ما هي الفضيلة؟ وما مصادرها؟
ما هً الفضٌلة ؟ وما معنى عبارة "إنسان فاضل" ؟
الفضٌلة قد تعنى البر والنقاوة .واإلنسان الفاضل هو اإلنسان الخ ٌّر ،البار ،الذي ٌحب الخٌر
أٌضا قوة فً النفس ،تم ّكنها من االنتصار على كل نوازع الشر
وٌفعله ...وقد تعنى الفضٌلة ً
وإغراءاته ،وتسٌر فً طرق هللا...
وربما تعنى الفضٌلة :االرتفاع فوق مستوى الذات:
بحٌث ٌخرج اإلنسان من التركٌز على نفسه فقط ،إلى االهتمام باآلخرٌن .والى محبة هللا
إنحصارا حول الذات .حٌث ٌرٌد اإلنسان أن
كثٌرا ما تكون
ً
والناس .نقول هذا ألن الخطٌبة ً
ٌرفع ذاته  ،و ٌُشبع رغبات ذاته وٌمتعها..

أٌضا إرتفاع فوق مستوى اللذة:
والفضٌلة هً ً
ألن غالبٌة الخطاٌا قد تكون مصحوبة بلذه حسٌه ،أو لذة نفسٌة .فتدور حول مالذ الجسد أو
الفكر أوالنفس ،وتصبح لو ًنا من إشباع الذات ،وبطرٌقة خاطبه .فالذى ٌحب المال أو
المقتنٌات ،إنما ٌجد لذة فً المال وفً المقتنٌات .وكذلك من ٌحب الزٌنة أو الطعام ،ومن ٌحب
المناصب والشهرة ،إنما ٌجد لذة فً كل هذا ...ومن ٌحب الجسد ٌجد لذته فً الجسد .ومن
ٌنتقم لنفسه ٌجد لذة فً االنتقام...
الخطٌبة اذن هً سعى وراء اللذة ،أما الفضٌلة فهى ارتفاع فوق مستوى اللذة حتى تجد
إشباعا لها فً السعادة الروحٌة .
ً
والسعادة غٌر اللذة ،وكذلك الفرح غٌر اللذة.
بالحس  ،بالجسد والمادة .أما السعادة والفرح فٌرتبطان بالروح .ولذلك
اللذة غال ًبا ترتبط
ّ
ارتفاعا فوق الخضوع للمادة.
فالفضٌلة اذن تكون
ً

مصادر الفضيلة:

 -1المصدر األول للفضٌلة هو الحفاظ على المبادئ والقٌم.
فاإلنسان الروحى المتمسك بالمبادئ والقٌمٌ ،مكنه أن ٌحٌا حٌاة الفضٌلة ،ألن القٌم التً
ٌؤمن بها تحصنه فال ٌستطٌع أن ٌخطا مهما حورب بالخطٌة ،مثال ذلك ٌوسف الصدٌق .أما
اإلنسان الخاطا فال قٌم عنده .والفضابل لٌست لها قٌمة حقٌقٌة فً نظره.إنه ٌكذب ً
مثال ،ألن
الصدق ال قٌمة له فً نظره.
وبسبب ضٌاع القٌمٌ ،قع فً االستهتار والالمبااله .فال الواجبات لها قٌمة ،وال النظام العام،
وال القانون وال التقالٌد .فهو الٌعبأ بشا منها.

أٌضا :قوة اإلرادة والعزٌمة:
 -2من مصادر الفضٌلة ً
فقد ال ٌستطٌع أن ٌسلك فً الفضٌلة ،النه مغلوب من نفسه .فمهما أحب الخٌر ،الٌفعله ألنه
ضعٌف اإلرادة .وبسبب الضعف ٌقع فً الخطٌة ألنه ال ٌستطٌع أن ٌقاومها .والوقوع فً
الخطٌة ٌؤدى إلى مزٌد من الضعف .ولهذا فإن كثٌرٌن -لكً ٌحٌوا فً الفضٌلةٌ -سلكون فً
تدارٌب روحٌة لتقوٌة إرادتهم.
لذلك نقول عن اإلنسان الفاضل إنه إنسان قوى ..قوى فً الروح ،وفً الفكر ،وفً العزٌمة
والتنفٌذ .إنه قوى فً األنتصار على النزعات الداخلٌة ،وقوى فً األنتصار على الحروب
الخارجٌة.
أما الذي تستعبده عادة ردٌبة ،فهو ضعٌف .والذي الٌستطٌع أن ٌتحكم فً لسانه ،وال فً
أعصابه ،وال فً فكره ،هو إنسان ضعٌف .وبسبب هذا الضعف ٌبعد عن الفضٌلة .وحتى إن
تاب عن الخطٌه ٌرجع الٌها مرة اخرى..

 -3ومن مصادر الفضٌلة ،الحكمة والمعرفة.
وهى المعرفة التً تمٌز بدقة بٌن الخٌر والشر ،وبٌن الالبق وغٌر الالبق...
والحكٌم ٌسلك بالضرورة فً حٌاة الفضٌلة ،بٌنما نصف الخاطا بأنه جاهل مهما كان من
العلماء! إنه جاهل بطبٌعة الخٌر والشر وجاهل بمصٌره األبدى ،وجاهل بما تجلبه الخطٌة من

نتابج سٌبة .جاهل ال ٌعرف خٌره من شره ،وال نفعه من ضره .وبالمثل نقول عن الملحد إنه
إنسان جاهل حتى لو كان من الفالسفة!
وال نقصد بكلمة (جاهل) المعنى السطحى للكلمة التً تعنى إنه لم ٌتعلم فً مدارس أو على
اٌدى اساتذة .إنما هو جاهل من جهة الحكمة االلهٌة ،وجاهل من جهة المعرفة الحقٌقٌة .وهو
ٌحتاج إلى توعٌة وارشاد.
وكلما ٌتعمق اإلنسان فً الحكمة ،فعلى هذا القدر ٌتعمق فً فهم االمور ،وٌعرف ما ٌنبغى أن
ٌفعل...

 -4ولعل من أهم مصادر الفضٌلة :مخافة هللا
فاإلنسان الذي توجد مخافة هللا فً قلبه ،ال ٌمكن أن ٌخطا .وكما قٌل فً المزمور"رأس
الحكمة مخافة هللا".
مصدر المقال :م وقع األنب ا تكال هٌمانو ت.

إن اإلنسان الروحى ٌخاف أن ٌكسر وصاٌا هللا وٌخاف من الٌوم الذي ٌقف فٌه أمام الدٌان
أٌضا على سمعته،
العادل .إنه ٌخاف من العقوبة ،وٌخاف أن ٌفقد نقاوته وطهره .وٌخاف ً
أٌضا ٌبعد عن الخطٌة حتى بالفكر وبالنٌة ،ألنه ٌخاف
وٌخاف من أن ٌكون عثرة لغٌره .وهو ً
هللا الفاحص الفلوب والعارف بالنٌات .وبالمخافة ٌسلك فً طرٌق الفضٌلة ،وبممارسة
الفضٌلة ٌحبها .وهكذا ٌسلك فٌها عن حب ولٌس لمجرد الخوف...
أٌضا :الجهاد الروحى
 -5من مصادر الفضٌلة ً
فالحٌاة الفضلى على نوعٌن :نوع ٌولد اإلنسان بها ،كما ٌقول المثل العامى"مالك متربى؟ قال
من عند ربى" .وقد ٌرث الفضٌلة والطبع الهادئ الطٌب عن والدٌه ،أو بالتربٌة
السلٌمة والقدوة الحسنة.
أما النوع اآلخر من الفضٌلة ،فهو ما ٌجاهد اإلنسان لكً ٌصل الٌه..
وحتى الذٌن ٌولد بالفضٌلةٌ ،حتاج إلى جهاد لكً ٌحافظ علٌها...
ً
محاوال أن ٌفقده فً
ذلك ألن الشٌطان عدو الخٌر الٌشاء أن ٌتركه فً راحة ،بل ٌحاربه
فضابله .لهذا ٌلزم لإلنسان أن ٌجاهد لكً ٌصمد امام حروب العدو ،ولكً ٌثبت فً الخٌر وال
ٌتزعزع...

أٌضا ٌجاهد لكً ٌصل إلى أكمل مستوى فً حٌاة الفضٌلة .هنا الجهاد للنمو فً عمل الخٌر،
ً
ولٌس لمجرد مقاومة الخطٌبة..
أٌضا :النعمة االلهٌة..
 -6من مصادر الفضٌلة ً
فمهما جاهد اإلنسان ،قد ٌفشل إن لم تساعده نعمة هللا وتقوٌه .على أنه ٌجب علٌه أن
ٌتجاوب من عمل النعمة .وبهذا ٌثبت نٌته الطٌبة فً محبة الخٌر .واالعتماد على نعمة هللا
الٌعنى تكاسلنا وتراخٌنا...
أٌضا الضمٌر الحى.
 -7من مصادر الفضٌلة ً
وكما قال أحد الحكماء :إن الفضٌلة بطبٌعتها مغروسة فٌنا .وبهذا تكون الخطٌة هً مقاومة
هذا الغرس االلهى ،أي الضمٌر الذي ٌدعو إلى الخٌر ،وٌبكت على الشر .إنه ٌمثل الشرٌعة
الطبٌعٌة ،غٌر المكتوبة التً تبكتنا إن بعدنا عن الفضٌلة .
لذلك نجد أن الذي ٌخطاٌ ،شعر بالخجل والخوف واالرتباك ،طالما كان ضمٌره ح ًٌا :هذا اذا
ارتكب إث ًما ال توافق علٌه القٌم المغروسة فٌنا بالفطرة.

