
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

قد أخبر الحق سبحانه في كتبه المنزلة عن نفسه أنه نفخ في اإلنسان من لف

 .بآخر إنسان مرورا بعيسى عليه السالم وانتهاءبدءا من آدم عليه السالم  روحه،

ألن الحيوان يتمتع  ،ومن المحال أن تكون الغاية من هذه النفخة مجرد بث الحياة

هي في الحقيقة  فهذه النفخة .بها اإلنسان ص  بالحياة من غير هذه النفخة التي اخت  

 لروح.أال وهو ا ؛عطيهشيء أ   أقدس  أكرم  و ت اإلنسان  وهب   التي

ل قية اإللهيوحّاإلنسانيّفالرّ   ة التي يجدها اإلنسان في سرُّ هذه المعاني الخ 

أال  ؛التي تظل نورا فيها يصله باألصل األقدس الذي فاضت منهو ،الخاصة فطرته

الطبيعةّالروحيةّفي  شكلمجال ل وت النفخة اإللهية لم يعدبثبف .وحّاإللهيلرّ وهو ا

 .للقيمّاألخالقية

هي التي تجعل اإلنسان يتعامل مع نفسه باعتبار أن  ةّالروحيةالفطروهذه 

ق مع غيره من الذوات نفسه، فهو بأن يتخل  ق مع لها حقوقا عليه، واإلنسان إذا تخل  

قه مع الخالق مع خالقه، وتخل   يتعامل اإلنسان  أن واألشياء أجدر، وفوق هذا وذاك، 

 ق مع الكائنات كلها.كفيل بأن يجعله يتخل  

تتعدد وتختلف باختالف مجاالت الحياة، وهذه  األخالقية وظاهر أن القيم

 نسبيأن هذا التغير  ا نعتقد مع كانطنوإن ك ،القيم تتغير بتغير األمكنة واألزمنة

 .مطلق غير

 التغير النسبي  للقيم ال ينبغي لتيارمعلومة   دودا  ترسم ح الخاصيةّاإلنسانيةإذ 

إال بالقيم التي تحفظ  يا لإلنسانية، فيلزم أن ال نأخذيها تعد  أن يتعداها؛ ألن في تعد  

ل على أن جميع أمم األرض منذ أن عق   وقد أجمع علماء األنتروبولوجيا اإلنسانية؛

قيمة  :وهي ثالثا   يمكن أن نستخلص منها قيما   تحريماتّثالثةاإلنسان اتفقت على 

ّالقتل "حفظّالمحارم"ّالمستنتجةّ، وقيمة "حفظّالحياة"ّالمستنتجةّمنّتحريم

ّالمحارم ّزنا ّأكلّلحمّ، وقيمة منّتحريم "حفظّالجثمان"ّالمستنتجةّمنّتحريم

الحدّاألدنىّالذيّتتحددّبهّالخاصيةّعلى هذا تكون هذه القيم الثالث هي و البشر،

 ، حتى عند أشد األقوام بدائية.اإلنسانية

بين نوعين هنا ولما كان التفاوت الثقافي حقيقة ال مراء فيها، وجب التمييز 

 من القيم:

وهي القيم التي تحصر تطلعات اإلنسان ّ"الغريزيةالطبيعيةّ"القيمّأحدهما:

ّالدّ دد بها "، فهذه القيم تتحالمحسوسةفي نطاق الحياة المادية  التي  "نيااإلنسانية

 وحفظ الجثمان. ،لمحارماوحفظ  ،قامت على حفظ الحياة



ة اإلنسان إلى االنطالق في آفاق هي القيم التي ترفع هم  و ة"اميسّ "القيمّال :الثانيو

ّالكاملد بها القيم تتحد  رحب من العالم المادي، فهذه أ من جنس  ةاإلنسانية

ولذلك قال النبي  القيم الروحية والخلقية. التي تقوم على سامي "نسانيةّالعليااإل"

 البرنامجّالجامعّلنعوتّالحضرةّاإللهيةدم الذي هو آفي خلق صلى هللا عليه وسلم 

فأوجد في هذا ."دمّعلىّصورتهآإنّهللاّخلقّ":التي هي الذات والصفات واألفعال

وحقائق ما  ،الذي هو اإلنسان الكامل جميع األسماء اإللهية المختصر الشريف

... فكما أنه ليس شيء من للعالمّروحا ّخرج عنه في العالم الكبير المنفصل، وجعله 

كذلك ليس شيء من العالم إال وهو مسخر لهذا اإلنسان  ح بحمده،العالم إال وهو يسب  

ّفيّلما تعطيه حقيقة صورته. فقال تعالى: ) ّوما ّالسموات ّفي ّما ّلكم وسخر

 –لك من علمه . فكل ما في العالم تحت تسخير اإلنسان، علم ذاألرضّجميعاّمنه(

 .اإلنسانّالحيوانوجهل ذلك من جهله، وهو  -اإلنسانّالكامل وهو

التخادم من  بينهما ن ال يجتمعان، بل يجرياضد   نيعني أن النوعيوهذا ال  

 . ويؤثر فيه اآلخر يجعل أحدهما يحيل علىما  المتبادلالتفاعلّو

ّهم  ولما كانت القيم المعتبرة هي تلك التي تحفظ الخاصية اإلنسانية، كان  

وبيان  ،أكمل إنسانية أن تتزود بأفضل القيم، حتى تحفظ المشروعّالروحيّلإلسالم

 ذلك من جانبين: 

على وقد جاء اإلسالم  ،التساميّقيمّ  ث اإلنسان  و أنها تور  ه الجانبّاألول: 

م ل  في س   أعلى رتبة   من شأنها أن تجعل هذه القيم تتبوأحقائق ثالث بوجه التمام 

 القيم:

ّالدّ الحقيقة األولى: هي  ّهذا ّالمنزلخاتمية ، تحقيقا لتمام الخاصية ين

ضمن إخباره بخاتمية الرسول صلى هللا عليه  بذلك القرآنوقد أخبر  اإلنسانية،

ّأ"في قوله:لك وسلم، وذ ّكانّمحمدّأبا حدّمنّرجالكمّولكنّرسولّهللاّوخاتمّما

 مثال: ..أنظر.استنباط هذه الحقيقة منها يمكن لى دالئل أخرىإباإلضافة  النبيين"

  ...بنة"الل ّّالرائعّالمعروفّبحديثّديثّ الح"

مكان أن نستنبط من كل واحد ؛ وباإلاألحسنيةّاالسميةوالحقيقة الثانية: هي 

والحكمة من اسم الرحيم، اسم كالرحمة من  هذه األسماء اإللهية قيمة فأكثر؛ من

من  وال قيم أكمل  من اسم الودود وغيرها،  والود   من اسم القد وس، والقدس الحكيم،

 ية. القيم التى تؤخذ من هذه األسماء اإلله

؛ وقد كان الرسول صلى هللا عليه وسلم العظمةّالخلقيةوالحقيقة الثالثة: هي 

، وقال عن نفسه: بعظمة خلقه ى شهد الحق جل ذكرهصف بأحسن األخالق، حتيت  

 .م مكارم األخالق"ألتم   "إنما بعثت  

الغريزيةّالطبيعيةّالقيمّس الروحية اإلسالمية تؤس   هو أن   والجانبّالثاني: 

ّالسّ على  الغالب على مألوفات الناس من القيم أنها تدور في فلك  ؛ إذةاميالقيم



د ذاكرته األصلية التي ق  ، حتى كأن الواحد منهم ف  قات الدنيويةية والتعل  المطالب الماد  

تجديدّصلةّاإلنسانّ  برنامج الروحية اإلسالميةتصله بالعالم الروحي، فيكون هم  

 حتى يسترجع ذاكرته المفقودة.  ،بهذاّالعالم

، بحيث وجودا   الحيوانية"لقيم السامية تالزم القيم الطبيعية "وال بد من جعل ا 

حة، النفك تصحح مسار العامل بها وتضبط وسائله، وترشده الى المقاصد الص  تال 

ا تصرفاته، مترقييراقب أعماله و ، إذ ال يفتأوهذا هو الغالب على االنسان الكامل

 كأن   ،في مراتب تصفيتها من العلل المفسدة التي يمكن أن تدخل عليها في كل رتبة

ليكون  ، وروحه تشتاق الى أن تتسامىلترد ه إلى أسفلالحقه رعونات الحيوانية ت

 . في "أحسن تقويم"

"توريث أفضل صفين: بهذين الو الروحي ولما كان هذا البرنامج 

جةواقعية بطريقة خرى" القيم األ" القيم"، وتهذيب وتعديل منزلة  قيمه تبوأت، متدر 

 د بها أكمل إنسانية.التي تتحد   القيم المثلى

هم أن وا على أنفس  النبي صلى هللا عليه وسلم للنفر الذين آل   ولذلك قال 

 إني" أما :ساءالن   جواتزو  ي وأن يقوموا فال يناموا، وأال  يصوموا فال يفطروا، 

ساء، فمن وأقوم وأنام، وأتزوج الن   ،ولكني أصوم وأفطر ،أخشاكمّهلل،ّوأتقاكمّله

 والجمع بين الوصل خط "، وفي هذا تأكيد علىعن سنتي فليس مني رغب

  .هماحالة المتبادلة بيناإلومبدأ  ،النوعين

وأتزوج فقوله صلى هللا عليه وسلم: "ولكني أصوم وأفطر، وأقوم وأنام، 

الفطر ؛ حيث يمكن اعتبار قيم التسامي ة علىغريزيالة الحيوانيساء" يبني القيم الن  

ة من جنس عاديد اإلنسانية التتحد   ؛ إذ بهاةطبيعي ةغريزيقيما  والنوم والزواج

د ة؛ إذ بها تتحد  ساميالصوم والقيام والتبتل قيما  اإلنسانية الدنيا، كما يمكن اعتبار

 والخلقية.اإلنسانية العليا التي تقوم على سامي القيم الروحية 

 والوصول إلى اإلنسان الكامل، اكتشاف خاصيتنا اإلنسانيةالحاصل، أن ف

ا، تزكيتهوالجهد الذي نبذله في اكتشاف جوانبنا الروحية وصقلها متوقف على 

ّاإلنسانيال يكمل  من ثم،و إال بضرب من  يسمووالينضج وال وال  جوهرنا

 .والتأهيل الباطني وحيالر  االرتقاء 

 

 ط اآلتية:لة لتناول الموضوع بناء على النقالورقة محاوفي هذه 

لها اإلنسان؟ما الذي تتأد   *    ى به األمانة والمسؤولية التي تحمَّ

وظيفة الروحانية في تحسين طريقة تفاعل اإلنسان مع ما يحيط به من   *

 الكائنات الحية )أي: وسطه االجتماعي(.

 ل النفس لنفع الخلق. ، وبذسالم: تذلل إلى الخالقروحية اإل  *

 المحبة.و -إيثار "الغير": برنامج االرتقاء الروحي في اإلسالممن وسائل  *



 

لهاّاإلنسان؟ماّالذيّتتأدّ  -1  ىّبهّاألمانةّوالمسؤوليةّالتيّتحمَّ

ة ثالثية خط   سياقى في هذه األمانة تتأد   ن  استنادا إلى أصول اإلسالم، فإ

 األطراف:

 اإلله الخالق؛ الطرف األول:

 الطرف الثاني: الكون؛و

 الطرف الثالث: الكائنات الحية.و

 يه ابن عربي.كما يسم   "روحّالعالم"، فهو وفي وسط ذلك كله اإلنسان

ى األمانة، وتتكامل وبأداء حق كل طرف من هذه األطراف الثالثة، تتأد  

 وظيفة اإلنسان في الوجود.

 سالميةصوص اإلن  البما يسمى في  سامىة المتكاملة )التي تـنمو وتتوحيوالر  

ر في أداء حق   أي التزكيةأو بـ ،ّ"اإلحسان"بـ (، تقتضي من اإلنسان أن ال يقص  

 طرف من هذه األطراف الثالثة.

فحسب،  هلل تقتصر على وجوب إخالص العبودية وعليه، فروحية اإلسالم ال

ذات المخلوق وبين اإلله التي ينبغي أن تكون قائمة بين الالعموديةّأعني العالقة 

تتمثالن في: الكائنات الحية، وفي  أفقيتينالخالق، وإنما تشمل أيضا عالقتين 

 الكون.

 اآلتي:ك وبيان ذلك

 الكائنات.دائرة هو في مركز  ؛فاإلنسان

فما بينه وبين خالقه عالقة ثنائية: العبودية من جهة اإلنسان، والجزاء من   .أ

  جهة الخالق.

: التعمير من جهة اإلنسان، بعادالكون أيضا ثنائية األ بينه وبين . وماب

 وخدمة اإلنسان من جهة الكون )بموجب التسخير(.

. وما بينه وبين الكائنات الحية أحادي الجانب: وهو خدمة وإحساٌن ج

 (.)اْحت س ابا  

  

ّيحيطّبهّ -2 ّتفاعلّاإلنسانّمعّما ّفيّتحسينّطريقة ّالروحية وظيفة

ّالحيةّ)أي:ّوسطهّاالجتماعي(.منّالكائناتّ

، ألحكاماو القيم الباطنة منقد قرر اإلسالم جملة من الوظائف الظاهرة ول

 والشفقة وااللتئام. خوةعا بروح من المحبة واألضمانا لبقاء النظام االجتماعي متمت

ه مع الكائنات الحية المحيطة به، عاملأوجب اإلسالم على كل فرد في تف

ل ن تفض  إ. وقها في اإلحسان إليها احتسابا  حيوانا، أن يراعي حإنسانا كان أو 



. وجاءت هذه شكورا   يتوقع عليها جزاء وال من ة الدمة لها، فتلك منه بإسداء الخ

 اإلسالمية.في النصوص  بكثرة المعاني مبثوثة

 :يقول هللا تعالىففيما يخص عالقة اإلنسان الفرد بالبش ر، 

ال د ْين  " ب اْلو  ي اْلق ْرب ٰى  و  ار  ذ  اْلج  ين  و  س اك  اْلم  ٰى و  اْلي ت ام  ي اْلق ْرب ٰى و  ب ذ  إ ْحس ان ا و 

ان ك ْم    ل ك ْت أ ْيم  ا م  م  اْبن  السَّب يل  و  نب  و  ب  ب اْلج  اح  الصَّ ن ب  و  ار  اْلج  اْلج   "و 

ن عاملانون الذي ينبغي مراعاته في تد على أن القفهذه اآلية تؤك   نا مع م 

 .اإلحسان :حيط بنا من الناس هوي

جامٌع وواسٌع مفهوٌم  الروحية اإلسالمية م اإلحسان في شجرة القيمومفهو 

ق، واإلحسان في معاملة خالرة، إذ يشمل اإلحسان في عبادة اليت سع لمعان كثي

ّاليُثمُرّ الخلق، واإلحسان في معاملة الكون. ّتعالى ّهللا ّعبادة ّفي ّإحس اٍن وكلُّ

ّإحس انا ّّاتهخلوقسائرّمس انا ّلعبادّهللا،ّوإح ّالعالم،ّاليع د  قبوال ّفيّهذا  .ومعتبرا ّّم 

 مثاليةال اييرعبأرقى مو ؛لمسلم على الص عيد الكونيويكاد يكون تعريف اإلنسان ا

بحسب  -المسلم المجتمعالمفروض في تعريف كما أن   "المُحسن"،هواألخالقية 

ى اإلحسان   "المحسن  "هو المجتمع  -هاالمعايير نفس    في كل  شيء الذي يتحر 

ه،  ه.نتج  أو ي  أو يفك ر به،  ي روم 

: أي أن اإلنسان االحتسابّهاوفي معنى التأكيد على أن هذه العالقة  أساس  

ودون انتظار  من الجهة المقابلة،بالبداءة باإلحسان دون انتظار المبادرة  مطالبٌ 

إنما نطعمكم لوجه هللا " :الباري جل وعاليقول كما  ؛كذلكعليه  أو الشكر المقابل

ي  ئ ة  ۚ اْدف ْع ب الَّت ي وقال: جزاء وال شكورا"ال نريد منكم  ال  السَّ س ن ة  و  ي اْلح  ال  ت ْست و  "و 

وفي الحديث:"ال تكونوا  "حميمٌ  ه ولي  كأن   الذي بينك وبينه عداوةٌ  فإذا   ه ي  أ ْحس ن  

عة،  كم إن نوا أنفس  لكن وط  إن ظلموا ظلمنا، وإن أحسن الناس أحسن ا، وتقولون: إمَّ

 أحسن الناس أن تحسنوا، و إن أساؤوا فال تظلموا."

ية روحوألهمية هذا المبدأ في الرقي باإلنسان، فقد تسابق الذين ارتووا من 

 فتجسَّدت تلكم المبادئ في مساعيهم، ولهجت بها ،الم إلى تحقيقه في أنفسهماإلس

 ألسنتهم.

". وقال عبد هللا يأمنكّعدوكيقول بشر بن الحارث: "ال تكون كامال حتى 

أنّواألذى،  الوجه، وبذل المعروف، وكفُّ  طالقة   :قل  حسن الخ  "لمبارك: بن ا

 ". تحتملّماّيكونّمنّالناس

 دون على أن ما بلغوه منؤك  ي عاليةال ةدرجبل، الذين اشتهروا ببلوغ ال

 ، وشفقتهم بهم.خلقان من إحسانهم إلى كافة اللم يكن عن شيء إال ما ك ،الفضل

 يقول الفضيل بن عياض:

ّوسالمةّ صيام، وال صالة، وإنما بلغ بكثرةما بلغ من " ّاألنفس، بسخاء

ّالصدر،ّوالنصحّلألمة".



اله". ن ع طاء:وقال اب تَّى أوفدته على خير أ ْحو  ؤمن  ح   "إ ن الشَّف ق ة لم تزل ب اْلم 

 

ّتذل ّ -3 ّاإلسالم: ّوبذلُّروحية ّبالعبودية، ّالخالق ّإلى ّلن ّّل فعّالنفس
ّلق.الخّ 

على التعبير عن هذا المعنى الذي يجمع بين بذل  علماء اإلسالم درجلقد 

الخدمة، كي ال  لفظ عمالباست النفس لنفع الخلق وبذلها في سبيل إرضاء الخالق،

 ي فهم القاصر عن مداركهم أنَّ الشَّأن، كلَّ الشأن، في مراعاة حق الخالق فقط.

. فقد قال تعالى في الحديث القدسي: " يورثّمحبةّهللاّنفعّالورىوذلك ألن 

ي ال ه "، ومحبة هللا تعالى لإلنسان هي عين   ْم ل ع  ْلق  إ ل ى هللا  أ ْنف ع ه  بُّ اْلخ  الوالية: "  أ ح 

ش   ي د ه  الَّت ي ي ْبط  ، و  ر  ب ه  ي ي ْبص  ه  الَّذ  ر  ب ص  ، و  ع  ب ه  ي ي ْسم  ف إ ذ ا أ ْحب ْبت ه : ك ْنت  س ْمع ه  الَّذ 

يذ نَّه  ".  ل ئ ن  اْست ع اذ ن ي أل  ع  ي نَّه ، و  أ ل ن ي أل  ْعط  إ ْن س  ا، و  ي ب ه  ْجل ه  الَّت ي ي ْمش  ر  ا، و   ب ه 

المبادرة  ، وأسباب محب ته وواليته:تعالى كان من كمال التقرب إلى هللا ولذلك

 إلى نفع الخلق.

في بطن جائع خير من  قمةٌ ل  "وفي هذا يدخل قول الشيخ عبد القادر الكيالني: 

ممن قام هلل ما بين  ها البراقع، وخيربناء ألف جامع، وخير ممن كسا الكعبة وألبس  

 . "وإذا نزلت اللقمة في بطن جائع لها نور كنور الشمس ساطع ،ساجد وراكع

4- ّ ّوسائل ّاإلسالم:من ّفي ّالروحي ّاالرتقاء ّ"ّبرنامج ،ّ"الغيرإيثار

ّّ.المحبة

على قوامين  ينبني الكمال الروحي الذي ينشده اإلسالم لإلنسان إن معنى

 بارزين: 

 بال غفلة وال انقطاع؛ معّهللاأن يكون اإلنسان  األول:* 

 .أنانية أثرة أو أعني بال ؛معّالخلقّبالّنفسأن يكون  والثاني:* 

ا فيه. والطريق  معّهللافأما الكون   ، فلكل ديانة عقيدتها وشرعت ها ومنهاجه 

ْلق.  إلى هللا بعدد أنفاس الخ 

ّنْفسوأما الكون  ّبال ْلق ّالخ  ّاألديانّّ، فهو محل  مع ّدعاوى امتحان

الجانبّالفعلي،ّوالتطبيقّالعمليّفيّمختلفّإذ يحيل هذا المبدأ على  ومصداقيتها،

 .مناحيّالسلوكّوالمعاملة

ر أن     ق ثمرتهاإلسالم، ال تتحق   وحي الذي يدعو إليهالكمال الر   مبدأ وأتصو 

إلى  إليه واإلحسانوالبرور به،  الغير"،"إنسانية إال باالعتراف ب وال تظهر فائدته

مخالفاّلناّفيّكلّشيء،ّوعلىّجميعّإذا كان هذا "الغير"  خصوصا   اإليثارّدرجة

ّّالمستويات.

دعوى االنتساب إلى هذا الكمال الروحي والتحق ق به هو: مشكلة  فمحك    

سواء كانت أسباب  وما تثيره في وجوهنا من تحد يات وصعوبات، "الغيرية"



ويعجبني هنا أن  االختالف والمغايرة دينية أو عرقية أو ثقافية أو اجتماعية...

ألخيه،  ا هو حارسٌ " كل واحد من  د بأن  الذي  يؤك   ناسيفإيمانويلّلأستشهد بكالم  

ان رقتراب من اآلخر ومالقاته تفرض نكاالأن  يرىو ،وأن هذا األخ هو اآلخر"

المسؤولية ال  ه.كّورهينت ّيخألّايعنيّأنّتكونّحارسّواالقتراب، الذات ومحو األنا

تحويل  تنبعث من األخوة، بل األخوة هي المسؤولية ذاتها اتجاه اآلخر، حيث يتم

 يتمثل هذا التحول في ربط حقيقة الذات بالمسؤولية.و ،حرية الذات إلى مسؤولية

 القانوني ولكن بالمعنى اإليتيقي فالفرد مسؤول عن أفعاله اتجاه اآلخر ليس بالمعنى

اتجاه  أن يشعر بمسؤوليتهوإخالصه لنفسه  وإن  قمة شعور اإلنسان بهويته، العميق

  اآلخرين.

أن  فكرة نطلق منعلى فلسفة الوجود التي ت يرد   ا التحليلفليفناس بهذ

الحذر والتوجس  فكرة رتبر  و كما يقول جون بول سارتر،ّون"الجحيمّهوّاآلخر"

ط التسل  و والعدوان اإللغاءوالخوف من اآلخرين، وبالتالي اتخاذ سبيل الفردانية و

وإنما بأن  -أنا-ال يكون بقول  كون موجودا عند ليفناسأ.أن ..ستمرارلضمان اال

هي اتجاه "الغير"  مسؤولية. فالمدى التزامي بالمسؤولية اتجاههو  -اآلخر- قولأ

 ـاإلنسانيةّالحقيقيةهويتناّد التي تحد  

أحيانا  المختلفة ومميزاته المباينة "الغير"ت خصوصية لما اشتد  لذلك، كو

لى وبإلحاح ع ديشد    اإلسالم  ، رأيت  من اختيارات وأوضاع ""األنالما عليه 

ه حق   وتعظيم  إليه،  واإلحسان  احترامه، والبرور به، ، ولهتحمّ مجاهدةّالنفسّعلىّ

 "عبدي استسقيتك فلم تسقني... عبديات اإللهية الذ   ه منزلة  إلى درجة تنزيل  

 استطعمتك فلم تطعمني..." 

على ف متوق   واحترامها وتقديرها "الغير"انية أن االعتراف بإنس والحق،

من االجتهاد  سبيل إلى ذلك إال بضرب في أنفسنا، وال الخاصيةّاإلنسانيةمعرفة 

المشتركّ"ذاكرة  ما فقدناه منحتى نسترجع  ،الروحفي أعماق  والتأمل والغوص

  . "المنسي

 ة.المحب ّّ:اإلسالم في يروحاالرتقاءّاليتوقف عليها كمال  ومن األمور التي

الضامن  وهي السر   ،قي في الروحانيةج من مدارج التر  ر  المحبة مد إن  

فقد  رة بقاء الجنس البشري. ولهذا الس  لحنين األمومة، وعطف األبوة، وغريز

 بعض من غلب فيه الطابع الروحاني على الطابع الجسماني. تمسك بها

هو الجناح الذي يطير به اإلنسان  قال جالل الدين الرومي: "إن هذا الحب  

 ماك، ومن الثريا إلى الثرى".المادي الثقيل في األجواء، ويصل من السمك إلى الس   

 حبه الخير فيمن حوله، فيتجسد في وال يمأل قلب اإلنسان محبة حتى ينب ثَّ 

 للناس، وشفقته على الخلق، والعطف بهم، واإلحسان إليهم.



بُّ  :نبوة وقد س ئل عن أفضل اإليمانفمن مشكاة ال ا ت ح  بَّ ل لنَّاس  م   " أ ْن ت ح 

 " ت  ا أ ْو ت ْصم  ْير  أ ْن ت ق ول  خ  ، و  ك  ن ْفس  ه  ل  ا ت ْكر  ْم م  ه  ل ه  ت ْكر  ، و  ك  ن ْفس  فهذا تعليق كمال ل 

خيركم خيركم : "هلأهبحسن عشرة المرء  يةع ل  قت خير كما، اإليمان بالمحبة

 ألهله، وأنا خيركم ألهلي".

ر الذي هو المحبة، هو من أهم أسباب السعادة الدنيوية إن  هذا الس  

هثقافة، ديانة وال ذلك، فلم تخل واألخروية. ول  أشكال التعبير. به بمختلف تإال نوَّ

 Lettre à] يقول المفكر األخالقي الروسي ليو تولستوي في رسالته الشهيرة

un Hindou( ]هندي إلى رسالة )1908 عام: 

En chaque individu se manifeste une source 

spirituelle qui est la vie même, et que cette 

source spirituelle tend à s'unifier à tout ce qui 

est homogène avec elle, et parvient à cette 

unification par amour. 

Cette pensée, sous toutes ses formes, a été 

exposée avec plus ou moins de complétude et 

de lucidité à différentes époques et en divers 

lieux. Elle fut énoncée dans le brahmanisme, le 

judaïsme, le mazdéisme (l'enseignement de 

Zoroastre), le bouddhisme, le taoïsme, le 

confucianisme, dans les écrits des sages grecs 

et romains et dans le christianisme et le 

mahométisme. Dès le départ, le fait qu'une 

seule et même pensée ait été exprimée au 



sein des nations les plus diverses et en des 

temps et lieux différents indique que cette 

pensée était inhérente à la nature humaine et 

qu'elle contenait la vérité en elle même. 

 :المعنى ترجمة

 التي الروحانية مصادر نم مصدرٌ  فيه ويتجلى إال، إنسان من ما"

 مع التالؤم إلى يميل الروحاني المصدر وهذا، الحياة هي نفسها هي

 .الحب طريق عن إال يتحقق ال التالؤم وهذا، يجانسه ما كل

 وبدرجات التعبير أشكال بشتى مبثوثة نجدها، الفكرة هذه إن

 األزمنة مختلف في وذلك، والوضوح الكمال حيث من متفاوتة

، والزرادشية، ةواليهودي، البراهمية في مبثوثة نجدها. واألمكنة

، أيضا اإلغريق نصوص وفي؛ والكونفوشية، والطاوية، والبوذية

 في البداية منذ مبثوثة واحدة فكرة وكون. واإلسالم المسيحية وفي

 فكرة هذه أن على يدل مختلفة وأمكنة أزمنة وفي متنوعة أمم

 ."طياتها في الحق تحمل وأنها، اإلنسان لجبلة مالزمة

 


