادل مفاهٌم هذه 



الرأسمالٌة الحدٌثة المتوحشة التً فككت االرتباط بٌن المعرفة 

علت والفضٌلة ) وهما فً األساس وجهان لحقٌقة واحدة( فج

ٌّة لشهوة السٌطرة  واغتصاب خٌرالمعرفة  عوب ات الشمط

بارا معتدٌا جشعا حتى جعلته ج المستضعفة فزادت من قوة القوي

ال  ظمئا   .نتاج األرضولو أطعمته كل  جائعا باستمرار وال ٌشبع

 األصفر واألبٌض.كل أنهار الذهب األسود و ٌرتوي ولو سقٌته

فً الغرب  فحولت اإلنسان الهاعق نها غرٌزة التملك التً أفلتت منإ

ٌأكل فقط. ولكنه ٌقتل لٌتلذذ الى وحش مفترس لٌته ٌقتل عن جوع ل

ٌب ضحٌته واستعراض قوته وطبائعه العدوانٌة. معرفة الغرب بتعذ

التً تمشً على رأسها وال تمشً على قدمٌها حولت االنسان من 

حتى كائن عاقل حر مسؤول اجتماعً بالفطرة الى كائن مستهلك 

االكل نتٌجة  فً االستهالك. اذا امتنع فمه عنأقصى مراتب الجشع 

اذا امتنعت أعضاؤه الجنسٌة عن  والتخمة أكل الدنٌا بعٌنٌه.

الممارسة إرتواء أو عجزا اغتصب كل نساء األرض بخٌاله 

المنحرف وأحالمه الشاذة التً عّبر عنها فً أفالمه اإلباحٌة 

 وموسٌقاه الشٌطانٌة.

المدٌنة الفاضلة للفٌلسوف الفارابً : أن الفضٌلة هً جاء فً  
طر الوقوف عند مقادٌر األشٌاء ومحاكاة الشًء لطبٌعته التً  ف  

الٌسر هً الكرم والعطاء. والطبٌعة  .فالطبٌعة التً فطر علٌهاعلٌها
واإلباء. والطبٌعة التً فطرت  فالتً فطر علٌها الفقر هً التعف

لعفو. والطبٌعة التً فطرت علٌها القوة هً المروءة وا اعلٌه
السلطة هً العدل ووضع األمور فً نصابها الصحٌح أما  الطبٌعة 

 الوالء.و ة فهً الطاعةعٌالتً فطرت علٌها الر
فأٌن نحن الٌوم من محاكاة طبٌعة األشٌاء واستلهام فطرتها. عندما 

صد األلباب. فأنما كان ٌق ًقال هللا فً كتابه العزٌز إعتبروا ٌا أول
بذلك أن ٌنظر اإلنسان بعٌن بصٌرته الى مجرى األمور فً سٌاق 

الطبٌعة والمجتمع وٌأخذ العبر بمنطق عقله ورهافة ذوقه.فاذا 



 فً التً أفرطت  تهنظرنا الٌوم الى ما ٌفعله الغرب الرأسمالً بحداث
االستهالك الفاسد حتى وصلت الى مراتب الجشع والتكالب. ولم 

منهجها وعولمته  زال تعمٌمتتً بل حاولت وال بإفراطها الذا تكتف  
لٌشمل البشرٌة قاطبة. فمن تعمٌم اإلباحة والخالعة الجنسٌة حتى 

الى تعمٌم  .أصبح الحب واإلخالص مدعاة للهزء والسخرٌة
 فالتدخٌن والمخدرات حتى أصبحت مراودة دور العبادة والتعف

 الى تفكٌك لألسرة واستباحة جمٌع .وتعصب فعالمة تخل
المحرمات حتى أصبحت فلسفة اإلنسان الغربً وعالمة وجوده ما 
 قاله جان بول سارتر فً كتابه الغثٌان : أنا أرفض إذن أنا موجود.
فهل وصلنا الى زمن أصبح فٌه رفض القٌم الدٌنٌة والعقلٌة وافساد 

االنسان لفطرته ولما انطبع فً جوهر نفسه من البدٌهٌات  هو 
؟ هل وصلنا الى زمن أصبح فٌه االنسان عالمة وجودنا وبرهانه

المحصن عن االباحة الجنسٌة وتعاطً المخدرات إنسانا متخلفا 
ه وسلم قٌم نارٌجمتعصبا. واإلنسان الذي ال ٌرعى ذمة لمحارمه و

مجتمعه بزرع الفوضى والضٌاع والتشتت والجري مع األهواء 
م عالمة واطالق العنان للغرائز واستباحة أعراض الناس وممتلكاته

 االنسان الذي ٌماشً روح العصر بالحداثة والعولمة؟
اذا كان الفٌلسوف االنكلٌزي هوبز قد قال بأن طبٌعة االنسان هً 

طبٌعة ذئبٌة فهو ٌتلذذ بانتزاع األشٌاء  من اآلخرٌن تعدٌا واغتصابا 
وٌكره أن ٌأخذ  محاورة وتفاهما وتبادال. هو بطبعه ٌنشد السٌطرة 

ات لنفسه وذرٌته فهذه هً لذته وسعادته. خٌرر الوالتعدي واحتكا
فنحن أبناء التوحٌد والعرفان نقول أن سعادة االنسان هً فً 

اكتساب المعرفة المتماهٌة مع منطق العقل وبدٌهٌاته. وفً السعً 
لبناء مجتمع عادل متوازن كل فرد فٌه ٌتواجد فً المكان الذي 

ً للوصول الى سالم توجده فٌه امكانٌاته وكفاءاته. وفً السع
اقلٌمً وعالمً تتوازن فٌه الدول والمجتمعات تحت مظلة الخٌر 

العام لكل بنً البشر. نحن أبناء العقل ولسنا أبناء الظالمٌات 
العنصرٌة والفئوٌة والغرائز الذئبٌة فسعادتنا جزء من سعادة 

متنا جزء من اوكر .اآلخرٌن ولٌست على حساب سعادة اآلخرٌن
ٌن. شعارنا السالم علٌكم ومبدؤنا صدق اللسان والعدل كرامة اآلخر



عّقل ومعرفة مقادٌر األشٌاء تالذي هو اإلعتدال والعقل الذي هو ال
 والوقوف عند حّدها.
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