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بسم اهلل الرمحن الرحيم
أخواتي الفاضالت ،إليكم سلسلة تفاريغ من دروس أستاذتنا الفاضلة أناهيد السمريي حفظها اهلل ،وفّق
اهلل بعض األخوات لتفري غها ،ونسأل اهلل أن ينفع هبا  ،وهي تنزل يف مدونة (عِـلْـمٌ يُـنْـتَـفَــ ُع بِــهِ)
/!#/http://tafaregdroos.blogspot.com
تنبيهات هامة:
 منهجنا الكتاب والسنة على فهم السلف الصاحل. هذه التفاريغ من اجت هاد الطالبات ومل تطلع عليه األستاذة حفظها اهلل ،أما الدروس املعتمدة من األستاذةفهي موجودة يف شبكة مسلمات قسم (شذرات من دروس األستاذة أناهيد)
/http://www.muslimat.net
 الكمال هلل -عزّ وجلّ ، -فكتابه هو ا لكتاب الوحيد الكامل السامل من اخلطأ ،فما ظهر لكم من صوابفمن اهلل وحده ،وما ظهر لكم فيه من خطأ فمن أنفسنا والشيطان ،ونستغفر اهلل..
واهلل املوفق ملا حيب ويرضى.
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عناصر اللقاء:

أوًل :ممهدات القيم:
ا

التمهيد األول :اإلنسان والقيم:
ِ
اخلاصة تقول" :قيمة كل امرء ما يَطْلحب" قيمتك بقيمك.
العامة تقول" :قيمة كل امرء ما حُْيسن"ّ .
ّ
التمهيد الثاين :معىن القيم:
القيم يف اللغة :الشيء القيّم.
جازما يش ّكل لدى اإلنسان منظومة من املعايري ُيكم هبا على
تصورات معرفيّة راسخة يعتقد هبا اإلنسان اعتقادا ً
القيم يف الرتبيةّ :
الرّد ويصدر عنها سلوك يتميّز ابلثبات والتكرار واالعتزاز.
األشياء من جهة احلحسن وال حقبح والقبول و ّ
أنواع السلوك الذي تنتجه القيم:
سلوك اثبت
متكرر
سلوك ّ
يعتز به
سلوك ّ
خطوات القيم:
 .1معرفة
يقين
ّ .2
حتول املعرفة إىل اعتقاد ّ
يقين أنتجت معايريا وسلوًكا.
 .3هذه املعرفة اليت ّ
حتولت إىل اعتقاد ّ
التمهيد الثالث :موقع القيم ابلنسبة خللقة اإلنسان :القيم من فطرة اإلنسان والفطرة فيها ثالث معامل:

2ـ املستحسنات
1ـ املسلّمات
الفرق بني أخالقنا وأخالق غريان:


3ـ املستقبحات

الشمولية
ّ

 االختالف يف احملتوى.
األداين غيث السماء والقيم نبت الفطر
الصراع:
التمهيد الرابع :القيم و ّ
هناك صراع بني الفطرة والطباع واهلوى

اثنياا :منوذج على القيم :قيمة اًلحرتام:

حق ح ّقه .هناك مشكلتان:
كل ذي ّ
االحرتام معناه إعطاء ّ



تدل على فقد قيمة االحرتام.
من مظاهر سلوكية ّ
ومن فهم املربّني الذين تضيق عندهم دائرة قيمة االحرتام.
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ألقي يوم األحد 1438-2-27هـ

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على سيدان حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.
وجل -أن جيعلها سلسلة مباركة ،نشكر هللا -
السلسلة سلسلة القيم األخالقية ،اليت أسأل هللا ّ -
يف حم ْفتَـتَح هذه ّ
عز ّ

امتثاال ألمر نبيّنا صلى هللا عليه
املهم ونشكر ً -
ّ
يسر لنا االجتماع حول هذا املوضوع ّ
وجل -وحده ال شريك له أن ّ
عز ّ

وسلم ((من ًل يشكر الناس ًل يشكر هللا))  -الغرفة التّجاريّة ونشكر 1جامعة امللك عبد العزيز ونشكر كرسي األمري

وجل -أن تكون هذه السلسلة اليت
انيف للقيم األخالقية الهتمامهم هبذا املوضوع وهو موضوع القيم ،ونسأل هللا ّ -
عز ّ
ييسر لنا ونستمر يف الفصل الدراسي الثاين
ّ
ستستمر يف هذا الفصل ال ّدراسي ـ إن شاء هللا ـ ثالث لقاءات وإن شاء هللا ّ
أيضا ثالث لقاءات .سنهتم فيها ابلكالم عن القيم ويف خالل كالمنا عنها سنناقش إن شاء هللا مواضيع تتّصل مبعرفتنا
ً
هبذه القيم ،وابملراجع اليت من املفروض أن نعود إليها ملعرفة القيم ،وملؤ ّشرات وجود القيم وعدم وجودها .مث سنتكلّم يف
أهم القيم من حيث ظاهرة ال َف ْق ِد أي
هذه السلسلة ويف هذا الفصل عن قيمة ّ
مهمة جدا وهي (قيمة اًلحرتام) وهي من ّ
هي مفقودة ،وغالب الناس عندما تناقشينهم يف مسألة القيم جيدون أ ّن السلوكيّات هي مؤ ّشرات للقيم .هذا صحيح،
كن السلوك مؤ ّشر للقيم .فظواهر عدم االحرتام احلاصلة حولنا جتعل قيمة االحرتام من
القيم شيء خمتلف عن السلوك ل ّ
املهمة ج ّدا للنّقاش .لكننا لن ندخل على قيمة االحرتام مباشرة ،إمنا سنق ّدم هلا مبجموعة من التم ّهدات.
القيم ّ

التمهيد األول :اإلنسان والقيم:

منهد فيها ملوضوع القيم .سنبدأ أبول األمر وهو؛ اإلنسان والقيم .القيم ليست موضوعا
سنبدأ عنواان عنواان ومجلة مجلة ّ
فلسفيّا نـحنَ ِظّر له ونتكلّم يف اجتماعات نظريّة ونتفلسف حوله مث جند أنفسنا بعد ذلك يف جمال التطبيق ال يوجد عندي
لتماسا يف
همة إال إذا التمستها ا ً
ما أضع يدي عليه .وال حىت يف مسألة االهتمام ابلقيم ال أستطيع أن أقول هذه القيمة م ّ
سنمهد به هو
فأول ُمحَ ِّهد ّ
حياتنا ،يعن ال ب ّد أن يكون مفهومنا للقيم و ً
اضحا حبيث أين أشعر بوجودها وأشعر بفقدهاّ .
"اإلنسان والقيم ".

ِ
اخلاصة تقول "قيمة كل امرء ما يَطْلحب" .هذه اجلملة
العامة يقولون "قيمة كل امرء ما حُْيسن" ،و ّ
فيما سبق كان ّ
اخلاصة تقول
العامة تقول " قيمة املرء ما ُيسن" و ّ
سنناقشها حبيث نفهم "اإلنسان والقيم" .هذه اجلملة قح ّسمت قسمنيّ :
اخلاصة مث نفهم ما ُيسن وما يطلب أمامها.
"قيمة املرء ما يطلب" ،سنفهم ً
العامة و ّ
أوال ّ
عامة الناس قيمته "ما ُيسن" أي ما
العا ّمة املقصود هبا عموم الناس ،ما تفكريهم جتاه اإلنسان؟ ما قيمته؟ عند ّ
يستطيع أن يفعله .أنت ما هو مكانك؟ قيمتك على قدر ما جتسن من العمل .ومعىن ذلك ُمكن أن تكون قيمتك هي
وظيفتك ،أو قدرتك ،أو مهارتك ..هذه قيمة املرء عند العامة.
اخلاصة أي الناس الذين فهموا حقيقة احلياة وحقيقة وظيفة اإلنسان وحقيقة ما مييّزه ،هؤالء ماذا يقولون؟ ما قيمة
أما
ّ
هاس) رواه أمحد وأبو داود والبخاري يف
 )1عن أيب هريرة رضي هللا عنه أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال( :ال يَ ْش حكحر ه
اَّللَ َم ْن ال يَ ْش حكحر الن َ
األدب املفرد وابن حبان والطيالسي ،وهو حديث صحيح صححه العالمة األلباين.
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املرء؟ قيمته ما يطلب.
وهنا سيبدأ نقاشنا :ملاذا هاتني العبارتني وحنن نتكلم عنهما نقول "اإلنسان والقيم"؟ ألن القيمة ما ستعطيك قيمتك!
وعلى هذا األساس سيكون نقاشنا يف اجلملة الثانية حبيث يظهر لنا كيف أ ّن قيمة اإلنسان هي القيم اليت حيملها.
ِ
نوجه
و ّ
اخلاصة تقول "قيمة املرء ما يطلب" .فلنناقش ما يطلب :ماذا يعن "ما يطلب"؟ ما يطلب م ْن َم ْن؟ حىت ّ
النقاش فنحن نتكلم عن اإلنسان ونفسه أوال قبل اإلنسان وغريه ألننا نقول " اإلنسان والقيم" .فاإلنسان اآلن قيمته
على حسب ما يطلب ِم ْن َم ْن؟ من نفسه! حنن نتكلّم عن القيم وقيمتك على حسب ما تطلب أنت من نفسك ،ماذا
أي مستوى تريد أن ترفعها؟ مىت سرتضى عنها؟ مىت ستسكت
تريد من نفسك أن تصل إليه؟ ماذا تطلب منها؟ إىل ّ
ستوجهها؟ قيمة املرء على قدر ما يطلب ،اآلن سنقول أول كلمة بعد "ما يطلب" هي "من نفسه".
عنها؟ كيف ّ
انجحا" يف
حنن نريد احلقيقة اآلن والصدق وليس الكذب :أييت أحدهم يقول " أطلب من نفسي أن أكون ً
إنساان ً

ابلغش ال مانع! حنن سنقول احلقيقة ونرتك عنّا املـحـثحل فنحن نتكلم اآلن عن حقيقة
انجحا أو
ّ
أي جمال ،ابالجتهاد أكون ً
انجحا ،كيف يق ّدر نفسه؟ يق ّدرها عندما يرى ما الذي يطلبه منها؛ هل النجاح هو
حالة الناس .اإلنسان يريد أن يكون ً
الذي يطلبه أو أنه أيضا يف ّكر يف الطريق الذي يوصله إىل النجاح؟ كوننا جنيب عن أنفسنا ونقول "حنن نف ّكر يف الطريق
اليت نصل هبا إىل النجاح" ملـّا أنيت يف الواقع جند أننا قد نتخطّى هذه املسألة كثريا! ويكون تفكريان فقط الوصول إىل
النجاح ّأاي كانت حالة الطريق الذي أصل هبا .وأريد أن أحمدح ّأاي كانت حالة الطريق اليت أصل إليها .ولذلك فيما يذكر
فسئِل "ملا فعلت ذلك؟" قال "وددت
أن ً
رجال يف عصر أحد الوالّة العبّاسيّني حوجد وهو ّ
يتبول يف ماء زمزم ،جرمية عظيمة! ح
أبي صورة
املهم أن يكون
مشهورا! فصارت "مشهور" ّ
ً
لو أشتهر ولو ابللّعن"! هذا املثال ما معناه؟ معناه أنه ال يبايل ّ

مشهورا.
مهما! املهم النتيجة وهي أن يكون
أبي مضمون ،ليس ّ
كانتّ ،
ً
تصورونه وأذهب إىل ما
كررة ،لكن بصورة أكثر لباقة .سنضرب ً
كل ما ت ّ
هذه الصورة تراها اليوم مت ّ
مثاال :سأترك ّ
يسمونه "اهلاكر"؛ هؤالء من املعروف عنهم أهنم ال ّداخلني على بياانت الغري العابثني فيها سواء على برامج أو غريه .غالبًا
ّ
ِ
هؤالء ال يكونون إال من أذكياء العامل ،ال يكونون من أغبيائهم .لكن هذا الفعل َجِّرديه من كل الشهرة عنه ومن كل شيء

السرقة ُمكن إذا
حميدح عليه سيكون امسه يف احلقيقة ماذا؟ امسه سارق! فهذا السارق الذي امسه يف احلقيقة سارق وصفته ّ
أردمت أنتم أبنفسكم أن تطّلعوا اقرؤوا ستجدون أ ّن هناك مؤمترات ومندايت جتمع مثل هؤالء اهلايكر وهناك مناقشات فهم
ليسوا ّأاي كان! ومع ذلك يرون أنفسهم على أنه جيب علينا احرتام هم ،فهم أانس حمرتمون! هي سرقة لكن بطريقة أكثر
لباقة فقط .فاملقصود اآلن أنه جيب أن نعرف أين هو مكان القيم ،أنت ما عالقتك ابلقيم كإنسان؟ قيمتك هي على

حسب القيم اليت تعيشينها .مبعىن أ ّن قيمة كل مرء هي ما يطلب من نفسه .أنت ماذا تطلب من نفسك؟ هل تطلب

أبي طريقة؟ يف املواقف؛ هل تطلب
مترر األمر ّ
مترر األمر ّ
أبي طريقة؟ هل تكون وفيّا أو ّ
من نفسك أن تكون صادقًا أو ّ
عامة و "جيب
أبي طريقة؟ هذه قيمة املرء! هذا الكالم ال يوجد فيه مناقشات ّ
مترر األمر ّ
من نفسك أن تكون تقيا أو ّ
علينا ..وجيب علينا" ،"..جيب علينا" هذا كالم نظري! لكن جيب أن تعرف أنت نفسك ،أنت أصال ماذا تطلب من
أهم شيء عندك النتائج دون االلتفات إىل الطريق؟ هل تضع مرآة أمام قلبك
نفسك؟ هل تطلب منها أن تسمو؟ أو أ ّن ّ
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وترى ما تطلب من نفسك أو أ ّن املواقف كما اتّفق يف احلياة؟ فاملرء قيمته على قدر ما يطلب ،وبني قوسني ما يطلب

من من؟ من نفسه! ماذا تطلب من نفسك؟ أين تريد أن تذهب هبا؟ هل هي من تذهب بك أم أنت الذي يذهب
السم ّو أم أهنا تفعل بك ما تريد وقتما تشتهي؟ فهذا التفكري ليس عليه إجاابت وقتيّة ،عليه إجاابت
هبا؟ هل تطلب هلا ّ
فلما أتيت
كذاب! لكن ليس ً
مثاليّة وغالبها تكون ً
يهم الناس اآلن يف املوقف ،بل كذاب على أنفسنا! ّ
كذاب على الناس ،ال ّ
ونربر ألنفسنا سلوكنا للطريق
مواقف جند أنّنا نطلب من أنفسنا النتائجً ،
السلوك أو نسلك طريقا ّ
أحياان دون النّظر إىل ّ
وال نشعر أنه ال جيب أن نطلب هذا من أنفسنا .أين هو عتابنا ألنفسنا؟ مىت سنعاتبها؟ املسألة أصبحت ابلعكس؛ أنت
الصرب أي حبس النّفس عن االنفعال حتت الضغوط وَم هن هللا به عليك ومتتّعت هبذا مث وجدت نفسك
لو متتّعت بقيمة ّ
إحداهن وتع ّدت عليك ،وتكلّمت عنك ،مث هللا َم هن عليك وحبست لسانك وصربت .لو
أنه بسبب هذه القيمة جاءت
ّ
سكت ،لكن ماذا ُيصل غالبًا؟ أننا نرجع نعاتب
كانت قيمك عالية لن تعاتيب نفسك عند رجوعك إىل البيت أنك
ّ
أنفسنا على ُمحَ َار َسة قِيَ ِميهة عالية ،ماهو السبب؟ قيمة املرء ما يطلب من نفسه وكان من املفروض أن يقول املرء أمام هذا
وسكت وصربت ،الكالم اخلاطئ ال خيرج من لساين!" لكن عندما انقلبت موازين القيم يقول
املوقف "احلمد هلل حوفّقت
ّ
ترد عليه عشرة كلمات!" .طبعا هذا ابإلضافة إىل شياطني اإلنس الذين
لنفسه " أنت جبان! يقول لك كلمة واحدة ّ
وُيسروننا على قيمة عليا متتّعنا هبا إىل أن نصل إىل أنه حىت القيمة املوجودة يف أنفسنا
ُمكن أن يساعدوان يف هذه امل ّ
همة ّ
احملرتمة تنهار! حىت لو ما مارسنا غريها حنتقر أنفسنا أننا مارسنا القيمة العليا! فريجع اإلنسان ويع ّذب نفسه ألنه حبس
لسانه .يعن هذا الذي تطلبه من نفسك! قيمتك هي ما تطلبه من نفسك ،إذا كنت تطلب من نفسك أن تصبح سليط
تعرض نفسك إىل أن
اللّسان ،سريع االنفعال،
ً
غضواب كالثّور اهلائج ،هذا الذي تطلبه من نفسك يصري وهذه قيمتك .ال ّ

تعرض نفسك هلذا اخلطر ،ويف نفس الوقت راجع نفسك؛ على ماذا حتاسب نفسك؟
يطلب منك الناس ويش ّكلونك ،ال ّ
أين ترى اخلطأ؟ أنك مل تَـ حرْد؟
ش معهم ،هل
غشوا وأنت مل تَـغح ه
هذا من األمثلة :الناس نـَ َهبحوا وأنت على ثغرة ،الناس نـَ َهبحوا وأنت مل تنهب معهم ،هم ّ
عندما ترجع إىل البيت تشعر أنه كان هناك فرصة وأنت مل تستفد منها؟ ومن مثّ تقارن نفسك هبم وتقول "هؤالء فعلوا
وفعلوا وأان ابقي يف حملّي"؟ أنت قيمتك ما تطلب وما تريد منها ،ولذلك القيم هلا قيمة عظيمة يف حياتنا ستجعلنا نق ّدر
أي شيء؟ كيف أق ّدر اخلري
أحوالنا ونعرف ما الصواب من اخلطأ يف مثل هذه املواقف كيف أرجع وأحاسب نفسي على ّ
شرا -أمنعه وأزّكيها كما ستأتينا إن
الشر املوجود يف النفس – ومن احملتّم أ ّن فيها ّ
أهتم به وأزيد فيه؟ وكيف أدفع ّ
املوجود و ّ
شاء هللا هذه الكلمة املهمة؟
السلسلة
على كل حال ،حىت ال نطيل النّقاش ،كان هذا ّ
املمهد األول سنخرج بنتيجة واضحة هي شعاران يف هذه ّ

وهي [قيمتنا بقيمنا] أي أ ّن قيمتك حبسب القيمة اليت حتاسب عليها نفسك لو احنرفت عنها .إذن ما هي قيمة املرء

وسيتبني لنا إن شاء هللا عندما نتناقش يف معىن القيم كيف أ ّن معىن
حسب ما اتّفقنا؟ قيمه! الكلمة من نفس احلروف
ّ
القيم يدور حول كلمة "قيمة".
املمهد األول "اإلنسان والقيم" وخرجنا بنتيجة أ ّن قيمة املرء على احلقيقة هي ما يطلب،
هكذا ابختصار كان عنوان ّ
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اخلاصة تقول قيمة املرء ما يطلب من نفسه .وهكذا ننتهي فنقول أ ّن قيمتنا أمام أنفسنا
العامة تقول قيمة املرء ما ُيسن و ّ
ّ
خاصة يف هذا الوقت أل ّن هناك الكثري ُمّن يعيش "احتقار ال ّذات" الكثري
وتقديران ألنفسنا هو قيمنا! ونقول هذا الكالم ّ

يعيشون هذه املعاشر فيحتقرون أنفسهم ويشعرون أ ّهنم ما هلم قيمة وأ ّن الناس وضعوا قيمة املرء هي ما ُيسن .أي أنت
من؟ ما هي احلروف اليت قبل امسك؟ ما هي الشهادات اليت متلكها؟ ما هو مستواك االجتماعي؟ فعندما جيد يف نفسه
أنه ال ُيسن يف دنيا الناس شيئًا ينعكس هذا فماذا ُيصل له؟ ُيتقر نفسه.
لنذهب إىل النساء :ال ُيسن اللباس ،ال ُيسن اللّباقة ،ال ُيسن املكياج ،ال ُيسن أانقة ،إخل ..الناس وضعوا هذه

فلما ُياول يقيس نفسه مبقاييسهم ما هي النتيجة؟ سيحتقر نفسه! فال ب ّد من تصحيح هذه القضيّة اليت تعترب
كمقاييس ّ
حصادا هلذه الفرتة.
سن األربعني يكون هلا أثر طويل وما بعد األربعني سيكون
خطرية
ً
ً
سن الثامنة عشرة إىل ّ
خصوصا من ّ
ضاجا أبصحابه وابلناس،
يعن يبدأ اإلنسان ُيتقر ذاته ،من يوم ما يفتح عينيه ويرى الدنيا وميضي الفرتة اليت يكون فيها ّ
أول ما جيد الناس أحسنوا وهو مل ُيسن مبقاييس الناس يبدأ يف االنتكاسة النفسيّة ويبدأ ُيتقر نفسه وأنه ال شيء .ويطرق
هذا الباب وألنه يشعر أنه ال شيء يرت ّد إىل اخللف ،مث يطرق هذا الباب ويشعر أنه ال شيء ويرت ّد إىل اخللف وهكذا
حىت جتده ال يبقى يف مكان إال وهو يرى الناس أحسن منه ويرى نفسه ال شيء! ال يشعر مبا أنعم هللا به عليه! وهذا
مجاال ،فكل ما دخلت
أقل ً
األمر ميكن أن يبتلى اإلنسان فيه بصحبةً :
مثال عندما يكون هناك أخوات واحدة مجيلة واثنان ّ
هذه اجلميلة يقولون هلا "تشعرين أنك مجيلة؟!" طول الوقت! وتفتح عينها على أهنا ليست مجيلة! حىت وإن نظرت يف
املرآة تقول "انظروا عين كذا "..حبيث أ ّن املقاييس تنقلب! فهذا إذا مل يفعله لنا الناس حنن نفعله ألنفسنا وحن ّقر ما أعطاان
هللا!

قيمة املرء يف احلقيقة ليست ما ُيسن على قدر ما هي ما يطلب .ولذلك عندما تقرئني اترخينا حنن اجمليد ستجدين
مثال:
أ ّن هناك أمساءً مشهورة جدا لكنّه يف النّهاية يكون أصله "عبد" أسود ،أتى من كذا ومن كذا مث رفعه اإلميان! ً
يرتدد واجلميع يعرفه 1ومع ذلك عندما تقرئني من أين أتى وما أصله تعرفني أ ّن قيمة املرء ما
احلسن البصري هذا اسم ّ
مثال
يطلب! ارتفع وصار له امسًا وأصبح يف التاريخ وعندما تقرئني يف أصله ،وكيف حاله ،إخل ..تفهمني .مثله عطاء ً
موجودا! وهذا الرجل الذي يقال
احلج إذا كان
ً
وغريه من األمساء املشهورة ًجدا ،حىت أنه يقال عن أحدهم ال يـح ْف َىت يف ّ
دميما يف خلقته سبحان هللا ،لكنه حرفِع مبا يطلب! فاملرء مبا يطلبه من نفسه ،أين سيصل هبا؟
عنه هذا الكالم كان ً
وخنرج من النقطة األوىل بنتيجة أ ّن القيم هي اليت حت ّدد قيمتك .لو أنيت إىل مقاييس اجلمال؛ بنو آدم ليسوا أمجل من

الزرافة لو نريد أن نقول هذا الكالم ،لكن
الغزال أو كذا وكذا من املخلوقات ،وليسوا أقوى من األسد وليسوا أطول من ّ

السمو لنفسه إال من
السمو ،وال يطلب اإلنسان
سمو! يطلبون ألنفسهم
يف النهاية ما الذي مييّزهم عن غريهم؟ طلب ال ّ
ّ
ّ
 )1احلسن بن يسار البصري (21هـ642/م 110 -هـ728/م) إمام وعامل من علماء أهل السنة واجلماعة يكىن بـأيب سعيد ولد قبل سنتني
من هناية خالفة عمر بن اخلطاب يف املدينة عام واحد وعشرين من اهلجرة.
 (2أبو حممد عطاء بن أيب رابح أسلم بن صفوان ( 27هـ 114-هـ) هو فقيه و عامل حديث ،وهو من أهم الفقهاء والتابعني يف القرن األول
والثاين اهلجري.
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ابب واحد وهو التفكري يف قيمه .ما الذي ُيكمك؟ ما الذي جيعلك راض عن نفسك أو مؤنـّبًا مربيّا هلا؟
قيمة املرء ما يطلب وهذا سيعاجل فينا مشكلة كبرية جيب أن نفهمها :مشكلة احتقار ال ّذات فهي مشكلة كبرية وجيب

أن نلتمسها يف أنفسنا وأن نفهمها جيدا ونفهم أنه ال حترتم نفسك أل ّن معك ماال أو شهادة أو امسك حروفا أو أنك
مسو ،ما ترجو أن
كذا أو أ ّن لك مجاال ،ليس هذا الذي جيعلك حترتم نفسك! إمنا هو ما حتمله من قيم ،ما تطلبه من ّ
ومسوها ال من جهة بدنك!
تكون عليه يف املستقبل لكن من جهة روحك ّ
مجيال والناس ميدحونك على هذا الصوت،
صوات ً
اتمة الوضوح :نفرتض أنك حوهبت ً
لن أترك النقطة إال عندما تصبح ّ
أصال عطيّة! فأنت ال متحْدح عليه إمنا متحْدح على الشيء الذي جاهدت لتصل
هذا الصوت اجلميل مل أتت به لنفسك هو ً
مسو
إليه! وال متحْدح عليه ألنك وصلت إليه بصورة مادية ،أي ليس كل ما تصل إليه متحْدح عليه ،إمنا متحْدح على شيء فيه ّ
وعلو!
ّ

التمهيد الثاين :معىن القيم:

من هنا جيب أن نعرف معىن القيم مادمنا انقشناها هبذه الصورة .سنقول:
القيم يف اللغة :الشيء القيّم ،أي الشيء الغايل النّفيس .وقيمة الشيء مبعىن قَ ْد حر الشيء ،نقول "فالن قيّم
الشيء" أي ق ّدره وح ّدد قيمته.
عز
القيم يف القرآن :أحسن طريقة نعرف هبا هذه الكلمة هي ابلبحث عنها يف القرآن ،هي ومشت ّقاهتا .فاهلل ّ -
ين الْ َقيّ ُم} القيّم من حروف كلمة "قي1مة" فذلك ال ّدين القيّم مبعىن املستقيم.
وجل -يف سورة التوبة يقول لنا { َٰذَل َ
ك ال ّد ُ
ّ
معىن ذلك أ ّن القيّم هو ماذا؟ القيم والقيّم وكل ما يدور حول هذا تعن االستقامة .حنن اآلن أخذان املعىن األول :القيمة
ب قَ يّ َمةٌ} يعن
هي قَ ْد ُر الشيء ،وهنا أخذان مبعىن اًلستقامة .مثله يف سورة البيّنة{ :يَ ْت لُو ُ
َّراة ( )2ف َيها ُكتُ ٌ
ص ُح افا ُّمطَه َ
صح ًفا ذات قيمة سامية .إذن حروف القيم وردت يف اللغة ولكن بغري االستعمال الذي نستعمله حنن ،إىل أن نصل إىل
االستعمال الذي نعتمده سنقول أصل كلمة قيمة وجذعها هي القاف والواو وامليم وهي دائرة حول قيمة الشيء واالستقامة
السامية العالية ..أيضا تدور حول عدم االعوجاج ،فدينا قيّما تعن ال اعوجاج فيه.
وتدور حول األشياء الغالية ّ
َّ
ك قَ َو ااما} يعن كان
ً
ْي ََٰذل َ
ين إ َذا أَن َف ُقوا ََلْ يُ ْسرفُوا َوََلْ يَ ْقتُ ُروا َوَكا َن بَ ْ َ
مثال يف قوله تعاىل يف سورة الفرقان { َوالذ َ
مستقيما حول هذا ملعىن.
قاسا ،قيّ ًما،
إنفاقهم بني ذلك قو ًاما أي ً
معتدال ،كان اإلنفاق بقدر ح
قاسا .إذن بقدر ،حم ً
وم ً
ً
هكذا أخذان املعىن يف اللّغة ويف االستعمال القرآين ،حىت ال نطيل الكالم فإ ّن كلمة "قيم" ابملعىن الذي نستعمله اآلن
كأهنا مولّدة من هذه املعاين .أي أ ّن القيم األخالقية ابستعماهلا املعاصر ليس هلا
يف األصل مل أتيت يف لغة العرب إمنا ّ
[ (1التوبة.]36 :
[ )2البيّنة.]3-2 :
[ (3الفرقان.]67 :
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استعمال سابق إمنا يف األصل كانوا يستعملون "األخالق" و "اآلداب" ،اللغة واسعة فاشت ّقت كلمة "القيم" من هذا املعىن
الصائب .سوف نقوم برتكيب كلمتني" :القيم األخالقية"
الذي يدور حول قيمة الشيء ،االستقامة ،االعتدال ،املعيار ّ

فماذا نقول؟ كأنّك أتتني مبعيار ،مبقاس ،بقيمة ،تقيسني هبا األخالق .إىل أن اندجمت الكلمتني وأصبحوا يستعملون
"قيما" يريدون هبا املقياس الذي توزن به األخالق .أي أهنم تركوا كلميت "أخالق" و "آداب" واستعملوا كلمة "قيم" كرمز
ً

لألخالق .سلسلتنا هذه كان امسها "القيم األخالقية" فاملقصود هبا املعايري اليت نقيس هبا حالتنا من جهة أخالقنا
وآدابنا ،من جهة ممارساتنا.
القيم يف الرتبية:
جازما يش ّكل لدى اإلنسان منظومة من املعايري
تصورات معرفيّة راسخة يعتقد هبا اإلنسان اعتقادا ا
عبارة عن ّ
والر ّد ويصدر عنها سلوك يتميّز ابلثبات والتكرار واًلعتزاز.
حيكم هبا على األشياء من جهة احلُسن وال ُقبح والقبول ّ
صورات املعرفيّة الراسخة.
سنقسمه إىل "أصل" و"نتائج" .القيم هي جمموعة من التّ ّ
نتّفق على معىن القيمة يف الرتبية و ّ

تصورات معرفيّة راسخة
تصورهتا بطريقة صحيحة .إذن القيمة هي :عبارة عن ّ
أي جاءتك معرفة أو معلومات وأنت ّ
جازما ،ـ ـ ـ ـ ـ وضعي دائرة حول "معرفيّة" ودائرة حول "يعتقد" .سنكمل إىل أن خنرج ابلنّتيجة
يعتقد هبا اإلنسان اعتقادا ا
األخرية مث حنلّل كل الكلمات .نكمل التعريف ـ ـ ـ ـ ـ ـ :هذا اًلعتقاد يش ّكل لدى اإلنسان منظومة من املعايري حيكم هبا

والر ّد -نضع أيضا دائرة حول كلمة " معايري" .وآخر مجلة يف التعريف-
على األشياء من جهة احلُسن وال ُقبح والقبول ّ
ويصدر عنها سلوك يتميّز ابلثبات والتكرار واًلعتزاز.

معىن ذلك أ ّن القيم هلا مبدأ وهلا منتهى ،من أين تبدأ؟ تبدأ القيم من املعرفة ،أي ال يوجد من تكون معه قيما تصل
صورات املعرفيّة الراسخة ،إىل أين تصل؟ املعرفة هي
مر ابملعرفة .إذن القيم جمموعة من التّ ّ
إىل أن تكون سلوكا إالّ إذا ّ
االطّالع والتص ّفح؟ ال! جيب أن تصل به هذه املعرفة إىل حد أن تصبح عنده عقيدة يعتقدها اعتقادا جازما! بني املعرفة

واالعتقاد هناك خطوات كثرية هي اليت من املفروض أن نناقشها أثناء كالمنا عن القيم .أان وأبنائي ماذا سنفعل؟ أان
جمرد اطالعك ومعرفتك للقيم ال يكفي جيب أن متشي خبطوات إىل أن تصلي
ونفسي ماذا سنفعل؟ سنتعلّم القيم! لكن ّ

حصة
تعرب ّ
تتحول هذه املعرفة إىل اعتقاد .وهنا األزمة! يعن نقول لك "أكتب يف صفحة عن الوفاء" ّ
وتعرب ..كأهنا ّ
و ّ
جازما؟ هذا الذي كتب يف صفحة ذهنك ،هذا الذي يصدر عنه السلوك ،ال
تعبري! لكن ما هي املعاين
املستقرة اعتقادا ً
ّ
العزة أو
التعبري! هلذا فإ ّن بني املعرفة وبني االعتقاد خطوات كثرية ،ألنن قد أحفظ شواهد كثرية عن الوفاء أو عن قيمة ّ
معريف
قيمة األمانة لكن بني املعرفة واالعتقاد اعتقا ًدا ً
جازما هناك فجوة! رغم أنن قد أحسن الكالم عن القيمة ككالم ّ
يف ابلقيمة وأيضا َج ْعلِها اعتقادا
األمهات تركوا للّتعليم التعر َ
لكين ًل أعتقده يف وجداين وهنا تكمن األزمة! اآلابء و ّ
جازما .وحنن ماذا نفعل كمجتمع وكوالدين؟ لذلك عندما يتخلّى أحد األطراف عن مهمته جيب أن أتيت الفجوة ِ
القيَ ِميهة
ً
ّ
اليت نعيشها.
جازما ماذا خترج لنا القيم؟
ّ
صورات املعرفية الراسخة اليت وصلت فأصبحت اعتقادا ً
الشاهد اآلن أ ّن القيم جمموعة من التّ ّ
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خترج أمرين:


معايري



سلوك

ال تظنّوا أ ّن كلمة معايري كلمة يسرية والوصول إليها يكون بسهولة! ال ،املعايري هي

الصحبة ،أو
السلوك ألنك بسببها تقبل وترفض ،أو تصادق ومتتنع عن ّ
األصعب من ّ
تدخل بيوت الناس وال تدخل ،أو تقبل بزايرة الناس لك وال تقبل .بسبب املعايري
جدا .هذا املثال حىت
تعيش حياتك وتتّخذ قراراتك ،وهذه املعايري مشكلتها كبرية ً
تتصوروا كيف أ ّن املعايري أصعب من السلوك بكثري ،وإن كان لو وجدت املعايري
ّ

سلوك
يعتزّ به

انواع السلوك
الذي ستنتجه
القيم
سلوك
ثابت

سلوك
متكرر
ّ

جدا
هتتم ً
السلوك :نضرب مثاال على طفل صغري خرج من السادسة ابتدائي وانتقل إىل األوىل ّ
متوسط ،وعائلته ّ
وجد ّ
ِِ
يهتمون بصالته يف وقتها و ّأمه تتعب معه لتوقظه للصالة وهو ال يستجيب هلا ،مث ينتقل إىل
ببنائه القيَم ّي .لنفرتض أهنم ّ
حاجزا
املتوسط وجيد صدي ًقا له يتعارف عليه يف األسبوع األول ،ويف األسبوع الثاين يكتشف أنه ال يصلّي .فيشعر أ ّن
ً
ّ

أين
ألمه يقول هلا "اكتشفت أ ّن صديقي ال يصلّي! فأحسست يف قليب مباشرة ّ
كبريا بن بينه وبني هذا ّ
الصاحب فيأيت ّ
ً
نفرت منه" ،فأ ّمه هذه املتعبة ماذا تقول له؟ "ما شاء هللا عليك أنت املصلّي؟! أنت املنتظم يف صالتك؟!" فتفسد كل
معيارا! واملعيار أصعب بكثري من السلوك! ألنه ما املانع له من السلوك؟
شيء! ألنه من املفروض أهنا تفهم أنه أصبح لديه ً
السن ال نيأس من روح هللا ،لكنه لو وجد
يتكون املعيار إذا كرب يف ّ
هو الكسل! لكنه غدا يستيقظ ويفهم ويسلك .قد ّ
صحيحا
معيارا
الصغر فهو دليل على اعتدال
يف ّ
ّ
ً
فكري طويل املدى ف ّ
الشر وهو ميلك ً
لما أييت من يسحبه حنو أبواب ّ

معيارا فمعىن ذلك أ ّن أول نتيجة لوجود املعرفة واليقني
الشر! أل ّن معه ً
للقبول والرفض ،لن يقبل أن يفتح على نفسه أبواب ّ
جو يسحبهم
هي املعايري وهذه املعايري فيها الكثري من املشاكلً ،
مثال ملاذا من املمكن أن خناف على األبناء دخوهلم يف ّ
أي
إىل املخ ّدرات؟ لعدم امتالكهم ملعيار لقبول األصحاب! فإذا ال ميتلكون هذا املعيار ماذا تكون النتيجة؟ يسحبهم ّ
علي عقلي فهو مرفوض" الذي مي ّكنه من
يهتمون حلالته! إذا مل يكن معهم معيار أ ّن "كل ما ّ
أحد وال ّ
يدمرين ويفسد ّ
جيره إىل الباطل .اتّضح أين يكمن اإلشكال؟
قياس عقله ويشعره أ ّن العقل هو ّ
أهم ما فيه فهذا يعن أ ّن ّ
أي أحد ميكن أن ّ

السلوك الذي
تكون
معايريا فقط فهي ستسبّب لنا ً
أهم نتيجة للقيمة هي تكوين املعايري ،ولن ّ
ّ
السلوك! ما نوع ّ
أيضا ّ
ً
ستنتجه القيم؟ فيه ثالثة صفات:

أي كان تغيريه بسهولة ويف حال اعتدى أحدهم على هذا
سلوك اثبت :أي غري قابل للتّغيري ،فال يستطيع ّ
الصحيح.
السلوك وقلّل قيمته واستجاب له لفرتة فإ ّن قيمته تعيده إىل مكانه ّ
ّ
يغش أو ألنه ال يكذب فيقولون له " أنت
ميل من مسالكه ،فيأيت من يستهزئ به ألنه ال ّ
سلوك ّ
متكرر :فهو ال ّ
تعيش زمن الطّيبني" ومثل هذا الكالم الذي يغمزون ويلمزون فيه أبي نوع من أنواع االستقامة ِ
القيَ ِميهة .وهذا الطفل يشعر
ّ
ّ
أنه مهما أعادوا عليه فإنه سيعيد السلوك النّاتج عن القيم ولن يقع يف ماذا؟
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يعتز به :لننظر إىل هذه الكلمة الثالثة ألهنا مهمة جدا :لن يقع يف اهلزمية إمنا سيكون يف حالة من االعتزاز.
سلوك ّ

هذه مشكلة كبرية :بعض الناس ميارسون القيمة وهم خجلني منها! وهذا يعن أهنا مل تثبث يف نفسه ،ألهنا لو ثبتت
السلوك ،ال تف ّكروا يف السلوك بل ف ّكروا يف
لكانت النتيجة أن ّ
يعتز هبا! إذن إذا وجدت القيمة ستوجد املعايري ويوجد ّ
اخلطوات األوىل.
أصبح عندان ثالث خطوات:
اخلطوة األوىل :معرفة.
يقين
اخلطوة الثانيةّ :
حتول املعرفة إىل اعتقاد ّ
يقين أنتجت معايريا وسلوكا.
اخلطوة الثالثة :هذه املعرفة اليت ّ
حتولت إىل اعتقاد ّ
حنن ال نتكلّم فقط عن ذرارينا ومن نربّيهم ،حنن سنتكلّم عن أنفسنا! عندما تصبح هناك قيم سيصبح أيضا هناك
معيار من تقبلني ،من ترفضني ،ما هي األفكار اليت تقبلينها ،ما هي األفكار اليت ترفضينها ..،جيب أن تعرفوا أننا يف
قيمي وهو يهدف حملو بعض أصحاب القيم وبعض أنواع التفكري عن وجه العامل! فاحلرب كلها دائرة حول األفكار.
صراع ّ
انظري إىل نفسك وإىل الناس من حولك؛ اآلن جتلسني مع زميالتك أو صاحباتك أو عائلتك ،وتكون إحداهن قد
معني وأنت اشرتيت شيئا آخر من مكان آخر ،فعندما
جوال ،مالبس ،مكياج ،إخل )..من مكان ّ
اشرتت أيّ شيء ( ّ
يصر اإلنسان على رأيه ويدخل يف حرب أفكار فإننا نقضي طوال اجللسة " الذي اشرتيته أحسن ُمّا اشرتيته" وهي تقول:
ّ
ونظل نتحارب إىل أن أكون منتصرة يف النهاية .ملاذا؟ أل ّن قيميت يف داخلي تساوري
"ال ما اشرتيته أان هو األحسن! " ّ
نصر مجيعنا على أ ّن اختياران هو األوىل؟ أل ّن املسألة أبعد من ذلك :أان أف ّكر أحسن وأفهم
انتصاري مبا أقول! ملاذا ّ

أحسن ،أان ذوقي أحسن ،كل هذه األبعاد اليت هي من خلف املسألة .فتكون القيمة األخرية أن تفهم أنت أين األعلى
الطبيعي أن تكون هناك حرب أفكار! هذا أنت وزميلتك ،أنت وصاحبتك ،أنت
منك فهما واألعلى منك ذوقا ،فمن
ّ
وعدوك؟ لن تكون هناك حرب أفكار؟ يلزم أن تكون هناك حرب أفكار! فهذا الذي ينام ويقول
وقريبتك ،فما ابلك أنت ّ

"ال توجد حرب يف العامل" ،ال! هناك حرب أفكار إىل أن يصلوا ابإلنسان صاحب النّعمة فيجعلونه كأ ّن ما عنده إالّ
احلساد يف بعضهم؟ والنساء طبعا عندهن املهارة العليا يف ذلك مثل املثال الذي ضربناه يف األول؛
نقمة! وماذا يفعل ّ
عندما تريد أن حتطّمك من ال ّداخل تقلب عليك النّعمة إىل نقمة! وتبقى تشعرك أنه " أوالدك كثريون! ما كل هذا؟؟ ماذا
ستفعلني معهم؟ " وكل هذا يشعرك أبنك يف نقمة .مث بعد مرور األايم يعرف اإلنسان كم أنعم عليه هللا عز وحل ويعرف
مثال :زوج أو والدان ضابطان ألمور احلياة ،ال يوجد انفالت
يق ّدر أهنم كانوا حاسدين له وهلذا حاربوك بفكرهم .نفرتض ً
كل على هواه فيأيت من يفقد مثل هذا ويقولون لك " كأنكم يف سجن!" فيقلبون النّعمة إىل نقمة وهذه هي حرب
أو ّ
األفكار ،إذا مل ميلك اإلنسان قيما تشعره أنه منعم عليه وأ ّن هللا أعطاه وأنه بدون هذا الشيء ال يكون ،وتشعره أنه ُيرتم

يعتز بقيمه جيب أن تبدأ
ويعتز هبا ولن يتنازل عنها ألنه ليس جمربا على القيام هبا ،فهذه النتيجة األخرية أ ّن اإلنسان ّ
قيمه ّ
السلسلة؛
معتزة بقيمها .من أين أأيت أبانس ّ
معتزين بقيمهم ،من عند صحبة ّ
من والدين ّ
معتزين بقيمهم؟ يلزم من أول ّ
يقين يوصلن إىل معايري صحيحة مثّ هذا بدوره يوصلن إىل سلوك صحيح وشرط السلوك
معرفة صحيحة ،واعتقاد ّ
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قيما! هذا يعن أنه
متكرًرا وصاحبه ّ
معتز به لكن إن كان ميارس خبجل فال هذا ال ميلك ً
الصحيح هو أن يكون اثبتاّ ،

فلما وجد جمتمعا يهامجه تنازل عن قيمه أو مارسها خبجل.
جملرد العادة ّ
ميارس املسألة ّ

املمهد األول على " اإلنسان
ُمهدين :اتّفقنا يف ّ
هكذا نكون عرفنا معىن القيم ،وهذه كانت املق ّدمة الثانية .اتّفقنا على ّ
املمهد الثاين
والقيم" أي عالقة اإلنسان ابلقيم ،وفهمنا أ ّن قيمة اإلنسان هي ما يطلب من نفسه وأ ّن قيمتنا بقيمنا .مث يف ّ
اتّفقنا على "معىن القيم" وعلى أ ّن كلمة " القيم" يف االستعمال املعاصر تعترب كلمة مولّدة املعىن فحروف القيم أصيلة
لكنّها مول ّدة املعىن يف األصل كانت تستخدم يف معىن قيمة الشيء واالستقامة وما يلحق هبا لكنهم أضافوا إليها القيمة
األخالقيّة فصار الكالم حول قيمة األخالق عند اإلنسان ،إىل أن تركت كلمة " األخالق" وأصبحوا يستعملون كلمة "
بواي وهذا املعىن ح ّدد لنا الطريق اليت نصل
قيمة" وصارت القيم تعن فيما مضى األخالق واآلداب .واتّفقنا على معناها تر ّ
الراسخة اليت أييت من ورائها اعتقاد يش ّكل منظومة من املعايري من جهة ومنظومة
هبا :وهي جمموعة من التّ ّ
صورات املعرفيّة ّ

من السلوكيّات من جهة أخرى.

التمهيد الثالث :موقع القيم ابلنسبة خللقة اإلنسان:

جدا من أجل أن نصل لكون القيم غري دخيلة.
مهم ً
عندما خلقنا هللا ّ -
وجل -أين هو مكان القيم؟ وهذا موضوع ّ
عز ّ
دائما عندما نتكلّم عن األخالق وهي
القيم أو األخالق أو اآلداب ليست
موضوعا ً
ً
مير هبا الناس ً
دخيال ،وهناك أزمة ّ
فطرا ،هذه الفطرة ِخلقة فيها ملكة.
انجتة عن اهلزمية النّفسيّة .نبدأ فنقول :هللا ّ -
وجل -خلق اخللق وجعل يف أصوهلم ً
عز ّ

السمع نسمع به،
السمع والبصرّ ،
أي أنه عندما يكون اإلنسان على فطرته فإنه ميلك ملكة ،هذه امللكة تشبه ملكة ّ
السيء! ولذلك { َونَ ْف ٍ
س َوَما َس َّو َاها ۞ فَأَ ْْلََم َها
البصر نبصر به ،والفطرة ماذا نفعل هبا؟ الفطرة ندرك هبا احلسن من ّ
ورَها َوتَ ْق َو َاها} ماذا تعن أهلمها فجورها 1وتقواها؟ أي أهنا علّمت احلسن من القبيح .ففي األصل احلسن والقبيح
فُ ُج َ

أمران متّفق عليهما وسوف نطيل النّقاش يف هذه املسألة ألهنا إذا جهلت جتهل النّعمة اليت حنن نعيشها! ونعتقد أنّنا حنن
من نل ّقن أنفسنا ونل ّقن الناس كيف مييّزون بني احلسن والقبيح ،وهذا ليس صحيحا! أنت خلقت على خلقة فيها متيّز
بني احلسن والقبيح " ،فأهلمها " أي خلقها على هذه العطيّة ،ماذا أهلمها؟ فجورها وتقواها.
نتصور كيف أ ّن هذه الفطرة فيها القيم وكيف أ ّن اإلنسان منذ نعومة أظافره ميلك
فلنناقش الفطرة ابختصار حىت ّ
وجل -خلق اإلنسان على هذه الفطرة وفيها ثالث مالمح أساسيّة:
البذور األساسيّة للقيم .هللا ّ -
عز ّ


أي طفل يف العامل خلق عاقال عنده هذه املسلّمات .وهذه املسلّمات يعرف هبا "عقل
املعلم األول :املسلّماتّ :

تدل على صفة الفاعل .يعرف أ ّن
أي فعل من ورائه فاعل وأ ّن صفة الفعل ّ
اإلدراك" أي يدرك هبا األشياء .فيعرف أ ّن ّ
الكثري خري من القليل وأ ّن الكامل خري من النّاقص .يعرف كل هذا ،بدليل أ ّن الطفل ذو سنتني يعطيه أحدهم بسكوتة
فيعطيك لتفتحيها له مث أتكلي منها ،ماذا يفعل؟ يبكي مباشرة ،ملاذا؟ ألنه يعرف أ ّن أخذك منه يعن إنقاصه! والنّاقص
أشر من
شر ،فهو فيما يطمع؟ يطمع يف الكامل .فهو بعقل اإلدراك يدرك أ ّن الكمال خري من النّقص وأ ّن النّقص ّ
عنده ّ
[ )1الشمس.]8-7 :
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نسميه "مسلّمات" ال نقاش يف هذه األمور ،ما من أحد يعلّم
الكمال أي أ ّن الكمال أحسن منه .فهذا بفطرته وهذا ما ّ
فأول ما الطفل العاقل يفتح عينيه ستكون هذه املسلّمات موجودة عنده .وهذه
اآلخر أ ّن الكامل أفضل من النّاقصّ .

املسلّمات كثرية وستعيننا إن شاء هللا يف القيم لكنّها ليست مقصودان هنا يف القيم ،املقصود يف القيم مها املسألتني
الالحقتني .حنن نقول :هناك ثالث معامل رئيسية يف الفطرة واملعلم األول هو املسلّمات.
ّ


الصغري خلقه هللا ويف نفسه أمورا يستحسنها
املعلم الثاين والثالث :املستحسنات واملستقبحات :أي أ ّن هذا ّ

جريب كما لو أنك هتامجني ّأمه وتريدين
وجريب مع طفل رضيع عمره تسع أو عشر أشهر أو أكثر؛ ّ
وأخرى يستقبحهاّ .
ردة فعله ،يسكت؟ ال! هو تسع أو عشر أشهر لكنه يبكي وقد ينفعل انفعاالت حىت يدفع عنها ،ملاذا؟
ضرهبا والحظي ّ
أل ّن كل هذا عنده مستقبح ،االعتداء على ّأمه مستقبح وال ّدفاع عنها مستحسن! فهذه من أصول فطرته مل يعلّمه أحد
جيرب هذه التّجربة مع طفل عاقل سيفهم مباشرة أنه حخلق على
"هذا مستقبح ،هذا مستحسن" .لكن ّ
أي أحد فيكم ّ
صغريا وأحدهم
هذه اخللقة :هناك مستحسنات وهناك مستقبحات .عندما يقال لنا أ ّن الطفل يف العائلة عندما يكون ً
رضيعا ال يفهم املوضوع لكنه يبكي وينهار وجيد يف نفسه الكثري
يظلم إخوانه ً
مثال يضرهبم أو يصرخ عليهم وهو اليزال ً
من األمل .فبالرغم من أنه مل يكلّمه أحد .إال أنه يشعر أ ّن هذا ظلم واعتداء! ويشعر أ ّن هذا األمر قبيح وليس حسنًا ،وأ ّن

يدل على أنه عندان مشكلة .وهذا كلّه ابلنسبة له قبيح .فيضطرب
يدل على أ ّن هناك اضطر ًااب وأننّا لسنا هادئني ،هذا ّ
هذا ّ
رضيعا بسبب
فكثريا من املشاكل الزوجيّة ّ
ميتصها الطفل ولو كان ً
نفسيّا نتيجة اضطراب العائلة رغم أنه ما عاش األمرً .
الرضيع وينشرح صدرها ينشرح كذلك صدره،
أنه عنده االستحسان واالستقباح ويفهمه .بل أ ّن ّ
األم عندما تبتسم لطفلها ّ
تغري معامل الوجه! فهذا كله دليل على أ ّن هذا املخلوق
فإذا ّ
كشرت يف وجهه وهو مل يفعل شيئًا ميكن أن يبكي فقط من ّ

أرضا لإلنسان
حخلق ومعه فطرة فيها املستحسن واملستقبح .لو اعتربان هذه الفطرة اليت فيها املستحسنات واملستقبحات ً
فإننا سنقول أ ّن بذور القيم موجودة فيها .فبذور قيمة " العدل" موجودة يف أرض الفطرة ،بذور قيمة "الشكر" موجودة،
أصال موجود يف أرض الفطرة .إذن من ميلك هذا؟ كل الناس! يف أصلهم ميلكون
بذور قيمة "اإلحسان" موجودة ،هذا كله ً

بذور القيم العليا.

إذا اعتربان أ ّن الفطرة هي األرض وأ ّن القيم هي البذور ،ما الذي يسقيها؟ تسقيها ال ّداينة! فقط ال ّدين هو الذي
يسقيها؟ الُ ،مكن أن يسقيها اجملتمع و الرتبية .لكنها عندما تفقد ال ّدين ما هي النتيجة؟ النتيجة هي أنه قد ينمو بعضها
وترويها ال ّداينة.كأننا سنعترب ال ّدين غيثًا من
وبعضها ال ينمو ،ما تروى كلّها .ولذلك نقول أ ّن القيم حتتضنها الفطرة ّ

السماء والقيم نبت الفطر؛ إذا نزل على اإلنسان غيث من السماء كامل نبتت كل قيمه ،وإذا نصف ونصف نبت نصف
ّ
ونصف ،وإذا ترك بعضها القليل والكثري فمعناها سينمو هذا وسيبقى الباقي ميتًا.
يف ضمن هذا الكالم سنجيب على إشكالية عند البعض رغم أ ّن املسألة ليست مشكلة :الذين يقولون "حنن نقول

دائما أ ّن املسلمني عندهم أخالق سامية -وهذه هي احلقيقة -لكننا نرى أ ّن للك ّفار أخالقًا" هذا ما يزعمونه ،حنن سنسلّم
ً
أ ّن للكفاّر أخالقًا لكن بناء على فهمنا هذا من أين أتيت األخالق يف األصل؟ من الفطرة! فأرض الفطرة عند الناس
مجيعا جيتمعون فيها على القيم ،لكن الفرق ال تف ّكري يف املعاصرين بل ف ّكري يف املاضي! ف ّكري يف اجلاهليّة فهي أجهل
11

مثال الشجاعة ،الصدق ،الكرم ،الوفاء ،كان ال
أبدا؟ كان عندهم قيم! ً
فرتة عاشها النّاس ال نور فيها ،مل يكن للناس قيم ً

يسمى؟ بقااي القيم .معىن ذلك أننا عندما نقول أ ّن
مي ّد عينه جلارته حىت يواري جارته مثواها ،إذن القيم موجودة .هذا ما ّ
القيم األخالقية الكاملة هي لإلسالم وأهله  -لكن أهل اإلسالم الذين هم أهل اإلسالم! وليس أولئك الذين هم شكل
بدون خمرب ،أهل اإلسالم الذين ّرووا ابلداينة!  -فإ ّن القيم عندهم ستكون صورهتا مكتملة .وهذا الكالم ال يعن أ ّن القيم
أصال بذورها يف أرض الفطرة .فقط أنت ف ّكري يف اجلاهلية وستفهمني اجلواب مباشرة أ ّن
ال تكون عند غريهم ،إمنا القيم ً
هذا الكالم كان قبل اإلسالم لكن تلك كانت حالتهم .إال أننا سنختلف يف أمرين اآلن:
 ما موقع القيم يف خلقة اإلنسان؟ سنعترب أ ّن القيم هي بذور يف أرض الفطرة تسقيها ال ّداينة .أنت ختيّليها بذورا
يف أرض الفطرة ،هذا يعن أ ّن هللا ملا خلق كل الناس وضع أصول القيم يف نفوسهم .القيم ليست هي نفسها الفطرة ،فهي
ّ
كأهنا البذور املوجودة يف أرض الفطرة.
والكلمات اجململة هي أ ّن الدين غيث السماء والقيم نبت الفطر .إذا أخذان اجلزء الثاين من التعريف فسيجعلنا نقول

أ ّن كل العامل عندهم قيم ليس املسلمون فقط! فما هو الفرق بني قيمنا وقيم غريان:

الفرق األول يف املسألة سيكون من جهة مشول القيم :أي أ ّن أرض الفطرة مليئة ببذور القيم فعندما تنزل عليها الداينة

فرتويها ستنبت كلها ،ال أييت يف جانب ما وتذهب قيمه أو أييت وقت ما ونتنازل عن قيمنا بل ستكون شاملة لكل القيم.
ّ
مثال القيم املتّصلة ابلرفق ابحليوان ونرتك القيم املتّصلة ابلرفق ابإلنسان! فالناس الذين يتش ّدقون
مهم ،فال أنخذ ً
هذا أمر ّ
ابلرفق ابحليوان قد يكونون هم أنفسهم ال عالقة هلم ابلرفق ابإلنسان .فنحن ال نرفق ابحليوان رف ًقا مل ينزل هللا به سلطان
ّ
البغي
ونرتك الرفق ابإلنسان .معىن ذلك أ ّن القيم اإلسالمية نظرهتا مشوليّة ،فهي جتعل كل كبد رطبا فيه أجرا! بل أ ّن املرأة ّ
األهم منه هو الرفق ابإلنسان .وهللا
سقت كلبًا شكر هللا هلا فغفر هلا .معىن ذلك أ ّن الرفق ابحليوان موجود ّ
لكن الـأعلى و ّ
1
الرفق إال كان بيت خري  ،وما كان الرفق
رفيق وُيب الرفق  ،وما أعطى شيئا مثلما أعطى على الرفق ،وما دخل بيت قوم ّ
يف شيء إال زانه وما نزع من شيء إال شانه  ،إذن الرفق موجود جبميع 3معانيه ،بتفاصيله! إذن هبذه الصفة اتّفقنا على أ ّن
ابلشموليّة فال أنخذ جزءً ونرتك البقية .لو ف ّكران يف اجلاهلية فقد كانوا أيتون بقيمة
القيم اإلسالمية ختتلف عن غريها ّ
ويضخموهنا لكنهم أيتون يف قيمة أخرى وال تكون موجودة عندهم! ليس هذا هو التّوازن اإلنساين ،بل التوازن اإلنساين
ّ
أن تكون مجيع القيم على اختالف مستوايهتا موجودة!
)1
الرفْ َق ،ويـح ْع ِطي على ِّ
ُيب ِّ
الرفْ ِق ما ال يـح ْع ِطي
فيق ُّ
عن عائشة رضي هللا عنها أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال(( :اي عائشة ،إ هن هللا ر ٌ
على العنْ ِ
ف ،وما ال يـح ْع ِطي على ما ِسواه)) رواه مسلم.
ح
 )2عن عائشة رضي هللا عنها أهنا قالت :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :اي عائشة ْارفحِقي ،فإن هللا إذا أراد أبهل بيت خرياً د ههلم على
عز وجل -أبهل بيت خرياً أدخل عليهم ِّ
ابب ِّ
الرفْ َق)) أخرجهما أمحد .قال اهليثمي(( :رجال  -الرواية -
الرفق)) .ويف رواية(( :إذا أراد هللا ّ ّ -
الثانية رجال الصحيح)) [جممع الزوائد].

 )3عن عائشة رضي هللا عنها ،عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال(( :إ هن ِّ
ع من شيء إال شانَهح)) رواه
الرفْ َق ال يكو حن يف شيء إال زانَهح ،وال يـحْنـَز ح
مسلم.
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أنيت إىل النّقطة الثانية اليت ُيصل فيه الفارق :هناك فرق بني قيمنا وقيم غريان يف املضمون ،قد نتّفق يف األمساء

الرفق ،إذن كملة
الرفق ابحليوان؛ عنوان " الرفق ابحليوان" هو عندان حتت ّ
لكنّنا خنتلف يف مضامني القيم .لنأخذ مثال ّ

"الرفق" مشرتكة بيننا وبني غريان ،كما أ ّن الرفق ابحليوان مشرتك بيننا وبني غريان .كل نرى حنن أنّه من الرفق ابحليوان عدم
لرب العاملني ،لكن ال أتذي احليوان ،ال تفعل
ذبح احليواانت اليت ّ
سخرها هللا لإلنسان؟ ال نرى هذا! حنن نرى أنّه قرىب ّ
مثال عن مسألة مثل مسألة ّبر الوالدين ،ال يوجد اثنان يف العامل خيتلفان على أهنا
كذا ال تفعل كذا إذن املضامني لنتكلّم ً
أبدا! فلنرى مضمونه عندان ومضمونه عند غريان:
قيمة عليا! من من العاقلني أييت ويقول لك " ّبر الوالدين ليس له قيمة"؟ ً
الرب ،ما استطعت أن تفعله من أعمال يرضاها هللا مع أحد الوالدين فإ ّن ابب
ستتقرب إىل هللا هبذا ّ
مضمونه عندان أنك ّ
1
وعند غريان هذان
فثم اجلنّة)  ،إىل آخر املضامني.
اجلنّة سيكون من ورائه .حبس ابب اجلنّة وراء هذا( ،الزم قدميها ّ
مبجرد القيام به .فهذا فرق شاسع بني مضموين القيمة .فإذا مسعت أ ّن هناك
الوالدان هلما عيد أو يوم أو عمل وينتهي ّ
قيما مشرتكة فاعلم أهنا خمتلفة من جهة املضمون.
الشمول ومن جهة املضمون ،ومعىن ذلك أ ّن القيم العليا هي عبارة عن قيم إنسانية موجودة
إذن ختتلف القيم من جهة ّ
يف اإلنسان فقد خلقه هللا وفيه بذور القيم .وال تظنّوا أ ّن أهل الكفر سواء يف املاضي أو املعاصرون ال يوجد عندهم أصل
القيم ،أصل القيم موجودة! أل ّن هللا خلق اإلنسان ومعه أصل القيم ،لكن سيبقى الفرق يف ترويتها ومشوليّتها .ما الذي
يرويها؟ ما الذي يغ ّذيها؟ فإذا كان الدين يغ ّذيها فستنمو كلها وسيكون حمتواها صحي ًحا وإذا كانت فاقدة هلذا فستكون
ّ
الشمولية واالختالف يف احملتوى.
النّتيجة أنه قد تنمو بعض القيم بصورة شاذّة نتيجة عدم ّ
وجل-
املمهد الثالث ،إذن أين هي القيم يف خلقة اإلنسان؟ سنقول أ ّن هللا ّ -
هكذا احلمد هلل نكون اتّفقنا على ّ
عز ّ

فينميها ابملعرفة وابلتّزكية كما سيأتينا.
خلق الفطرة وخلق فيها بذور القيم وبقي اإلنسان معها ينمو وينمو ّ
والصراع:
التمهيد الرابع :القيم ّ

الصراع الذي يعيشه اإلنسان .ملاذا يوجد
املمهد الرابع :سنتكلّم عن القيم و ّ
أنيت اآلن إىل ّ
تضاد ،فاإلنسان
مكوانت اإلنسان فيها ّ
هناك صراع يعيشه اإلنسان؟ نعم هناك صراع أل ّن ّ
وجد فيه الفطرة اليت فيها اخلري { َونَ ْف ٍ
ورَها َوتَ ْق َو َاها} وأمام
س َوَما َس َّو َاها ۞ فَأَ ْْلََم َها فُ ُج َ
الهوى
هذه الفطرة السويّة يوجد يف الطّرف الثاين شيء خطري وهو طباع اإلنسان وهواه .اإلنسان

الطباع
السيئة
2

الفطرة
السليمة

ابتلي هبا.
الظن ،فهذه طباعه .هو اآلن معه فطرة سويّة متيّز اخلري
ً
سيء ّ
مثال ابتلي أبنه سريع الغضب ،أبنه كثري الكالم ،أبنه ّ
الشر هذا هو اجلانب اإلجيايب ،ويف اجلانب السليب معه طباعه وهواه .طبعا هناك طباع حسنة لن نتكلّم عنها لكننا
من ّ
 )1روى الطرباين يف "الكبري" ( )8162عن طلحة بن معاوية السلمي رضي هللا عنه قال :أتيت النيب صلى هللا عليه وسلم فقلت :اي رسول
هللا ،إين أريد اجلهاد يف سبيل هللا ،قال :أمك حية؟ فقلت :نعم ،فقال النيب صلى هللا عليه وسلم( :الزم رجلها فَـثهم اجلنة) .حسنه األلباين يف

"صحيح الرتغيب" (.)2484
[ )2الشمس.]8-7 :
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سنتكلّم عن الطّباع السيّئة ألننا نريد أن خنتصر ،فهذه الطّباع السيّئة جتتمع مع اهلوى وُيارابن ماذا؟ الفطرة السويّة! من
سينتصر؟ دائما ينتصر األقوى! ومن ُي ّدده؟ اإلنسان؛ فإذا قمت بتقوية قيمك وتغذيتها وتنميتها وتنشيطها ابلتفكري

أتصرف؟ ماذا سأفعل؟ ماذا سأقول؟" ال تقل هذا
وتقول لنفسك" :أان لو كنت يف هذا املوقف كيف كان من املمكن أن ّ
الرخاء نقول "لو كنت يف هذا املكان لفعلت كذا وكذا"..
لنفسك بصورة مثاليّة إمنا بصورة حقيقية! فنحن عندما نكون يف ّ
ينشط القيمة .طبعا
وأمدح نفسي ،ليس هذا هو التفكري بل حقيقة يف مثل هذا املوقف سرتضى؟ ستغضب؟ كل هذا ّ
هناك طرق لتنشيط القيمة لكن ابختصار :تعلّمها جيدا ،تف ّكر يف املواقف "لو أان الواقف يف هذا املوقف وقالوا يل ّإما أن
تكذب أو ُيصل لك كذا ماذا كنت سأفعل؟" ..إخل حىت تنمو القيم .إذا منت القيم غلبت اهلوى والطّباع ،وإذا ضعفت
القيم ستكون النتيجة اهنزام اإلنسان وستتغلّب عليه طباعه .وهذه الطريقة دائما ما نقول فيها كلّما حدث أمر ما " َل

السرقة؟ ملاذا
أقدر على متالك نفسي" ،ملاذا ال يقدر أن يتمالك نفسه عن الغضب ،عن االنتقاد ،عن ّ
السيء ،عن ّ
الظن ّ

مل يقدر على متالك نفسه؟ من تغلّب عليه؟ طبعه وهواه! أصبحا مع بعض ابإلضافة إىل الشيطان ومن اجلهة األخرى
جمرد بذور كان من املفروض أن يقوم اإلنسان برتويتها حىت تنمو وتقوى فينجح
الفطرة السويّة اليت مل ّ
ينمي فيها القيم! هي ّ
الصراع .فعندما يقول اإلنسان "ما هو دوري يف احلياة؟ أان صليت وصمت "..متصورا أ ّن هذه األفعال اليت أتخذ منه
يف ّ
دقائق هي دوره! ال ،أنت ختترب طول الوقت! تنجح يف االنتصار على نفسك وعلى هواك أو ال تنجح ،مىت ما أمرتك
نفسك فعلت .عندما نقرأ يف سورة الشمس { َونَ ْف ٍ
اها}
ورَها َوتَ ْق َو َاها۞ قَ ْد أَفْ لَ َح َمن َزَّك َ
س َوَما َس َّو َاها ۞ فَأَ ْْلََم َها فُ ُج َ
بكلمة خمتصرة ماذا تعن زّكاها؟ بناء على ما تناقشنا فيه أليس معه فطرة وبذورا للقيم؟ ماذا فعل؟ ّقوى هذه الفطرة ،مث
من اجلهة األخرى يوجد طباع وهوى فبقي طرف الفطرة والقيم ماذا يفعل فيهما؟ خيرجه من نفسه واحدا واحدا! زّكاها

أيضا أرض وفيها قاذورات وأوساخ ،اجلهة األوىل وهي القيم
طهرها وافرتضي كأ ّن اجلهة الثانية من اإلنسان هي ً
أتيت مبعىن ّ
اليت ّرويت ابلداينة ماذا ستفعل؟ ستم ّد يدها إىل الطّباع واهلوى وتقوم بعملية تنقية فتخرجها واحدة واحدة .أي أهنا
جترع اإلنسان الغضب وسكت و صرب
تكتشف نفسها ،فيأيت إنسان غضب وفعل وفعل ولكنه يعرف أنّه عند هللا لو ّ
فهذه اجلرعة اليت حبس نفسه هبا سيكون بسببها يوم القيامة على منرب وينادى "اختار من اجلنّة ما شئت" نتيجة أنه كظم
جرعة من الغضب ! هذا األمر الذي سينتصر2به كأ ّن فطرته السويّة وقيمه العليا مت ّد يدها إىل الغضب وخترجه نقطة نقطة!
يرد نفسه ،يناقش نفسه ،يكلّم نفسه ،يذ ّكر نفسه ،يفعل بنفسه أفعال كثرية لكي يف
حبيث أنه ينتهي؛ ُيبس نفسهّ ،
النّهاية ين ّقيها ويكون واضحا أمام نفسه وال يقول "هم أفقدوين صربي! يستح ّقون ما حصل معهم! هذا هو طبعي وهذا

أتصرف على هذه الشاكلة :لو أ ّن أحدهم أغضبن أو ذلّن أفعل معه هكذا!" هذه ليست
هو وضعي! من القدمي وأان ّ
علي" فيقول الناس لبعضهم "هذا عصيب ،ال
ً
حلوال! كأنه يقول هلم " تعالوا معي ساعدوين على أن ينتصر طبعي وهواي ّ
كل هذا هو نتيجة أنه مل أيخذ قر ًارا من البداية
أبس اتركوه حىت يتمادى فينفجر "..ويف النهاية خيسر نفسه وعائلته وأهله! و ّ
[ )1الشمس.]9-7 :
)2
خرج اإلمام أمحد ،وأبو داود ،والرتمذي وابن ماجه من حديث معاذ بن أنس اجلهن عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال(( :من كظم
ّ
غيظا وهو يستطيع أن ينفذه ،دعاه هللا يوم القيامة على رؤوس اخلالئق حىت خيريه يف أي احلور شاء)).
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ينمي عنده قيمة الصرب وحبس نفسه إمنا يستسلم لنفسه.
أن ّ
فللنظر عندما تريدون أن تكونوا رشيقني ومجيلني ترتكون أنفسكم على هواها أتكل ما تريد؟ وكل هذه التفاصيل اليت
تروضون أنفسكم حىت ال
ُي ّدثونكم عنها من عضالت وغريها ترتكوهنا كما تريد هي؟ أم أنكم على قدر استطاعتكم ّ
رُيها مث تنفرط؟ هذا الذي تف ّكرون فيه يف األجسام ما يف القلوب أعظم منه! لو تركت نفسك فإهنا
تتصرف حسب ما ّ
ّ
سياجا وال تدع الطبع واهلوى يهجمان
تنفرط ،لكنك لو ضبطتها وريّضتها على أ ّن قيمك ّ
تردك فستعلوا القيم حىت تصخ ً

يف املوقف ويتّخذان القرار .وطبعا لو صدقت صدق هللا معك! خيتربك وخيتربك إىل أن تنجح وينتهي بذلك هذا الطبع
عودا فأّميا قلب أشرهبا نكت فيه
ً
عودا ً
أصال وينتهي أثره منك .ومن أجل ذلك تعرض الفنت على القلوب كعرض احلصري ً
نكتة سوداء وأّميا قلب أنكرها أي قاومها نكت فيه نكتة بيضاء! حىت تنقلب القلوب على قلبني :أبيض مثل الصفا ًل

تضره الفنت إىل قيام الساعة  ،هذا نوع من املشاكل لن1يعرتضك بعد اآلن! ألنك انتصرت مرة واثنتان وعشرة ،انتهينا!
ّ

وتستمر احلياة هكذا إىل أن تصبح يف حالة من
مث ستكتشف يف نفسك مشكلة أخرى فتقوم إبصالحها وإصالحها
ّ
دليال على أننا انجحون
كل مرة تنتصر أنت على نفسك وليس العكس .وهلذا فإ ّن ترك أنفسنا على هواها ليس ً
ّ
السمو ويف ّ
إمنا هو دليل على الفشل ألن اإلنسان مل يستطع أن يقاوم اإلحلاح الذي يصدر من الطّبع أو من اهلوى أو يصدر من
املصيبة األكرب وهو الشيطان .ولذلك يف احلديث ((إ ّن للشيطان ملـّة وللملك ملـّة)) اللّمة كأهنا مبعىن احلضن2 ،للملك ملـّة
أجرا،
وللشيطان ملـّة أي ابلقلب" ،يلقيان فيها اخلرب؛ فأما ملـّة امللك فإيعاد ابحلق" أي أنه يقول لك (لو صربت ستأخذ ً
فلمـة امللك تؤيّد فطرتك وقيمك وأنت من
ما فائدة أنك تتكلم اآلن؟ ما فائدة أن تغضب؟ ما فائدة أن تضارب؟) ّ

ستقرب لك
يطلبها! فأنت متشي على الصراط املستقيم فتأتيك دائما مل ـّـة امللك .وهناك ملـّة الشيطان ماذا تفعل لك؟ ّ
القبيح.
فإذا استسلمت للم ّة الشيطان >>ًل أيتيك إًل القبيح

وإذا استعنت ابهلل وقاومت >>لن تسمع بعد ذلك إًل مل ّة امللك

هذا األمر ُيدث معنا وُيدث حىت مع صغاران ،هذا األمر ُيدث يف ثوان :تقف يف موقف ال متلك فيه إالّ خيارين
 -وكل املواقف فيها خيارين -إما ميينا وإما مشاال ،مثال نفرتض أ ّن أحدهم اعتدى عليك ابلكالم فليس معك إالّ خيارين؛

وجل -هو وكيلك .ال نقول هذا الكالم
إما أن ترد عليه وتوقفه عند ح ّده أو أنك تصرب وحتتسب وتسكت وهللا ّ -
عز ّ
تعميما لكل املواقف! هناك مواقف جيب فيها إيقاف النّاس عند ح ّدهم ألهنم لو تطاولوا سيحدث كذا وكذا ..حنن نتكلم
 )1قال حذيفة بن اليمان رضى هللا عنه :قال رسول هللا صلى هللا تعاىل عليه وآله وسلم(( :تـحعر ِ
ض ْ ِ
نت َعلَى ال حقلح ِ
وب َك َع ْر ِ
ودا
احلَص ِري عح ً
ض الْف َح
َْ ح
عودا .فأي قَـلْب أحش ِربـها نح ِكتت فِيه نحكْتةٌ سوداء ،وأي قَـلْب أَنْ َكرها نح ِكت ِ ِ
وب َعلَى قَـلْبَـ ْ ِ
َس َود حم ْرَاب ًدا
ََ َ ْ
ََ َ ْ
ت فيه نح ْكتَةٌ بـَْيضاءحَ ،ح هىت تَـ حع َ
ني :قَـ ْلب أ ْ
ود الْ حقلح ح
َ ََْ ح ّ
حً ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ض)) .رواه
كال حكوِز حجمَ ّخيًا .ال يـَ ْعر ح
ب م ْن َه َواهحَ ،وقَـ ْلب أَبْـيَض ال تَ ح
ضُّرهح فتْـنَةٌ َما َد َامت ال هسماو ح
األر ح
ات َو ْ
ف َم ْعروفاً َوال يـحنْكحر حمنْ َكراً ،إال َما أح ْشر َ
مس ــلم.
)2
ان فَِإيعاد ِابلش ِ ِ
ِ ِ
ك لَ همةً فَأَهما لَ همةح الشهيطَ ِ
ِ
ْذيب ِاب ْحل ِق وأَهما لَ همةح الْملَ ِ
آدم ولِلْملَ ِ
ِ
اد ِاب ْخلَِْري
ك فَِإ َيع ٌ
ْ
َ
هر َوتَك ٌ َ ّ َ
يف احلديث(( :إ هن للشهيْطَان لَ همةً اببْ ِن َ َ َ َ
ٌَ ّ
وتَص ِديق ِاب ْحل ِق فَمن وج َد ذَلِك فَـلْيـعلَم أَنهه ِمن هِ
اَّلل ومن وج َد ْاألحخرى فَـلْيـتَـع هو ْذ ِاب هَّللِ ِمن الشهيطَ ِ
ان الهرِجي ِم مثحه قَـَرأَ{ :الشْهيطَا حن يَعِ حد حك حم
ْ ْ
َْ َ َ
اَّلل فَـلْيَ ْح َم ْد هَ َ َ ْ َ َ
َ َْ ْ ح ْ
َ ْ ٌ َّ َ ْ َ َ
الْ َف ْقر وأيْمرحكم ِابلْ َفحش ِ
وروي موقوفا عليه.
عنه
هللا
رضي
–
مسعود
ابن
حديث
من
)
2988
(
الرتمذي
أخرجه
.
268
:
البقرة
))
}
اء
َ َ َ حح ْ ْ َ
ح
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السهلة اليسرية وال نتكلّم عن األمور اخلطرية اليت ال جيب أن نسمح فيها للناس ابالعتداء مثال االعتداء على
عن األمور ّ
الصمت! اآلن نضرب األمثلة
الدين ،هذا لن نسكت أمامه طبعا! أو يعتدي أحدهم على عرضك ويتكلّم عنه ال نلزم ّ
تصور القيمة وليس من ابب التّعميم ،لكن إن شاء هللا عند دخولنا يف تفاصيل القيم سنفهم املسألة.
فقط من ابب ّ

أوال جيب أن تعريف أ ّن هذا الذي أتى من بعيد واعتدى عليك إمنا سلّط اختبارا لك ،هذا أول شيء
الشاهد اآلنً :

"تعرض الفنت على القلوب كعرض احلصري عودا عودا" ال ب ّد أ ّن من جاءك من بعيد هللا خيتربك به .مث بعد جميئه ماذا
للشر.
صوات يدعوك للخري و ً
ُيصل؟ استجابتك سوف حت ّدد ،أتتيك الفتنة فتسمعني يف قلبك صوتنيً :
صوات يدعوك ّ

الشر .إذا ملت يف املرة
واعتربي هذا ّ
الصراع كأنه طاولة واملوضوع يف الوسط وهناك ما جيذبه إىل اخلري وهناك ما جيذبه إىل ّ
األوىل إىل اخلري واستجبت له يف املرة القادمة ستدخلني يف نفس الصراع وستكونني أقوى يف اختيار اخلري مث تصبحني املرة
التالية أقوى ويصبح صوت امللك أقوى يف أذنك ويبدأ الطرف الثاين يضعف .ومتضي األايم واختبار يلوه اختبار حىت

أبدا! وق ّدروا هذا املوضوع مبسألة بسيطة نعيشها كلنا :وضعت ساعتك على آذان الفجر،
أنك ال تسمعني ملـّة الشيطان ً
يرتصدك! يقول لك مباشرة " خذي غفوة" هذا صوت ،وصوت اثين يقول
أول ما تر ّن الساعة وتفتحني عينيك الشيطان ّ
سيتغري،
مؤقتا ً
لك " إذا غفوت لن تستيقظي!" اعلمي أ ّن اختيارك هنا هو اختيار على املدى الطّويل وليس اختياراً ّ
وغدا ّ
ال! هذا االختيار خطري ،ألنّك اليوم اخرتت أنك ستغمضني عينيك -بدأان يف املشكلة -سيقوى من؟ ستقوى ملـّة

غدا ستختربين نفس االختبار وملـّة امللك ستكون صعبة عليك يف حني أ ّن ملـّة الشيطان ستكون أقوى .إىل أن
الشيطانً .
أصال من كثرة سكوته للمـّة الشيطان! أو العكس :اليوم فتحت عينيك وقلت "ال،
يصل اإلنسان أنه ال يسمع ملـّة للملك ً
أقوم أصلّي مباشرة ألين أعلم لو أين أغمضت عيناي لن أستفيق" اليوم انتصرت واحلمد هلل ،وغدا انتصرت ،وبعده

مر عليكم الكثري من
انتصرت ،وستختربين وختتربين إىل أن أتيت اللحظة اليت ال حتتاجني فيها ساعة! ومن املؤكد أنه قد ّ
انتصارا حبيث
السن يستيقظون يف نفس املوعد ،انتهى اختبارهم! وصلوا إىل حال أهنم انتصروا على ملـّة الشيطان
كبار ّ
ً
أهنا مل تعد أتتيهم .هذا هو االنتصار الذي يبحث عنه اإلنسان ،ولكن مىت سيصله؟ ال تف ّكروا أنه سيصله إليه اليوم أو
الصراع.
يقوي نفسه يف ّ
غدا ،ال ب ّد أن ّ
خصوصا عند األطفال
جربوا
ً
على كل حال ،جيب أن نعرف أ ّن قلبوان ُيصل هلا صراع ،حىت الطفل الصغري اآلنّ .
الذين تقولون عنهم أهنم عناديّون :انديه وال يرضى أن أيتيك ،مث قويل له "ماذا قلت يف نفسك؟ يف قلبك؟" فيخربك!
يقول لك "هناك شيء يف قليب خيربين أن ال أذهب" ،منذ الطفولة يدخل اإلنسان يف صراع!
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ُمهدات:
ق ّدمنا للقيم أبربعة ّ

.1

تبني لنا يف "الصراع
املمهد على أ ّن [ قيمة اإلنسان ما يطلبه من نفسه ].وهذا ّ
اإلنسان والقيم :اتّفقنا يف هذا ّ

.2

معىن القيم :وصلنا إىل أ ّن كلمة "القيم" هي كلمة مولّدة املعىن لكنها تدور حول ثالثة

والقيم" بوضوح ،أنت ماذا تطلب من نفسك؟ أين تريد أن تذهب هبا؟
أمور:

*معرفة تصل إىل أن تصبح:
*اعتقاد جازم أنتج لنا أمرين:
 معايري
 وسلوك
.3

موقع القيم يف خلقة اإلنسان :عرفنا أ ّن القيم مكاهنا يف الفطرة وليست هي الفطرة يف

.4

والصراع :ملاذا هنتم ابلقيم؟ ألهنا ستساعدان على االهتمام ابلصراع بعد ما تفهم جيّ ًدا أنك يف صراع .جيب
القيم ّ

ويرويها الدين وشبّهنا هبذا التّشبيه :األداين غيث السماء والقيم نبت الفطر.
ح ّد ذاهتا .يغ ّذيها ّ
أن تفهم أنك يف صراع وأ ّن كل بلوى أتتيك تنتصر أو ال تنتصر فيها .ما هو مقياس انتصارك؟
إذا فسد مقياسك
سيكون معيارك
(الهوى)

إذا ص ّح مقياسك
سيكون معيارك
(القيم)

كل من يكربها
ً
مثال املشكلة اليت نعيشها مع طالبات املدارس :طالبة ترى أ ّن ّقوهتا هي قدرهتا على رفع صوهتا يف وجه ّ
الصراع الذي يف نفسها ما املقياس الذي وضعته له؟ مقياسه هو االنتصار
يف املدرسة ،فتكون هبذا البنت ّ
الشجاعة .فاآلن ّ
الصراع سيكون مقياسه
املمهد الرابع النجاح يف ّ
على الكبري ،رفع الصوت على الكبري .وهذا مقياس من اهلوى! ففي ّ
القيم!
الصراع القيم أو أن يكون اْلوى
إما أن يكون مقياس جناحك يف ّ

املمهدات كلها تقول لنا :حىت نكون أسوايء يف أنفسنا وكذلك حىت يكون أبناؤان
املمهدات األربعة ،هذه ّ
انتهينا من ّ
القيمي الصحيح سيبدأ كما اتّفقنا مبعرفة وينتهي بعقيدة
قيمي صحيح .فهذا البناء
يف تربيتهم أسوايء ال ب ّد أن ّ
ّ
هنتم ببناء ّ
مث هذه العقيدة أتيت مبعيار وبسلوك.
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قيمة اًلحرتام:

لو طبّقنا هذا الكالم على قيمة "االحرتام" هذه القيمة كما قلنا يف أول اللّقاء اختريت بسببني  -يف أول اللقاء ذكران

سببا واآلن نذكر السبب الثاين :-اختريت قيمة االحرتام بسبب الظواهر السلوكية اليت نراها بعيدة عن اًلحرتام ،أي

جدا عندما تنظر إليها تقول "هذا يفقد االحرتام" .ودائرة الفقد واسعة جدا لدرجة أنه
أ ّن هناك ُمارسات سلوكية كثرية ً
حصل التّطاول على كل شيء وسقط االحرتام عن كل شيء ،وما علّلنا ذلك أنه االحرتام بسبب املشكلة الثانية اليت هي
ضيق دائرة اًلحرتام .حىت من يرى أنه لدينا مشكلة يف االحرتام جعل دائرته يف االحرتام ضيّقة أصالً ،وهلذا نعاين اآلن

من مشكلتني:

تدل على فقد قيمة اًلحرتام.
 من مظاهر سلوكية ّ
 ومن فهم املربّْي الذين تضيق عندهم دائرة قيمة اًلحرتام.

ألي طالب " االحرتام " يف ّكر أنه ُيرتم من؟ ُيرتم املعلّمنيُ ،يرتم والديهُ ،يرتم الكبري ،هذا أقصى
حبيث أننا لو قلنا ّ
فهم عنده لل احرتام .والسبب يف هذا الفهم عند الصغري هم الناس! هلذا إذا دخلت وهناك نشاط مع الطّالب وتقولني

ردهم!
هلم " اآلن سنتكلم عن االحرتام " فيقولون لك " ال تكلّمينا عن احرتام املعلّمني ،فليحرتموا أنفسهم ً
أوال!" هذا هو ّ
يفسرون االحرتام أبنه فقط احرتام الناس واحرتام املعلّمني فال يوجد عنده قاعدة واسعة يف االحرتام.
ألهنم ّ
اليوم سوف نتكلّم عن املعىن العام مث سوف نتكلّم عن املعىن اخلاص يف بقيّة السلسلة.

كل شيء له ُحرمة ،واحلرمة
لو أتينا إىل أصل كلمة االحرتام فهي من ّ
"حرم" أي من احلرمة .هذا يعن احرتام ّ
مادة ح

ليست مبعىن حرام وحالل! أنت تقولني "احلرم املكي" و"احلرم املدين" وتقولني "البيت له ححرمة" ،املعىن موجود يف أذهاننا:
أي الشيء املق ّدس احملرتم الذي ال جيب أن ُيصل عليه تع ّدي أو يدنّس أو يحساء إليه .اإلشكال أ ّن هذا املعىن غري واضح
وهلذا عندما يقول لك أحدهم " اي ححرمة" تغضبني ،صحيح؟ فقوله لك "اي ححرمة" يعن أنك شيء مق ّدس وحمرتم وال

الشام
أي أحد عليك ،ولكن أل ّن كل شيء معكوس يف أذهاننا فحىت هذا املعىن غري موجود كما ينبغي! ً
مثال يف ّ
يعتدي ّ
سياجا ويقولون "هذا مكان احلرمي" أي أ ّن هذه ححرمتنا اليت جيب عليك أن ال تصلها و ال تتع ّدى عليها وال تنظر
يضعون ً
إليها ،هذا شيء مق ّدسُ ،منوع ،طاهر ،هبذه املعاين اليت أييت منها أ ّن كل شيء له ححرمة جيب احرتام ه .من هنا جاءت

جدا! وستأيت كلمات خمتلفة للتعبري عن االحرتام ،فكل
كلمة االحرتام ،إذن هذه الدائرة ستكون ضيّقة أم واسعة؟ واسعة ً
شيء له ححرمة جيب عليك أن حترتمه.
الصحابة جيلسون
فنبدأ ابتداءً بتعظيم هللا وننتهي إىل الطريق اليت منشي فيها فالنيب صلى هللا عليه وسلم عندما رأى ّ
1
كل ذي
على الطريق هناهم عن ذلك فقالوا ما لنا إال هذه الطّرقات فأمرهم أن يعطوها ح ّقها ! فاًلحرتام معناه إعطاء ّ

)1
اَّلل علَي ِه وسلهم(( :إِ هاي حكم وا ْجللحوس ِيف الطُّرقَ ِ
ِ
اَّللِ َ ه
اَّللَِ ،ما لَنَا ِم ْن َجمَالِ ِسنَا
ات ،قَالحواَ :اي َر حس َ
ال َر حس ح
ال :قَ َ
ي قَ َ
ول ه
ول ه
َع ْن أَِيب َسعيد ا ْخلح ْد ِر ِّ
ح
َْ ح َ
صلى ه َ ْ َ َ َ
ِ
ِ
ِ
ف
ص ِرَ ،وَك ُّ
اَّللِ ،فَ َما َح ُّق الطه ِر ِيق؟ قَ َ
يق َحقههح ،قَالحواَ :اي َر حس َ
هث فِ َيها ،قَ َ
الَ :غ ُّ
ول ه
بح ٌّد نـَتَ َحد ح
س ،فَأ َْعطحوا الطه ِر َ
ض الْبَ َ
ال :فَأَهما إذَا أَبـَْيـتح ْم إال الْ َم ْجل َ
الم ،واألَمر ِابلْمعر ِ
ِ
وفَ ،والنهـ ْه حي َع ِن الْ حمْن َك ِر)) أخرجه الشيخان يف صحيحهما.
األَ َذىَ ،وَرُّد ال هس َ ْ ح َ ْ ح
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ح ّق ح ّقه .هكذا نصل إىل أ ّن فقد قيمة االحرتام سيكون له مظاهر واضحة ،فبعدما فهمت كم تتّسع دائرهتا لو أنك

أردت رصد فقد قيمة االحرتام يف تغريدات الناس ماذا ستقولني؟ أول أمر تع ّديهم على ذات هللا وحت ّدث الناس يف اإلحلاد

وأصبح إبمكاهنم التع ّدي على كتاب هللا وال ُيرتمون قدسيّة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم! هذا كله يعترب فقدا لالحرتام.
بعضا ،فدائرة االحرتام دائرة واسعة وفقداهنا يف اجملتمع يعن فقدان عمود اجملتمع! إذا مل
جرت بعضها ً
كل هذه املظاهر ّ
وحرمة ينهار! إذا النّفس غري مق ّدسة عند الناس ماذا يصبح القتل؟ يصبح القتل سهالً!
جيعل اجملتمع لكل شيء قدسيّة ح
للروح املوجودة يف هذا
اآلن عندما نرى ً
مثال يف بعض املقاطع أهنم يلعبون ابحليواانت ،ماذا ّ
يسمى هذا؟ هذا عدم احرتام ّ
احليوان! فاالحرتام يعن أ ّن األشياء اليت هلا حرمة وقدسيّة كل شيء حسب ما يناسبه أعطيه قدسيّته وحرمته وأان أحرتمه.
كبريا يف
ويبجلك ّ
فال تعتقد أ ّن الشخص الذي معه احرتام هو الشخص الذي يكلّمك ّ
ويتأدب معك ،أو أنّك تكون ً
حمرتما! ويف املقابل قد يتع ّدى على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أو ق يتع ّدى
السن فيتوقّف ليكلّمك فيكون بذلك ً

وجل -ويعظّم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مث
على كتاب هللا ،ال! هذا فقد عمود االحرتام .طيب ،يعظّم هللا ّ -
عز ّ
يتصرف ابلطريقة الصحيحة إىل أن يصل إىل أن ال يق ّدر الطريق وجتده يعبث
عندما أييت يكلّمك ال يق ّدر الكبري وال ّ
كل شيء مبنزلته ،فإذن فقدان قيمة االحرتام تعترب مصيبة كبرية على اجملتمع
كل هذا نقص يف االحرتام! لكن ّ
ويفعل ،إخلّ ..
اإلسالمي! وتغيري قيمة اًلحرتام أو تضييقها كما ُيصل حبيث أهنا تصبح عبارة فقط عن املعامالت اإلنسانية ،أو تكون
ّ

كماال للمعامالت اإلنسانية ففي بعض املقاييس تكون حمرتما إذا فعلت كذا و كذا وكذا فقط! وغريها من األمور ال
ً
حمرتما ،هذا أيضا مشكلة كبرية .مثالً :هذا الشخص أبو وجهني وهؤالء انتشروا انتشار النّار يف اهلشيم،
تكون هبا
ً
شخصا ً
احدا فجأة أصبحوا مستع ّدين ألن يكونوا بوجهني .عندما يلتقي
وجها و ً
فبعدما كان الناس خملصني وال ترى منهم إال ً
بك :ما ألطفه! ما أأدبه! حمرتم! فقط تغادر أنت املكان مثل هذا يف تقديرك أنت أنه حمرتم لكنه يف احلقيقة غري حمرتم!
حىت مقاييس االحرتام أصبح فيها إشكاالت ،فال بد من إعادة النظر يف مقاييس االحرتام.
خريا ،ألقاكم إن شاء هللا يف اللّقاءات القادمة.
جزاكم هللا ً
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