انفضيهة :تعريفات ومستىيات
تعريفات
ما أكثر األسماء أو الصفات التً نطلقها على الفضٌلة .وهى فً مجموعها تعطٌنا فكرة عن
كنه الفضٌلة وتفاصٌلها وطرٌقة السلوك فٌها..
بعضا من هذه التعرٌفات:
وسنحاول أن نذكر هنا
ً

 -1انفضيهة هي محبة انخير:
إنها لٌست فً مجرد عمل الخٌر ,إنما باألكثر فً محبة الخٌر .ذلك ألن الفضٌلة التً تمارس
رٌاء .أو أن البعض ٌعملون الخٌر خو ًفا
من الخارج فقط ,ولٌست صادرة من القلب ,قد تكون
ً
ً
خجًل ,أو
من إنتقاد الناس ,أو خو ًفا من عقوبة المجتمع أو عقوبة القانون ,أو ٌفعلون ذلك
من أجل المنفعة ,أو لمجرد كسب مدٌح اآلخر ولٌست ح ًبا فً الخٌر وال ح ًبا فً الغٌر ,أو
رغبة فً نوال مكافأة ,أومجارة لتٌار معٌن ,أو تقلٌدًا لغٌرهم .كل ذلك بغٌر اقتناع من الداخل,
محرج ,ال ٌستطٌع أن ٌمتنع أو ٌقول ال!! وعمل
وبغٌر رغبة! وربما ٌفعل الشخص ذلك وهو
َ
الخٌر لشئ من هذه األسباب ال ٌمكن أن ٌُحسب فضٌلة...
الفضٌلة هً إذن حب الخٌر ,حتى لو كان اإلنسان ال ٌستطٌع أن ٌفعله لسبب خارج عن
إرادته ,لوجود موانع تمنع التنفٌذ عمل ًٌا ...ولكن إن ُوجدت امكانٌة لعمل الخٌر ,فًلبد أن
ٌعمله .ألنه حٌنذاك تجتمع نٌة القلب مع العمل واإلرادة ,ألن النٌة وحدها ال تفٌد اآلخرٌن..
فالفضٌلة تبدأ فً داخل القلب ,وتنبع منه ,فً المشاعر والنٌات واألحاسٌس .وٌكون عمل
الخٌر هو التعبٌر عما فً القلب من مشاعر طٌبة..

 -2انفضيهة هي انسهىك انفاضم
إنها تبدأ فً الداخل ,فً القلب والفكر والروح .ولكنها تظهر فً الخارج عن طرٌق الممارسة
العملٌة .فالحب ً
مثًل هو فضٌلة فً القلب ,ولكن البد أن ٌتحول إلى عمل محبة فً الخارج .فًل

نحب بالكًلم وال باللسان ,بل بالعمل والحق .هنا تظهر المحبة عن طرٌق العطاء والبذل
والتضحٌة...
فضٌلتك التً فً فكرك ال ٌشعر بها أحد .ولكنك تعبر عنها بعملك .وكذلك محبتك إلبنك التً
وأٌضا ال ٌكفى أن تقول إن محبتك هلل
فً داخل قلبك ,تعبر عنها بالعطاٌا واالهتمام وبالحنو.
ً
هً فً قلبك ,بل تعبر عنها بطاعتك لوصاٌاه.
وبالمثل :خشوع العابد فً داخل قلبهٌ ,عبر عنه بخشوع الجسد من الخارج .بالسجود
والركوع فً الصًلة .وحفظ الجسد أثناءها من طٌاشة الفكر والحواس .وبهذا ٌشترك الجسد
مع الروح .وتكون الفضٌلة من الداخل والخارج م ًعا..
إن حٌاة الشجرة فً داخلها .ولكنها تعبر عن وجود الحٌاة فٌها بالخضرة وبالزهر والثمر.
ونحن نرٌد الفضٌلة المثمرة ,بالعمل الصالح ,بالكلمة الطٌبة ,بالسلوك الحسن ,بالمحبة
العملٌة ,بالقدوة المؤثرة فً الغٌر...

 -3انفضيهة هي في انشخصية انمتكامهة:
بحٌث ال ٌوجد فً من ٌمارسها أي نقص فً سلوكه .وهذا واضح عمل ًٌا :فإن سلك فً فضٌلة
ما ,البد ستقوده إلى فضائل أخرى كثٌرة .كما أنه أذا فقد إحدى الفضائل ,ما أسهل أن ٌجره
السقوط إلى فضائل أخرى عدٌدة ..إنها سلسلة مترابطة إن إنفك عقد أحدها ,إنفرط الباقى
ضا...
أٌ ً
فطالب العلم الذي ٌهمه مستقبلهٌ ,قوده هذا إلى االجتهاد والعمل على التفوق .وهذا االجتهاد
ضا عن أصدقاء السوء .والبعد عنهم
ٌحثه على البعد عن اللهو .والبعد عن اللهو ٌبعده أٌ ً
أٌضا ٌساعده على حٌاة الفضٌلة ...وهكذا تتعاون الفضائل
ٌنجٌه من القدوة السٌئة .وهذا ً
معا ,وٌؤدى بعضها إلى البعض اآلخر .وبالمثل فإن الخطٌة تجر إلى خطاٌا أخرى.
ً

 -4انفضيهة وضع متىسط بين رذيهتين:
أو هً وضع متكامل بٌن نقصٌن .ومن أمثلة ذلك:
الشجاعة هً الوضع المتوسط بٌن الخوف والتهور..

والتربٌة السلٌمة هً الوضع المتوسط بٌن التدلٌل والقسوة
والتدبٌر الحسن لما تملكه هو الوضع المتوسط بٌن البخل والتبذٌر..
وٌمكننا أن نذكر أمثلة عدٌدة لهذا الوضع المتوسط..

مستىيات
* فٌوجد نوعان من الفضٌلة :وذلك من الناحٌة السلبٌة ,والناحٌة اإلٌجابٌة .فالناحٌة السلبٌة
هً مقاومة الخطٌئة ورفضها .أما من جهة الناحٌة اإلٌجابٌة فهى عمل الخٌر.
ولٌست الفضٌلة هً فقط البعد عن الخطٌئة ,إنما ٌجب اإلرتفاع عن المستوى السلبى ,وذلك
إٌجاب ًٌا بالسلوك فً حٌاة البر:
ال ٌكفى فقط إنك ال تكره إنسا ًنا ,إنما ٌجب أن تحب الكل...
أٌضا أن تقول كًل ًما للبنٌان ٌنفع
ال ٌكفى أن تمتنع عن اللفظ بأٌة كلمة خاطئة ,إنما ٌجب ً
اآلخرٌن.
مصدر المقال :موقع ا ألنبا ت كًلهٌم انوت.

ولذلك فإن الفضٌلة لٌست فقط أنك ال تضر الناس ,إنما هً باألكثر أن تعٌنهم بقدر إمكانك,
وتعمل على راحتهم أو إسعادهم..

انحس ،وانفكر ،وانقهب ،وانعمم
* ومستىيات انفضيهة تشمم
ّ
فهناك المستوى الجسدى للفضٌلة ,والمستوى النفسى ,والمستوى الروحى...
وعلى اإلنسان أن ٌحفظ نفسه فً كل مستوى ,وٌحترس من السقوط فً غٌره ً
فمثًل الحواس
أفكارا .فلكً تحفظ فكرك ,أحفظ
هً أبواب الفكر ,وما تراه أو تسمعه أوتلمسه ,قد ٌجلب لك
ً
حواسك .وإن أخطأت بالحواس ,ال تجعل الخطأ ٌتطور إلى فكرك .وإن وصل الخطأ إلى الفكر,
تحول إلى مشاعر ,ال
اطرده بسرعة ,وحذار أن تجعله ٌتحول إلى مشاعر فً قلبك .وإن ّ
تجعله ٌتطور إلى العمل بالضغط على ارادتك...

واعلم أن جمٌع المستوٌات تتجاوب مع بعضها البعض.
وقد ٌصٌر الواحد منها سب ًبا ونتٌجة ...فخطأ القلب ٌسبب خطأ الفكر .كما أن خطأ الفكر ٌسبب
مشاعر للقلب .وربما األثنان ٌدفعان إلى العمل .وكذلك المشاعر والعمل ٌقودان إلى خطأ
الحواس.
إنها دائرة متصلة .أٌة نقطة فٌها توصل إلى باقى النقاط
معا...
وكما فً الشر ,كذلك فً الخٌر :تتعاون كل المستوٌات ً

على أن أعلى مستوى فً الفضٌلة هو السعى إلى الكمال.
إن الذي ٌسلك فً الفضٌلةٌ ,ودى أن ٌنمو فٌها .وٌستمر فً النمو حتى ٌصل إلى الكمال
الممكن له كإنسان .واعنى الكمال النسبى ,نسبة إلى ما عنده من إمكانٌات ,وما ٌُوهب له
من عمل النعمة فٌه...
والسعى إلى الكمال ٌحتاج إلى التدرج.
كثٌرا ما كانوا ٌدربون أوالدهم فً نطاق هذا التدرج .ألن الطفرات السرٌعة
واآلباء الروحٌون ً
فً الفضٌلة قد تؤدى إلى ارتفاع القلب والكبرٌاء ,وأحٌا ًنا تكون لها نتائج عكسٌة .لكن القادة
الروحٌٌن كانوا ٌعملون على تثبٌت أبنائهم فً كل خطوة ٌخطونها .حتى إذا ما صارت شبه
طبٌعة عندهمٌ ,تدرجون منها إلى خطوة أعلى ,وال ٌصبحون فً خطر من أٌة نكسة ترجعهم
إلى الوراء...
أما إذا أرادت نعمة هللا أن ترفع اإلنسان إلى فوق مرة واحدة ,فهذه هبة إلهٌة غٌر عادٌة.

وانسعى إنى انكمال يحتاج إنى جهاد:
ألنه كما أن نعمة هللا تساعد اإلنسان على االرتفاع إلى فوق ,فإن قوى الشر ال ترٌد أن تتركه
فً راحة ,إنما تحاول أن تجذبه إلى أسفل .ومن هنا كانت محاولة الوصول إلى الكمال
الروحى ,هً صراع ضد الخطٌة وضد العقبات الروحٌة.

