
 طريق السعادة يف القرآن الكرمي

 أمحد دعدوش
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 هجري  23/12/1427 -ميالدي  13/01/2007 اتريخ اإلضافة:

       1527زايرة: 

 
سؤال جوهري البد أن يؤرق كل شاب وفتاة مقبلني على دروب النضج؛ فعليه تتوقف سعادة اإلنسان، وبه ترسم األهداف، 

ب خيال الشعراء، ويدير دفة التاريخ، وعليه تدور كل صور احلياة، إنه السؤال الذي ما زال يعبث بعقول الفالسفة، ويله
وقلَّما اهتدى اإلنسان إىل جوابه، بل لطَّخ اترخيه الطويل ابحملن اليت ما كانت لتنزل به لو أنه أحسن السعي يف طلبه 
ا على عاتقه واالهتداء إليه. فما أكثر جلوئه إىل األساطري اليت فر إليها من مواجهة احلقيقة، وما أقبح خيانته لألمانة اليت محله

 [32طائعاً غري مكره }َومَحََلَها اإِلْنَساُن ِإنَُّه َكاَن َظُلوماً َجُهواًل{ ]األحزاب:
 

إنه سؤال الوجود الكبري، سؤال: كيف، وملاذا، ومن أين، وإىل أين، السؤال الذي يكاد يالحق اإلنسان حيثما أدار وجهه 
ذي ما فتئ اإلنسان يصطنع األعذار لإلفالت من قبضته، بعد أن زين وهو يشق طريقه يف هذه احلياة، وهو السؤال ذاته ال

له الشيطان طول األمل، فغمس نفسه يف الشهوات غري عابئ مبا كان وما يكون، يقول ابن اجلوزي يف )تلبيس إبليس(: "مث 
أنه يف صف حرب وأن جاء إبليس حيث على العمل مبقتضى ما يف الطبع، صُعبت اجملاهدة، إال أنه من انتبه لنفسه علم 

 .[1]عدوه ال يفرت عنه، فإن فرت يف الظاهر بّطن له مكيدة وأقام له كمينا"
 

لو  إىل جواب كحكم عليه، كي يتصاح هذا السؤال هو الذي جيب أن يقف كل منا عنده، وأن يبذل كل جهده يف سبيل اخل
مع نفسه وقلبه، ويعيش حياة متوازنة توصله بثقة وثبات إىل بر األمان، أما املتغافل عن حقيقة وجوده، وحكمة خلقه فهو  
كالذي شبهه الدكتور البوطي برجل دخل مغارة مظلمة يف مكان موحش، فوجد عند مدخلها بقااي جلثة إنسان، فما كان منه 

أن وضع رأسه وأسلم جفنيه للنوم، غري آبه مبا حيتمل أن يكون يف جوف هذه املغارة من وحوش ضارية، وهو ميّّن نفسه إال 
 ابلفرار إذا استيقظ، مع أن املوت قد يفاجئه يف أية حلظة. 

 
قصد بذلك أن خنرج وخلطورة األمر وإلحلاح عجلة الزمن، أرى أن أخوض معكم أحبيت القراء غمار هذا السؤال العنيد، وال أ

يف هذه العجالة جبواب قاطع يريح العقول ويهدئ النفوس، فكل منييت أن نضع أقدامنا معاً على درب النجاة، وأن نواجه 
 إىل مفاتيح السعادة يف الدنيا واآلخرة. -تعاىل  -شيطان اهلوى ابلسعي الدؤوب حبثاً عن احلقيقة، عسى أن نصل إبذن هللا 

 
 كيف نبدأ؟
 أننا يميعاً نؤمن بوجود ا احلقيقي ضمن هذا الزمان واملكان؛ فلم يشذ عن هذه القاعدة إال بع  السفسطائيني ال شك يف

الذين أمتعوا دارسي الفلسفة خبزعبالت شكوكهم اليت ال تنتهي، فبداية حبثنا عن احلقيقة جيب أن تنطلق من حتديد مكاننا 
 :[2]على طريق البحث، وهو واحد من احتماالت ثالثة

أن يكون أحد ا قد آمن ابهلل وكل ما جاء به رسوله ابلفطرة والبداهة، ومل خيطر بباله شيء من الشك يف أصول عقيدته،  - 1
ن قد وصل إىل طريق النجاة أبقصر الطرق، ولن نكلفه شيئاً من البحث  وهو مشغول بعمله والسعي يف رزقه، فهذا اإلنسا
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مل يطالب العرب أبكثر من اإلميان، ومل يكلف أحدًا مبعرفة  -صلى هللا عليه وسلم  –كي ال نفسد عليه إميانه، ألن الرسول 
 الرباهني العقلية املوصلة إليه.

ع بذكاء قد حيرك يف عقله دائماً نوازَع الشك والتساؤل حىت اهتزت أن يكون قد وصل إىل اإلميان بفطرته، ولكنه يتمت - 2
  طمأنينته، فعليه إذن أال يتغافل عن هذه الشكوك، بل يبحث عن احلقيقة عند أهلها ابحلجة والربهان حىت تطمئن نفسه.

من نسعى لألخذ بيده  أال يكون احلظ قد حالفه يف الوصول إىل احلقيقة بعد، فهو إما ابحث عنها راغب فيها، وهو - 3
وهدايته، وإما معاند مستكرب قد ختم هللا على قلبه، فال بد من مالطفته ابحلكمة، واملوعظة احلسنة؛ ألن اهلداية نور من هللا 

  يرسلها إىل من يشاء من قلوب عباده، وال سلطة لنا على ما وراء ذلك.
ليه االنتقال إىل املرحلة التالية، فإن كان من الفئة األخرية، فعليه وبعد أن حيدد كل فرد منا مكانه على هذه اخلارطة، ينبغي ع

أن يبدأ إذن ابلبحث اجلدي عن حقيقة وجوده، وعن حقائق الكون الكربى، وعن عالقته بكل املكو ات من حوله، فإذا 
فيه، وأبن هذا الكون قد ُخلق  خالقاً ومدبرًا هلذا الكون بكل ما -تعاىل  -وصل معنا إىل الطمأنينة ابإلميان الكامل ابهلل 

إبعمار أرضه، والقيام  -تعاىل  -لغاية عظمى قد ََتَفى على عقولنا، وأن غاية وجود ا تتلخص يف السعي إىل مرضاة هللا 
حبقوقه، وحقوق عباده، آن له إذن البحث معنا عن الوسيلة اليت يصل هبا إىل حتقيق هذه الغاايت الكربى، وهي اليت تقوم 

 لسفة السعادة اليت ضل عنها معظم البشر، وجاء هبا القرآن الكرمي يف أكمل صورة وأبلغ بيان.عليها ف
 

 طريق السعادة:
لكي يصل اإلنسان إىل طريق السعادة، بعد أن أدرك حقائق الوجود الكربى، عليه أن يتطلع إىل الكشف عن الطريقة 

. ونبدأ ابملوجود األول [3]اإلنسان، والكون  -جل وعال  -هللا السليمة للتعامل مع احملاور الرئيسة هلذا الوجود، وهي: 
رمي ويف سنة من خالل ما ورد عنه يف كتابه الك -سبحانه  -الذي َتضع له كل املوجودات؛ فبعد أن يتعرف اإلنسان إىل هللا 

أو من خالل األدلة الربهانية اليت أبدعها علماء الكالم بطريق املنطق والفلسفة، فإنه  -صلى هللا عليه وسلم  -رسوله اخلامت 
واالمتثال ألوامره والوقوف  -تعاىل  -سيستنتج ابلبداهة حقيقة الوجود األوىل، وهي أن السعادة يف الدارين منوطة برضاه 

 عند حدوده.
 
احملور الثاين وهو اإلنسان، فلعله من أكثر األلغاز استغالقاً على العقول منذ القدم، وال يقتصر ذلك على مرحلة ما بعد  أما

سقراط الذي صرف الفالسفة عن البحث يف الكون إىل البحث يف اإلنسان، بل إن البحث يف الكون نفسه مل يكن عند 
قاطاً لطبيعة اإلنسان على ما حوله من ظواهر الوجود، بدءًا من التصور احليوي القدماء الذي مل يصل إليهم نور الوحي إال إس

ووصوالً إىل أْنَسَنة اآلهلة املتعددة. أما القرآن الكرمي فقد وضع لإلنسان منهجاً متكامالً  -وكأهنا خملوق عاقل  -للطبيعة 
 ليتبصر ذاَته عرب إدراكه للحقيقتني التاليتني:

أصله من تراب وماء مهني، ومصريه إىل جثة هامدة، وهو فيما بينهما حيمل النجاسة يف جوفه، أنه خملوق اتفه،  - 1
}قُِتَل اإِلْنِساُن ِما َأْكَفَرُه. ِمْن َأيِّ َشيٍء َخَلَقُه. ِمن نُّْطَفٍة َخَلَقُه فَ َقدَّرَُه. مثَّ  –تعاىل  –ويستقذر كل ما خيرج من بدنه. يقول هللا 

 [.21 -17. مثَّ َأَماَتُه فََأْقرَبَُه{ ]عبس: السَِّبيَل َيسََّرهُ 
؛ فقد أمر هللا املالئكة ابلسجود ألبيه آدم، وسّخر له األرض [4]أنه مع ذلك مكرم على سائر املخلوقات األخرى - 2

}َوَلَقْد َكرَّْمَنا َبِّن آَدَم َومَحَْلَناُهْم يف اْلرَبِّ َواْلَبْحِر َوَرزَقْ َناُهم  –تعاىل  –اب، وأكرمه ابلعقل الذي صنع به املعجزات، قال والدو 
َْن َخَلْقَنا تَ ْفِضياًل{ ]اإلسراء:  َن الطَّيَِّباِت َوَفضَّْلَناُهْم َعَلى َكِثرٍي ّمِّ   [.70مِّ
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ذن ال ميكن فهمه إال بتصور هاتني احلقيقتني معاً، وهبذا التصور يستقيم التوازن القائم على اإلميان أبن كل فجوهر اإلنسان إ

عليه، أما اإلنسان بذاته  -تعاىل  -ما حيققه اإلنسان من جمد، وعز، ومال، وعلم، وغري ذلك؛ فإنه ليس إال من في  هللا 
اليت جيب عليه هتذيبها وترويضها ابلعلم النافع، والعمل الصاح، وأنه على  فليس إال كتلة من اللحم والعظم تسمو هبا نفسه

قد أكرمه بصفات تؤهله حلمل األمانة اليت مل تقدر عليها الكائنات األخرى  -تعاىل  -الرغم من ضعفه وتفاهته إال أن هللا 
َها َومَحََلَها اإِلْنَساُن ِإنَُّه َكاَن ظَُلوماً من حوله }ِإ اَّ َعَرْضَنا اأَلَمانََة َعَلى السََّمَواِت َواأَلْرِض َواجلِ  َها َوَأْشَفْقَن ِمن ْ َباِل فَأََبنْيَ َأن حيَِّْمْلن َ

[ وإذا أخل اإلنسان يف إميانه بشرط التوازن بني احلقيقتني، فإما أن ينصرف ذهنه إىل حقيقته األوىل؛ 72َجُهواًل{ ]األحزاب: 
هوانياً ال هدف له وال غاية، فيقبل على ملذاته كالبهائم حىت يقضي على نفسه إبذالهلا  فال يرى من نفسه إال جسداً قذراً ش

كما هو حال املاديني )املاركسيني( الذين مل يروا يف اإلنسان أكثر من آلة. أو أن تطغى على فكره احلقيقة الثانية فتؤدي به 
 .[5]إىل التكرب والتأله كما هو احلال عند الوجوديني

 
وبعد أن يدرك اإلنسان حقيقة وجوده، تتطلع نفسه إىل التأمل يف ُكْنِه احلياة اليت ُجبل على التعلق هبا؛ فهي األساس الذي 

ل يف حتصيل ما ترغب فيه النفس ومتيل إليه. وإذا عاد مرة أخرى تقوم عليه كل ملذات الدنيا ومباهجها، وعليها يقوم األم
 إىل القرآن الكرمي ليستشف منه تعريف احلياة فسيجد نفسه أمام منهج تربوي كامل يقوم على كحورين:

ا ال األول: أن احلياة ليست إال جسراً متر عليه الكائنات يف طريقها حنو اآلخرة، وأن هذه الدنيا يف قصرها وسرعة زواهل
تساوي شيئاً يذكر يف جنب اخللود الذي سيعقبها، مث إن اآلخرة على امتدادها الالهنائي متوقفة على ما يكون عليه حال 

 اإلنسان يف هذه احلياة األوىل.
فهو إذن يف مرحلة امتحان دائم، وكل ما يراه من حوله من مباهج، وملذات، ومتع أو من مآسي، وجراح، وكوارث، فإن هذا 

 –تعاىل  -ليس إال أايماً قليلة سرعان ما تنقضي، وستوضع بكل ما حتتويه يف كفة امليزان لتحدد مصريه األبدي، قال  كله
َواُن َلْو َكانُوا يَ ْعَلمُ  نْ َيا ِإال هَلٌْو َولَِعٌب َوِإنَّ الدَّاَر اآلِخَرَة هلََِي احْلَي َ ا احملور الثاين [. أم64وَن{ ]العنكبوت: }َوَما َهِذِه احْلََياُة الدُّ

فهو مكمل هلذا األول، إذ يعمل على إعادة التوازن هلذه الرؤية، فال هتون احلياة يف نظر اإلنسان، وال ينصرف عن إعمار 
َن اأَلْرِض َواْست َْعَمرَُكْم ِفيَها{ ]هود:  –تعاىل  -األرض ابلعلم، والعمل إىل التقشف وانتظار املوت. قال  }ُهَو أَْنَشَأُكم مِّ

نْ َيا َوَأْحِسن َكَما َأْحَسَن هللاُ ِإلَْيُك{ ]القصص: [61 [، }َمْن َعِمَل َصاحِلاً ِمن ذََكٍر َأْو أُنَثى 77، }َوال تَنَس َنِصيَبَك ِمَن الدُّ
نَُّه َحَياًة طَيَِّبًة{ ]النحل:  ))فإن دماءكم يف خطبة الوداع  -صلى هللا عليه وسلم  -[. وقال املصطفى 97َوُهَو ُمْؤِمٌن فَ َلُنْحِيي َ

وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا يف شهركم هذا يف بلدكم هذا إىل يوم تلقون ربكم((، وأعلن أن زوال الدنيا أهون 
 عند هللا من قتل امرئ مسلم.

 
من االهتمام  وهبذه الرؤية املتكاملة تغدو احلياة يف نظر املسلم كنزاً مثيناً يتوجب عليه استثماره، فهي يف جوهرها ال تستحق

أكثر من كوهنا جسرًا للسعادة األبدية، مث إنه يف الوقت نفسه مأمور بعدم التفريط فيها لقدسيتها، وقيمتها العظيمة عند هللا 
يَعاً َوَمْن َأْحَيا –تعاىل  – َا قَ َتَل النَّاَس يمَِ يعًا{ }َمْن قَ َتَل نَ ْفساً ِبَغرْيِ نَ ْفٍس َأْو َفَساٍد يف اأَلْرِض َفَكَأَّنَّ َا َأْحَيا النَّاَس يمَِ َها َفَكَأَّنَّ

[. أما املباهج وألوان املتع اليت تصادفه فيها فليست إال زخارف تتزين هبا إلغواء ضعاف النفوس، ولكنها ال 32]املائدة: 
ِدِه َوالطَّيَِّباِت ِمَن الرِّْزِق ُقْل ِهَي لِلَِّذيَن آَمُنوا ُتكَره أيضاً لِ ذاهتا إذا ما أحسن استخدامها }ُقْل َمْن َحرََّم زِيَنَة هللِا اليِت َأْخَرَج ِلِعَبا

نْ َيا َخاِلَصًة يْوَم اْلِقَياَمة{ ]األعراف:  [. وهبذا الفهم خيوض املسلم غمار احلياة مبلذاهتا واثق اخلطى، بعد أن 32يف احْلََياِة الدُّ
ستيقن أن كل ما ملكه فيها غري ابق، فهو إذن يف سعي دائم لالستمتاع هبا دون إسراف، مع إميان داخلي أبن ما امتلكه ا
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الزهد أنه منها يف قبضة يده وليس يف قلبه }ِلَكْيال ََتَْسْوا َعَلى َما فَاَتُكْم َوال تَ ْفَرُحوا مبَا آاَتُكْم{ وهكذا فهم السلف الصاح 
 .[6]س أبكل الغليظ وال بلبس العباءقصر األمل، لي

 
وهبذا ينتقل املسلم يف َتمله إىل احملور الثالث واألخري يف فهمه للوجود، وهو الكون الذي حيوي كل الكائنات احمليطة به، 

[، مث ميضي يف دراسة عشرات 101}ُقِل انُظُروا َماَذا يف السََّمَواِت َواأَلْرِض{ ]يونس:  –تعاىل  -مل فيه من قوله ويبدأ التأ
اآلايت اليت تدعوه إىل التفكر يف خلق هللا وبديع صنعه، ليخرج منها بنتيجة مشاهبة لليت حصل عليها من َتمله السابق يف 

همه للكون جيب أن ينطلق أيضاً من إدراك حقيقتني متكاملتني: األوىل هي حقيقة أن حقيقة وجوده وحياته، وسيكتشف أن ف
قد سخَّر له معظم ما حييط به من كائنات، إذ إن تفضيله عليها ليس مقتصراً على متتعه ببع  امليزات فقط،  -تعاىل  -هللا 

مَلْ تَ َرْوا َأنَّ هللَا َسخََّر َلُكم مَّا يف السََّمواِت َوَما يف بل يعدوه إىل تسخري هذه الكائنات خلدمته وحتقيق رفاهيته. قال تعاىل }أَ 
[، }َوَسخََّر َلُكُم الَلْيَل َوالن ََّهاَر َوالشَّْمَس َواْلَقَمَر َوالنُُّجوُم ُمَسخََّراٌت 20اأَلْرِض َوَأْسَبَغ َعَلْيُكْم نَِعَمُه ظَاِهَرة وَّابَِطَنًة{ ]لقمان: 

[، }ُهَو الِذي َجَعَل َلُكُم اأَلْرَض َذُلوالً فَاْمُشوا يف َمَناِكِبَها وَُكُلوا ِمن 12 َذِلَك آلاَيت لَِّقْوٍم يَ ْعِقُلوُن{ ]النحل: أبَِْمرِِه ِإنَّ يف 
ِه َوِإلَْيِه النُُّشوُر{ ]امللك:  ِِ  [. وسيجد املسلم يف مزيد من اآلايت دالئل ابهرة على تسخري هذا الكون له ومتكينه15رِّْزِق

منه، ويف هذا إشارة لطيفة إىل ضرورة استئناسه هبذا الكون، واستبطاٌن للنهي عن اجلزع ّما قد يالقيه فيه من كوارث ونوازل 
قد حتل به؛ فالطبيعة إذن ليست يف حتٍد دائم مع اإلنسان الضعيف، واإلنسان أيضاً ليس يف صراع مستمر للتغلب على 

فهي أن الكون مل يكشف لإلنسان كل أسراره بعد، فعلى الرغم من التسخري والتمكني إال طغيان الطبيعة، أما احلقيقة الثانية 
أن طائفة أخرى من املكوَّ ات ما زالت غائبة عن إدراك اإلنسان أو خارجة عن سيطرته؛ فالكون يضج ابملالئكة واجلان، وقد 

أو حىت العلم بوجودها، ووجود اإلنسان فيه ال حيتوي أيضاً خملوقات أخرى ليس يف ُمكنة اإلنسان التعرف على حقيقتها 
 يعدو أن يكون ذرة صغرية ال تكاد تذكر أمام عظمة هذا الكون واتساعه.

 
 -وهباتني احلقيقتني تتكامل رؤية املسلم للكون احمليط، فهو مدرك متاماً ملكانته املتميزة بني يميع املخلوقات، حيث جعله هللا 

سخر له معظم املوجودات األخرى، وهو يف الوقت نفسه مدرك حلقيقة استغالق بع  األبواب مركز الوجود الذي تُ  -تعاىل 
عليه، وأن قدراته العجيبة مهما بلغت من مسو فإهنا لن تطرق تلك األبواب، ولكنه مع ذلك مدعّو إىل البحث والفضول؛ 

عندما سأل ربه أن يريَه كيفية  -عليه السالم  -فقد حث القرآن الكرمي على التساؤل والنظر، وهذا ما فهمه إبراهيم اخلليل 
 إحياء املوتى، لعلمه أبن التطلع إىل معرفه هذه األسرار ال يتناق  واإلميان هبا على الرغم من استغالقها.

 
 النتيجة:

وقائم مبا  -اىل تع -هبذا اإلميان يتصاح املسلم مع خالقه ونفسه والكون الذي من حوله، فهو مدرك أواًل حلقيقة عبوديته هلل 
يلزم عنها من واجبات، ومدرك اثنياً لقيمة نفسه كمخلوق أكرمه هللا بتسخري الكائنات له، وأنه قد هبط إىل األرض ليمتحن 
َن اأَلْرِض َواْست َْعَمرَُكْم ِفيَها{  فيها قبل أن يعود إىل اجلنة اليت ُخلقت له، فهو مكلف إبعمار هذه األرض }ُهَو َأنَشَأُكم مِّ

 [، ومكلف أيضاً برتوي  نفسه لألخذ من الشهوات ضمن قيود الشرع وحدود احلاجة. 61ود: ]ه
وللنفس والكون، فقد حّق لنا اآلن أن نتساءل عن النتيجة العملية  -سبحانه  -فإذا انتهينا إىل هذا الفهم املتكامل للخالق 

ذا السؤال تتخلص يف استقراء الواقع الذي عايشه اليت ميكن أن جننيها من تطبيق هذا املفهوم، ولعل خري إجابة عن ه
 .-رضي هللا عنهم  -أشخا  سبق هلم أن طّبقوه، ولن جند مثااًل أفضل من الصحابة 
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السالف -لقد نشأ الرعيل األول من أمة اإلسالم على تربية قرآنية فريدة؛ فهي ال تقتصر يف عرض املفهوم الشامل للوجود 

فحسب، بل َتاطب ُكالً من العقل والوجدان يف تناسق بديع معجز، وقد خلص أبو بكر على اجلانب الفكري  -بيانه
هذا املنهج يف وصيته خلليفته عمر بقوله "أمل تر اي عمر، إَّنا نزلت آية الرخاء مع آية الشدة،  -رضي هللا عنه  -الصديق 

غبة يتمىن فيها على هللا ما ليس له، وال يرهب رهبة ونزلت آية الشدة مع آية الرخاء، ليكون املؤمن راغباً راهباً، ال يرغب ر 
خوفاً ، فكان الصحابة يقرؤون القرآن على حال من الرغبة والرهبة، وقلوهبم تتفطر شوقاً إىل لقاء هللا و [7]يلقي فيها بيديه"
. وكان القرآن الكرمي يتنزل تبعاً لتدرجهم يف هذه الرتبية، فبعد أن انتصروا يف أول غزوة هلم يف بدر [8]منه يف آن معاً 

نوا قد تركوا لقريش أمواهلم وهاجروا إىل يثرب كحتسبني أجرهم على هللا، عندها ووجدوا بني أيديهم الكثري من الغنائم، وكا
تنازع الشيوخ الذين بقوا حتت الراايت مع الشباب احملاربني يف اقتسام الغنائم، فما أن جلؤوا إىل رسول هللا ليقسم بينهم حىت 

هلِل والرَُّسوِل فَات َُّقوا هللَا َوَأْصِلُحوا َذاَت بَ ْيِنُكْم َوَأِطيُعوا هللَا َوَرُسوَلُه ِإن   تنزل الوحي ينهرهم }َيْسأَُلوَنَك َعِن األَنَفاِل ُقِل األَنَفالُ 
َا املُْؤِمُنوَن الَِّذيَن ِإَذا ذُِكَر هللاُ َوِجَلْت قُ ُلوهُبُْم َوِإَذا تُِلَيْت َعَلْيِهْم آايَ  ُتم مُّْؤِمِننَي. ِإَّنَّ َلى َرهبِِّم يَ ت َوَكَُّلوَن. الِذيَن تُُه زَاَدهْتُْم ِإميَا اً َوعَ ُكن ْ

[، 4-1ْغِفَرٌة وِرْزٌق َكِرمٌي{ ]األنفال: يُِقيُموَن الصَّالَة َوّمَّا َرزَقْ َناُهْم يُنِفُقوَن. ُأولِئَك ُهُم املُْؤِمُنوَن َحقاً هلُْم َدرََجاٌت ِعنَد َرهبِِّْم َومَ 
م للرسول فرحني بنصر هللا اتئبني إليه، وما أن عادت الطمأنينة إىل وتركوا الغنائ -رضي هللا عنهم-عندئذ ارتدعوا يميعاً 

َا َغِنْمُتم مِّن َشيٍء فََأنَّ هللِ  ُُخَُسُه  قلوهبم الطاهرة، وطردوا عنها عالئق الدنيا حىت تنزل الوحي بقسمة الغنائم }َواْعَلُموا َأَّنَّ
َتاَمى َواملََساِكنيِ  [. وما أن نضج املفهوم املتكامل لإلميان يف 41 وابِن السَِّبيِل...{ اآلية ]األنفال: َوِلرَُّسوِل َوِلِذي اْلُقْرََب َوالي َ

قلوب تلك األمة حىت خرجوا ليفتحوا مشارق األرض ومغارهبا، غري آهبني بزخارف الدنيا اليت انبسطت حتت أقدامهم، إىل أن 
ُبسط الفاخرة برأس ركحه، ويقف رافع الرأس وهو يتحسر دخل ربعي بن عامر بثوبه املرقع على قائد الفرس رستم وهو ميزق ال

على الرعية اليت طأطأت الرؤوس للقائد قائاًل "أتينا لنخرج العباد من عبادة العباد إىل عبادة رب العباد، ومن جور األداين 
حتدث بكالم طاملا تطلع  إىل عدالة اإلسالم، ومن ضيق الدنيا إىل سعة اآلخرة"، فيتهامس اجللوس من كبار القوم "وهللا لقد

 إليه عبيد ا".
 

أما اليوم، فلن نفاجأ كثرياً بنتائج االستقصاء الذي أجرته جملة النيوزويك األمريكية عن أكثر شعوب العامل سعادة، حيث تربّع 
ن الشعب النيجريي الفقري ذو األغلبية املسلمة على رأس القائمة اليت تضم ُخساً وستني دولة، وتلته شعوب كل م

مراكز متأخرة على  -أمام دهشة معّدي التقرير -املكسيك، فنزويال، سلفادور وبورتوريكو، يف حني احتّلت الدول املتقدمة 
سلم السعادة. ولكننا قد نقف طوياًل أمام اعرتاف معظم األمريكيني املستجوبني يف التقرير أبن السعادة ال تتعلق ابلغىن 

، وهو ما يبدو مستغرابً يف جمتمع براغمايت قام يف َتسيسه على أكثر صور الرأمسالية تطرفاً. األمر الذي دفع اجمللة [9]واملال
، لتدور التساؤالت من جديد عن السعي [10]ذاهتا فيما بعد لتقصي ظاهرة عودة الدين إىل االنتشار يف الوالايت املتحدة

 الالهث لألمريكيني يف البحث عن السعادة، عرب وصفات التأمل العابرة اليت تؤخذ كجرعات لعالج النفوس املتعبة.
مل جيرؤ أحدهم على طرحه فهو: ماذا عن العالج املتكامل الذي يفي حباجات كل من الروح واجلسد أما التساؤل الذي 

واجملتمع عامة يف تناسق اتم، ويهدي اإلنسان إىل طريق السعادة احلقيقية يف هذه احلياة، مث يضمن له السعادة األبدية يف ما 
 بعدها؟

لتفلسف فيه، بعيدًا عن مصدره األصيل. قال تعاىل }اَي َحْسرًة َعَلى الِعَباِد هذا هو السؤال الذي ما زال اإلنسان مصّراً على ا
ْهِزُؤوَن{ ]يس:   [.30َما َيَْتِيِهم مِّن رَُّسوٍل ِإال َكانُوا ِبِه َيْست َ

                          

This file was downloaded from QuranicThought.com

http://www.alukah.net/Articles/Article.aspx?ArticleID=330#_ftn7#_ftn7
http://www.alukah.net/Articles/Article.aspx?ArticleID=330#_ftn8#_ftn8
http://www.alukah.net/Articles/Article.aspx?ArticleID=330#_ftn9#_ftn9
http://www.alukah.net/Articles/Article.aspx?ArticleID=330#_ftn10#_ftn10


 ابن اجلوزي، تلبيس إبليس، السطور األخرية من الكتاب.   [1]
 تصرف.، ب13 -9اإلمام الغزايل، االقتصاد يف االعتقاد، دار غار حراء، دمشق،      [2]
هذا التصنيف مأخوذ بتصرف عن كتاب منهج احلضارة اإلسالمية يف القرآن الكرمي للدكتور كحمد سعيد رمضان    [3]

 البوطي، فريجى الرجوع إليه لالستزادة.
 .501يرى يمهور العلماء أن اإلنسان مكرم حىت على املالئكة، انظر شرح العقائد النسفية      [4]
قد يظن القارئ لفكر الوجودية للوهلة األوىل أهنا كّرمت اإلنسان جبعله كحور الوجود، وبقصرها للحقيقة على اإلنسان    [5]

وحده، بل على الفرد حبد ذاته، ولكّن أرى أن تطرف هذا الفكر عند سارتر وأتباعه قد أدى إىل النقي ، وذلك ابنطالق 
تر يف فلسفته من منح الفرد حريته املطلقة، وهو ما أدى به إىل االعرتاف أبن الوجود اإلنساين ليس إال مأساة، وأن حياته سار 

جمرد عبث تتصارع فيه الظروف القاسية مع احلرية اليت ال تعرتف ابلقيود وهذا يؤدي إىل الصراع النفسي الذي عايشه كل 
ه آداهبم من أمثال سيمون دوبوفوار وأندريه جيد وفرانسواز ساغان، ولعل كتاب الفالسفة الوجوديني األحرار وفاضت ب
 )الغثيان( لسارتر يغّن عن الشرح.

 هذه املقولة للتابعي اجلليل سفيان الثوري.   [6]
 .2/45اجلاحظ، البيان والتبيني،    [7]
التفصيل عن هذا املوضوع، انظر كتاب: منهج تربوي فريد يف القرآن، د. كحمد سعيد رمضان البوطي، ملزيد من    [8]

 وما بعدها. 61،   1مكتبة الفارايب، ط
 .58،    3/8/2004ة، نيوزويك، الطبعة العربي   [9]
 .6/9/2005نيوزويك، الطبعة العربية،    [10]
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