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 ضرورة الدين الستنبات األخالق الفاضلة

 اإلمام الشهيد البوطي

لست أعين باألخالق هنا )النظرية األخالقية( فيما يلوكه لبسان الفلسفة، وإمنا أقصد 
وانيته ومالهيه ومعابده بأسواقه وشوارعه وحمسرح اجملتمع األخالق االجتماعية القائمة على 

 ودوائره.

ال بد هلا من سلطان يفرض على الناس أن يصبوا سلوكهم يف معايريها  قفهذه األخال
 ية هلا.عالء وأن حيملوا أنفسهم عنت الطوابالو هم على أن يدينوا هلا وجيب 

 فما هذا السلطان؟

ن، فماذا عسى أن يكون إذن يف أن هذا السلطان غري منبعث من الدي لنفرض أوالا 
 حقيقته ومصدره؟

مزجياا من إحياء املفكرين واملصلحني، وسطوة احلكام  ئذ  إنه ال بد أن يكون عند
ن سخر ثانيهما \بع أ –واملسيطرين، ذلك ألن هذين العاملني مها اللذان يتضافران معاا 

 س على ص  سلوكهم فيها. ومحل النالظروف _ لتكوين القوال  اخللقية  غال  الألول يف

 وحينئذ ال بد أن تتميز هذه املعايري اخللقية بالصفات التالية: 

ائمة يف ذلك العصر، إىل جان  ية واملدنية القباعتبارات البيئة وبالقيم احلضار أوالا: التأثر 
لدى اصة ال ي البد أن يصادف وجودها اخلول أتن تتأثر أيضاا باألغراض واملي مال كبريتاح
 ضعي هذه املعايري.وا
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لك بسب  لقناعة الفكرية هبا لدى كل الناس، وذ  كمكن هلذه املعايري أن دجد اثانياا: ال
يري اتباين األغراض الشخصية ال ي يتسع هلا يف العادة طريق عريض إىل السيطرة على تلك املع

 وتوجيهها.

جردها من قدسية اخللود وابقاء خالل األجيال، عايري األخالقية بتثالثاا: متتاز هذه امل
معظم األحيان تعايش جيالا واحداا حىت ال تكاد يف وتصبح أعمارها قصرية األمد، فهي 

يدب إليها الوهن وتتحطم حتت ضربات أهواء وادجاهات وأغراض معاكسة لتلك ال ي كانت 
هلذا التناسخ اخللقي املتوارد على  تعتمد عليها من قبل، والتاريخ ال يضن علينا باألمثلة الكثرية

قة شديدة خمتلف أنواع السلوك، فمثال واحد من هذه األنواع كالبغاء الذي يعتب ذا عال
كشف لنا كيف تسلسلت املعايري املتعاكسة له،ـ إذا حسبك أن   بقضية السلوك واألخالق.

  ماء الكنعانيني والبابلينيتعلم أن كثرياا من الشوب املتحضرة يف العصور القدكمة كالعبيني وقد
ليه من احلاالت عمالا مبوراا يدفع إقديس، ويعتبونه يف كثري كانوا ينظرون إىل البغاء نظرة ت

 اخللق احلميد. 

أما جركمة القتل فما كانت تعتب أمراا ذا ابلل كثري من األحيان لدى دولة مثل روما. فقد  
مر  م ينشله بعد ثوان، فنن ظيمة من اخلوليده اجلديد يف دن ع كان حيق للرجل أن يغمس

حياة العسكرية يدل ذلك على أنه مل يكن ليصلح للاختنق مات غري مأسوف عليه، إذ 
يف نظر روما، أما إن خرج من الدن حياا خيتلج فقد أثبت بذلك جدارته باحلياة  املثالية
 والبقاء.

عن أن تتصف تلك احلقيقة  املعىن اخللقي أمراا ال حقيقة جوهرية له، فضالا وهكذا يبدو 
بقدسية اخللود والبقاء، وإمنا تصبح كلمة )اخللق( وحدها _جمردة عن معناها _ هي اخلالدة 
فحس ، إذ تغدو ثوباا فضفاضاا متنقالا بكسى به كثري من أنواع السلوك ال ي قد تكون يف 

 جمموعها متضاربة متنافرة.
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رابعاا: ومن شأن هذه املعايري اخللقية أن تتحطم السدود القائمة ما بينها وبني الشهوات 
واألهواء، إذ كانت املبادئ اخللقية يف أصلها سبيالا للصلح العادل ما بني العقل املتزن 
والشهوة اهلوجاء، غري أن هذه املبادئ حينما تكون من نسج الكتاب واملفكرين أو احلكام 

راض واألهواء والشهوات نفسها، كما من األغن، ال بد من أن تتسرب إليها خيط واملسيطري
اا إىل فريسة شهية ملقاة بلني خمال  الشهوات وحينئذ تنقل  األخالق شيئاا فشيئقلنا، 
ائبها باسم الفضيلة واألخالق نفسها. لسافلة، حيث تبدأ هذه األخرية بتحقيق معظم رغا

لي تضع هذا املبدأ ضمن يودية حينما تعلن عن مبدئها التحلوكلنا يعلم أن الفلسفة الوج
 إطار أنيق من النظام السلوكي.

 م إن الصورة الكلية ال ي يرتكها جمموع هذه املزايا األربع هلذه األخالق على لوحة اجملتمع، 
ي عالفرد، والصراع االجتمالنفسي القائم يف داخل ا ي أخطر صورة لصراعني اثنني، الصراعه
ذا الصراع هو الذي يهدد اليوم الكيان احلضاري ما بني فئات اجملتمع وأخالطه، وهاش  الن

للغرب من أساسه، وهو الذي جعل كتابه ومكريه يدقون أجراس اخلطر على آذان املسؤولني 
  بقوة وهلع كي يتداركوا اخلطر قبل فوات األوان.

كانت هذه هي صورة )األخالق االجتماعية( حينما فرضنا أن ليس للدين عليها من   
 سلطان، وأن ليس له من دخل يف وضع معايريها.

أأن يتعبد اهلل عز وجل  اقتضتة ال ي األساسيوالواقع أن هذه املشكلة هي من أهم احِلَكم 
دين واحد، ألن الدين الذي تعبد اهلل به عباده  وأقول )الدين( ال )األديان(، ده بالدين،عبا

أن تتواىل عليه صور دجددها عب التاريخ فلقد دجمعت أخرياا كل ولئن اقتضت طبيعة األزمان 
 هذه الصور يف مظهر واحد أخري وهو اإلسالم. 

ذي يضعه هو، إذ  لقد جاء الدين ليتسلم هو زمام قيادة اجملتمع ضمن املخطط اخللقي الف
أدرى مبا يصلح للعباد،  -لعقوهلم وشهواهتم  وهو اخلالق لعباده والفاطر _كان اهلل عز وجل 
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وأعلم بالصراط السوي الذي يؤلف انسجاماا بني خمتلف دوافع اإلنسان وأغراضه، جاء الدين 
 الشر. وان اخلري، وعلى بعضها اآلخر عنوانفوضع على بعض أنواع السلوك عن

ر من الشر، واآلمر باخلري، إمنا هو آت من لكي يوقن الناس أن النداء احملذ _ بد وكان ال
، وبأنه ووحدانيته وجود اهللعقيدة اإلسالمية ال ي دجعل صاحبها يوقن بمن ركن ال _اهلل تعاىل 

إلفناء، بل هناك يوم آخر ثقيل يف طوله وعرضه حياس  خلق هذه الكائنات عبثاا جملرد ا ما
فمجازيهم باخلري مثوبة وأجراا وعلى الشر مجيعاا على ما قدموه يف حياهتم األوىل،  فيه الناس

 عقوبة وضراا.

وكان ال بد _ لكي يظل غرس العقيدة اإلسالمية قوياا يف النفس _ من أن يسقي مباء 
العبادة مبختلف صورها وأشكاهلا، فبذلك تنمو العقيدة يف الفؤاد وتنزرع، وتثبت أمام 

 اة وزعازعها.عواصف احلي

وهكذا تتكامل عناصر الدين وشروطه ال ي يتوقف عليها إمكان إجياد انسجام تام بني 
املؤمن واألخالق الفاضلة ال ي دعا إليها، ويصبح املعىن األخالقي حينئذ حقيقة ذاتية ال 
تنسخها األعراض واالعتبارات، إذ هي تنبع من علياء هي أمسى كثرياا من مذاه  الكاتبني 

ي العقالء واملفكرين، وما دام أهنا تفرض نفسها من تلك العلياء فنن اجلميع يسرتحيون من ورأ
ومهما عظمت مسؤولية عناء التسابق إىل فرض إرادهتم املختلفة وحتقيق أغراضهم املتباينة، 

حتقيق هذه األخالق على النفس واشتدت قسوهتا على الشهوة واهلوى، فنن العقيدة اجلامثة 
متد صاحبها بقوة هائلة دجل عن الوصف من شأهنا أن تذي  لواعج النفس واهلوى  يف الفؤاد

 وحتيلها إىل هباء. 

على هذا _ كمثال دجربة حترمي اخلمر مر ذكرها _  يكشف بوضوح عن وإن مثاالا واحدا ا
املعجزة اخلارقة ال ي أبدعت أمسى )األخالق االجتماعية( من نفوس طاملا متلكها واسرتقتها 
األهواء.. فما هي إال آية واحدة تالها املبلغ على أمساع أولئك الذين نبتت يف قلوهبم عقيدة 



 اإلمام الشهيد البوطي                                              تنبات األخالق الفاضلة          ضرورة الدين الس

 www.naseemalsham.comموقع نسيم الشام                                                         5 
 

اإلسالم، حىت حتطمت األقداح حتت األقدام، وأريقت اخلمر املعتقة على األرض، وارتفعت 
 أصوات اجلميع قائلة: لبيك .. لبيك .. لقد انتهينا يا رب...

جمتمعاتنا من هذا كله؟ أهي منقادة للمعايري ال ي  وينبغي ان نتساءل هنا: ما هو مكان
 يضعها الدين أم املعايري األخرى ال ي يفرضها األخرون؟ 

واحلقيقة أن جمتمعاتنا اليوم ال تسري وراء واحدة من هاتني القيادتني فحس ، بل إهنا ال 
، أضعفها تكتفي باالنقياد هلما وحدمها وإمنا تتبع يف سريها عدة جوان  خمتلفة متعارضة

الدين وأشدها تقليد أطياف شىت أتية من املدنية الغربية، وإهنا لتبدو وسط هذه اجلوان  
 متحركة يف اضطراب غري سائرة يف خمطط أو ادجاه.

ولقد أورثتها هذه االجنذابات املتباينة صراعاا نفسياا واجتماعياا أشد عتواا من الصراع القائم 
ن يف اجملتمع حينما ال يزيد على كونه جاذباا من مجلة يف الغرب، والسب  أن سلطان الدي

اجلواذب الكثرية األخرى فننه ال يفيد أكثر من أن يزيد الصراع شدة وأواراا.. وال تفهم 
األخالق اإلسالمية حينئذ إال على أهنا قيود ثقيلة مؤسفة، وذلك هو شأن اإلنسان عندما 

 ات املختلفة املتصارعة. تكون إرادته هنباا جلملة من الدواعي واملؤثر 

ولقد اعتاد الذين يستثقلون ظل الدين وتبعاته، أن يتواروا من مواجهة هذا احلق وأن 
خيتصروا الطريق قائلني: إن السلوك املستقيم إمنا يأيت من يقظة الضمري، فالضمري وحده كاف 

 يف محل صاحبه على اتباع سبيل احلق وردعه عن االحنراف إىل الباطل. 

 أجد كالماا أوضح فيه الفساد وأظهر من هذا الكالم. ولست 

إذ اجلميع يعلم أ، الضمري _ حىت لو انتبه واستيقظ _ إمنا هو حاكم ومقرر ال أكثر، 
والكل يعلم أن سلوك اإلنسان يف احلياة ال خيض جملرد احلكم والتقرير، وإمنا خيضع يف غال  
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هي دوافع تستقي قوهتا من ظروف اجملتمع األحيان للدوافع النفسية القائمة بني جنبيه، و 
 وأحواله مغرياته. 

فكم من كذوب وهو يعلم يف كل ساعة أن الكذب أمر ال حيمده الناس، وكم من 
وكم من سارق للمال واألعراض وهو غري جاهل شوة جركمة، موظف يرتشي وهو يدري أن الر  

باحلديث عن الضمري أنه بعلمه ذاك وغد وسافل، بل كم شاهدنا من أناس يتبجحون 
ويلقون الرنانة يف الكشف عن أسرار اخللق والضمري،  م ينقلبون إىل لصوص يعتدون على 

 أقدس ما يقدسه اخللق والضمري. 

وأنا أقول: لقد تضافر وتعاون كل من الضمري وسلطة القضاء إلخضاع الناس حلكم 
ا، وظلت اجلرائم كلها الضمري، فلم يستطع كل ذلك أن يتغل  على دوافع النفس وأهوائه

ترتك  حتت مسع الضمري والسلطة والقانون، أولئك يتوارون ويرتكبون، وهؤالء يظلون 
 يالحقون ويعاقبون. 

وحيد الذي كمكنه أن حيجز اإلنسان إن احلق الذي ال كمرتي فيه عاقل، هو أن العاصم ال
من االحنراف إمنا هو أن تقوم حمكمة تامة برئيسها وأعضائها يف داخل الفؤاد، ولن دجد هذه 
احملكمة _مهما حاولت_ إال يف العقيدة اإلسالمية إذ تغرس بعناية يف الفؤاد، فهي ال ي 

 ري. تغال  الدوافع النفسية حىت تغلبها  م تتوىل هي القيادة والتيس

وإن من أعظم ما هو مؤسف، أن بعض املسلمني ال يريدون أن يسمعوا مثل هذا الكالم 
 فضالا عن أن يتدبروه ويفكروا فيه، على حني أن املستعمرين يغتبطون هلذا االغتياظ العظيم.

      

  

 


