((التْازى الشخصي ّأثرٍ يف حماربت التطرف الفكري))
لماذا هذا العنوان بالذات؟ وما عبلقة التوازن بالتطرف الفكري؟
أقول :وقع اختٌاري لهذا العنوان ألن التطرف الفكري ال ٌعشش وال ٌفرخ
إال فً عقول َمن َقصرت أفهامهم عن أن ٌوازنوا حٌاتهم وٌعٌشوا بؤمن
وسبلم وعطاء.
فالتوازن والتطرف ضدان ال ٌجتمعان فً حال من األحوال ،وال ٌلتقٌان
على طرٌق واحد فهما نقٌضان ال ٌقبل أحدهما اآلخر.
فإذا غاب التوازن أصبح الشخص أرضا خصبة للتطرف الفكري.
ــ وسؤتناول محور الندوة بطرٌقة تجمع بٌن التنمٌة البشرٌة والتؤصٌل
اإلسبلمً الراسخ ،وسنجد ترابطا ً وثٌقا ً بٌن التنمٌة والشرٌعة ألن
شرٌعتنا جاءت لتنمٌة الحٌاة وعمارة األرض بالعدل والمحبة والرحمة.
ــ ّأبذأ بتعريف التطرف الفكري باعتبارٍ الذاء ثن أصف الذّاء
ً
ً
(التْازى الشخصي) ّصفا هفصال:
ٌمكن تعرٌف التطرف الفكري باعتباره مٌوالً متضخمة نحو رإٌة ما،
ٌنطوي بالضرورة على نظرة دونٌة للرأي اآلخر ،ونحن هنا بصدد حالة
وجدانٌة تصاحبها نظرة غٌر ودٌة لآلخر  ،وقد تتضمن سلوكا ً عدوانٌا ً
بالقول او الفعل .
وان نمو ظاهرة التطرف الفكري لدى األفراد ٌعود بصورة أساسٌة الى
ثقافة تضخم األنا واقصاء االخر ،وتجد هذه الظاهرة جذورها األكثر عمقا ً
فً التنشئة األولى البعٌدة عن حب اآلخرٌن ،واإلصغاء لما ٌقولون كما
ٌجد العنف جذوره األولى فً منظومة من المعطٌات الثقافٌة واالجتماعٌة
والسٌاسٌة ،وفً السنوات االخٌرة أمكن النظر الى التزاوج بٌن العنف
والتطرف الفكري الذي أصبح سائداً نوعا ً ما باعتباره تزاوجا ً بٌن مٌولٌن
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جانحٌن ولَّدَ نهجا ً إقصائٌا ً ال ٌقتصر على عدم اإلعتراف باآلخر بل ٌدعو
َ
الى محاربته..
وعبلج هذا الداء الخطٌر ٌكمن فً تحقٌق التوازن الشخصً ...
فما هو تعرٌف التوازن :قالوا هو الشعور باالستقرار الداخلً نتٌجة
التفكٌر الواعً والرإٌة الشاملة للذات بما فٌها من مواطن ضعف وقوة.
وقالوا أٌضاً :هو أن ال ٌطغى عنصر على آخر أو مسؤلة على أخرى أو
قرار على قرار أو زمن على زمن أو موعد على موعد أو الغضب على
الهدوء أو العاطفة على العقل.
وفً شرٌعتنا َ
الغ َّراء كان التوازن حاضراً بقوة.
فقد جعل هللا -سبحانه وبحمده -التوازن مطلبا ً لعباده ووضع لهم المٌزان
لٌقوموا بالقسط وٌنعموا باألمن قال هللا تعالى( :والسماء رفعها ووضع
المٌزان أالّ َتط َغوا فً المٌزان وأقٌموا الوزن بالقِسطِ وال تخسروا
المٌزان) سورة الرحمن اآلٌة8-7
وكما أن هللا أرسل الرسل علٌهم الصبلة والسبلم وعلى نبٌنا أفضل
س ْل َنا
الصبلة وأتم السبلم وأ ٌَّدهم بالكتاب والمٌزان فقال جل شؤنه(:لَ َقدْ أَ ْر َ
اب َوا ْلم َ
رسلَ َنا ِبا ْل َب ٌِّ َنا ِ
ٌِزانَ لِ ٌَقو َم ال َّناس ِبا ْلق ِْسطِ )...
ت َوأَ ْن َز ْل َنا َم َعهم ا ْل ِك َت َ
اآلٌة  52من سورة الحدٌد.
وإذا أمعنا النظر فً التوازن نجد انه لٌس عنصراً أساسٌا ً فقط فً عملٌة
نجاح االنسان بل عنصر نجاح الكون برمته.
ولو سؤلت علماء الكون لحدثوك عن النسب الدقٌقة التً أنشًء بها هذا
الكون.
وإن اختبلف األبعاد والنسب فً المجرات أو الشمس أو القمر ولو لشًء
بسٌط جداً ٌإدي الى حدوث الخلل والكوارث وربما الى الزوال الحتمً.
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معرضة لؤلخطار إن حدث اختبلل وفقدان للتوازن
فالكائنات الحٌة برمتها ّ
فً معٌشتها أو بٌئتها ،فالطٌور مثبلً تهاجر لتحقٌق التوازن البٌئً الذي
ٌضمن لها الحٌاة.
وحساس لئلنسان ألنه المسإول عن تحقٌق
وكما أن العمود ال ِفقري هام
َّ
التوازن لجسده فكذلك األمر بالنسبة لئلنسان الناجح فإن العمود الفقري
للنجاح هو التوازن.
ً
ً
ــ النبي –صلى اهلل عليه وسلن -يعلن أهته درسا بليغا يف
التوازن واإلبتعاد عن التطرف يف العبادة واحلياة بشكل عام:
فقد أخرج البخاري فً صحٌحه من حدٌث أنس بن مالك رضً هللا عنه
سلَّ َم -
صلَّى هللا َعلَ ٌْ ِه َو َ
قال :جاء ثبلثة رهط إلى بٌوت أزواج ال َّن ِب ًِّ َ -
سلَّ َم ،-فلما أخبروا كؤنهم
صلَّى هللا َعلَ ٌْ ِه َو َ
ٌسؤلون عن عبادة ال َّن ِب ًِّ َ -
سلَّ َم؟ قد غفر هللا له
صلَّى هللا َعلَ ٌْ ِه َو َ
تقالُّوها ،فقالوا :أٌن نحن من ال َّن ِب ًِّ َ
ما تقدم من ذنبه وما تؤخر ،قال أحدهم :أما أنا فإنً أصلً اللٌل أبدً ا،
وقال آخر :أنا أصوم الدهر وال أفطر ،وقال آخر :أنا أعتزل النساء فبل
صلَّى هللا َعلَ ٌْ ِه وسلم  ،-فقال(( :أنتم الذٌن
أتزوج أبدً ا ،فجاء َرسول َّ ِ
هللا َ -
َّ
قلتم كذا وكذا؟ أما وهللا ،إنً ألخشاكم هلل وأتقاكم له ،لكنً أصوم وأفطر،
وأتزوج النساء ،فمن رغب عن سنتً فلٌس منً)) .
وأصلً وأرقد،
َّ

ـــ وللتوازن جوانب البد من مراعاتها:
 -1الجانب االٌمانً :وبعضهم ٌسمٌه الروحانً  ،وملخصه(حب هللا
تعالى)  ،التسامح المتكامل  ،الفصل بٌن الشخص وسلوكه .....
لٌس ألنك تكره سلوكا له فتكرهه ،العطاء غٌر المشروط.
وهنا كل واحد منا ٌسؤل نفسه :ما هو موقعً فً حٌاتً اإلٌمانٌة؟
كٌف هً عبلقتً مع ربً -سبحانه -؟ ما الخٌر الذي أعمله اآلن
والذي ٌقربنً من هللا؟ هل أساعد الفقراء بكل طرٌقة ممكنة؟ هل
أنا راض عن نفسً بالنسبة لهذا الجانب المهم بل األهم من
حٌاتً؟
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 -2الجانب الصحً :الصحة هبة من هللا وهً هدٌة ٌجب أن نحافظ
علٌها.
كٌف هو وضعً الصحً؟ هل أعانً من مشكلة صحٌة وبإمكانً
أن أسعى فً عبلجها؟ كٌف هً عاداتً الغذائٌة؟ هل أتناول طعاما ً
صحٌاً؟ هل أمارس رٌاضة المشً أو غٌرها؟ هل أحتفظ بؤفكار
صحٌة فً عقلً؟ هل أنا مهتم بصحتً؟ أم أن الصحة بالنسبة لً
على هامش الحٌاة؟
 -3الجانب الشخصً :كٌف هً حٌاتً الشخصٌة؟ هل أحب نفسً؟ هل
أقبل نفسً؟ هل لدي هواٌات خاصة تشغلنً وتساعدنً على
اإلسترخاء الفكري؟ هل أحب القراءة ومتى آخر مرة قرأت فٌها
كتاباً؟
والدي إن كانا على قٌد
 -4الجانب العائلً :كٌف هً عبلقتً مع
َّ
الحٌاة ،وهل أكثر من الدعاء لهما إن كانا أو أحدهما فً ذمة هللا.
وإذا كنت متزوجا ً إسؤل نفسك:
هل أنا سعٌد؟ هل أعٌش حٌاة جٌدة مع شرٌك حٌاتً؟ كٌف هً
عبلقتً بؤطفالً؟
 -5الجانب اإلجتماعً :حسن الروابط والعبلقات اإلجتماعٌة ضرورة
لحٌاة متزنة ،كٌف هً عبلقتً بؤرحامً وأصدقائً؟
 -6الجانب المهنً :اإلنجاز المهنً ضرورة ملحة لحٌاة مستقرة،
كٌف هو وضعً فً العمل؟ هل أحب عملً وأستمتع به؟ ماهً
الجهود التً أبذلها فً سبٌل تحسٌن أدائً؟ كٌف هو اسثماري
لوقتً؟ متى آخر مرة حضرت فٌها دورة تدرٌبٌة أو حلقة بحث أو
استمعت الى برنامج هادف أو قرأت كتابا ً جٌداً؟
 -7الجانب المادي :االستقرار المادي مهم  ...لكن علٌنا أن نتذكر أن
المال طاقة أرضٌة إن ركزت علٌها جذبتك لؤلسفل( ...فٌجب أن
ٌكون المال بٌدك ولٌس فً قلبك) ،كٌف هو أدائً المالً؟ وهل ما
أنفقه ٌتناسب مع ما أكسبه من أموال؟
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هذا كله ٌجعل االنسان ٌشعر بالتوازن والرضا واالمن والسبلم
الداخلً الن المتطرف ٌعٌش خوفا ً وصراعا ً داخلٌا وٌفتفد
التوازن فً الجوانب السبعة كلها أو بعضها.
ــ وحتى نصل بؤنفسنا الى أعلى مراتب التوازن أو على األقل
الى توازن مقبول....
ــ البد لنا أن ٌكون لنا قدوة فً كل ركن من األركان السبعة
التً ذكرتها...
ــ أرٌد اآلن من الجمٌع أن ٌستحضر مع نفسه قدوته فً كل
جانب من الجوانب التً ذكرتها ....
ــ قدوة رأٌته عشت معه تؤثرت به  ،وتسعى أن تكون مثله ...
ــ ألن غٌاب القدوة الحسنة ٌعد خلبل كبٌرا فً التوازن
الشخصً
ــ هنا سإال وجواب ومشاركة:
ــ َمن هو قدوتك فً كل جانب؟
من الصعب أن تجد شخصٌة متكاملة تراعً الجوانب كلها فقد
تجد متدٌنا لكنه مهمل لجوانب حٌاته االخرى ،وقد تجد مهنٌا
ناجحا لكنه مفرط بصحته ،وقد رأٌنا ذلك فً حٌاتنا ،وفً ذهن
كل واحد منا بعض األمثلة عن هإالء.
لذلك علٌنا أن نضع كل قدوة لنا فً حجمه الحقٌقً حتى ال
نصطدم لو اكتشفنا اخفاقه فً الجوانب االخرى.
ـــ وهنا أقول شٌئا ً فً غاٌة األهمٌة(:ال تتخذ أبداً بعد رسول هللا
–صلى هللا علٌه وسلم -شخصا تقتدي به فً الحٌاة كلها).
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ــ بل علٌك أن تؤخذ من كل قدوة أفضل ما عنده ،وفً
النهاٌة ستكون أنت األفضل.
ـــ صفاث الشخص املتْازى:
1ــ إمجايل الٌظرة:
فالشخص المتوازن ال ٌحكم على اآلخرٌن من خبلل التفاصٌل الجزئٌة
واألخطاء الفردٌة بل ٌحكم من خبلل الصورة االجمالٌة ،ففً لعبة
تركٌب القطع الصغٌرة ( )puzzleال تستطٌع أن تنجح فً تركٌب
القطع الصغٌرة ما لم تنظر الى الصورة اإلجمالٌة الكلٌة لها.
ومثال ذلك من السنة النبوٌة قول أمٌر المإمنٌن علً بن أبً طالب
رضً هللا عنه وأرضاه َ (:-ب َع َثنًِ م َح َّمد َرسول َّصلَّى هللا َعلَ ٌْ ِه
هللاِ َ
سلَّ َم أَ َناَ ،و ُّ
ض َة َخاخ
الز َب ٌْرَ ،وا ْل ِم ْقدَ اد َف َقال َ« :ا ْن َطلِقوا َح َّتى َتؤْتوا َر ْو َ
َو َ
ِب َها َظعٌِ َنة َم َع َها ِك َتاب َفخذوه ِم ْن َها» َفا ْن َطلَ ْق َنا َت َعادَ ى ِب َنا َخ ٌْل َنا َح َّتى أَ َت ٌْ َنا
ض َة َفإِ َذا َن ْحن ِب َّ
ابَ ،ف َقالَ ْتَ :ما َمعًِ مِنْ
الظعٌِ َن ِة َفق ْل َنا :أَ ْخ ِر ِجً ا ْل ِك َت َ
الر ْو َ
َّ
ابَ ،فؤ َ ْخ َر َج ْته مِنْ عِ َقاصِ َها،
اب أَ ْو لَت ْلقٌِنَ ال ِّث ٌَ َ
ِك َتابَ ،فق ْل َنا :لَت ْخ ِر ِجنَّ ا ْل ِك َت َ
َفؤ َ َت ٌْ َنا َرسول َ َّ
سلَّ َم َفإِ َذا فٌِ ِه مِنْ َحاطِ ِ
ب ْب ِن أَ ِبً َب ْل َت َع َة
صلَّى هللا َعلَ ٌْ ِه َو َ
هللاِ َ
إِلَى َناس مِنَ ا ْلم ْ
صلَّى هللا
ش ِركٌِنَ ِم َّمنْ ِب َم َّك َة ٌ ْخ ِبره ْم ِب َب ْع ِ
ض أَ ْم ِر ال َّن ِب ًِّ َ
سلَّ َمَ « :ما َه َذا ٌَا َحاطِ ب؟»
صلَّى هللا َعلَ ٌْ ِه َو َ
سلَّ َم َف َقال َ ال َّنبِ ًُّ َ
َعلَ ٌْ ِه َو َ
َف َقال َ َحاطِ بَ :ال َت ْع َجلْ َعلَ ًَّ ٌَا َرسول َ َّ
ص ًقا فًِ
ام َرأً م ْل َ
هللاِ َفإِ ِّنً ك ْنت ْ
ق َر ٌْش َولَ ْم أَكنْ مِنْ أَ ْنفسِ ِه ْمَ ،و َكانَ َمنْ َكانَ َم َع َك مِنَ ا ْلم َها ِج ِرٌنَ لَه ْم
َق َرا َبات ٌَ ْحمونَ ِب َها أَهَالٌِ ِه ْم َوأَ ْم َوالِ ِه ْم ِب َم َّك َة َفؤ َ ْح َب ْبت إِ ْذ َفا َتنًِ َذلِ َك مِنَ
س ِ
ب فٌِ ِه ْم أَنْ أَ َّتخ َِذ ِع ْندَه ْم ٌَدً ا ٌَ ْحمونَ ِب َها َق َرا َبتًِ َو َما َف َع ْلت َذا ك ْف ًرا،
ال َّن َ
صلَّى هللا
ضا ِبا ْلك ْف ِر َب ْعدَ ْاإلِ ْس َبل ِم َف َقال َ ال َّن ِب ًُّ َ
َو َال ْارتِدَ ادًا َعنْ دٌِنًَِ ،و َال ِر ً
ص َد َقك ْم» َف َقال َ أحد الصحابةٌَ :ا َرسول َ َّ
َعنًِ
هللاِ د ْ
سلَّ َم« :إِ َّنه َقدْ َ
َعلَ ٌْ ِه َو َ
سلَّ َم " :إِ َّنه
ض ِرب عن َق ه ََذا ا ْلم َناف ِِقَ ،ف َقال َ َرسول َّ ِ
صلَّى هللا َعلَ ٌْ ِه َو َ
هللا َ
أَ ْ
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َقدْ َ
اع َملوا
هللا َق ِد ا َّطلَ َع َعلَى أَهْ ِل َبدْ ر َف َقال َْ « :
ش ِهدَ َبدْ ًرا َو َما ٌدْ ِرٌ َك لَ َعل َّ َّ َ
َما شِ ْئت ْم َف َقدْ َغ َف ْرت لَك ْم») .
وهنا نجد أن النبً –صلى هللا علٌه وسلم -نظر الى حاطب نظرة اجمالٌة،
كٌف ال وهو علٌه الصبلة والسبلم من بلغ الكمال وعلم البشرٌة التوازن
واالنصاف.
2ــ ًاقذ لٌفسَ جريء:
ال مفر لمن ٌرٌد تحقٌق التوازن والنجاح من نقد الذات لكن بحب ورضا ،
انقد ذاتك بطرٌقة تساعدها على النهوض والتحدي والوقوف الستمرار
السٌر.
انقد ذاتك بطرٌقة تخرج من بعدها متحمسا ً متحفزاً وإال سٌنقلب النقد الى
جلد الذات وعندها سٌنقلب السحر على الساحر.
ٌقول األستاذ الدكتور ب َّكار(:إن نقد الذات صعب جداً ألن المرء ٌقوم
والنحات بآن واحد).
عندئذ بدَ ور الحجر
َّ
وما اجمل قول القائل(:نحن نفهم النقد نما ًء وبنا ًء للصروح ...ولٌس
سهاما ً ه َّمها قتل الطموح).
ــ وال ٌفهم من كبلمً هذا ان نقد الذات ٌعنً عدم اٌمان الشخص
بقدراته ،فالمتوازن الناقد لذاته هو أكثر الناس ثقة بنفسه ألنه ٌعرفها
جٌداً ٌعرف نقاط القوة والضعف فٌها لذلك تراه ٌسعى دوما الى تهذٌبها
وتقوٌمها وٌصونها عن الرذائل والمهلكات والتً ٌعد التطرف من
أخطرها.
بنفسً عِ رفانً بقٌمتها
غالى
َ

مبتذل
رخٌص ال َقدر
َفصنتها عن
ِ
ِ

النصل أن ٌزهو بجوهره
وعادة
ِ

ولٌس ٌعمل إال فً ٌَ َدي َب َط ِل

فالنفس البشرٌة ال تنقاد إال لمن عرفها وجاهدها وزكاها حتى ملك قٌادها
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قال هللا تعالى( :ونفس وما سواها* فؤلهمها فجورها وتقواها* قد أفلح
دَساها ).
َمن ز َّكاها* وقد خاب َمن َّ
3ــ املتْازى هستشري:
ال بد للناجح أن ٌستشٌر غٌره من ذوي الخبرات والكفاءات  ،ألنك عندما
تستشٌر غٌرك فؤنت هنا تجنب نفسك الوقوع بعقلٌة البعد الواحد  ،ومن
ثم تستطٌع أن تضٌف الى رإٌتك رإى اآلخرٌن من حولك  ،مما ٌإدي
الى وضوح وتؤلق ،وكؤن الصورة لدٌك قبل االستشارة معتمة وجمٌع
التفاصٌل التً فٌها غٌر واضحة وبعد االستشارة تبدأ التحسٌنات تظهر
علٌها  ،فتبدأ االضاءة بالظهور ولتكتشف اإلٌجابٌات والسلبٌات بطرٌقة
اجمالٌة وتفصٌلٌة ومن ثم العمل على تحقٌق التوازن وهذا كله ٌتم عن
طرٌق الحوار الذي ٌدور بٌنك وبٌن من ترٌد إستشارته.
وقد كانت اإلستشارة حاضرة بقوة فً حٌاة نبٌنا صلى هللا علٌه وسلم فً
السلم والحرب وفً السراء والضراء وأمثلة ذلك كثٌرة منها:
 ما وقع فً غزوة بدر الكبرى من استشارته  -صلى هللا علٌهوسلم -ألصحابه رضً هللا عنهم فً اإلستعداد للمعركة واختٌار
أرضها.
 وكذلك فً قصة سلمان الفارسً –رضً هللا عنه -عندما أشارعلى النبً –صلى هللا علٌه وسلم -بحفر الخندق فً غزوة األحزاب
والتً سمٌت فٌما بعد باسم الخندق .
4ــ رّباى جليذ األًا:
حب الذات واألنا موجود داخل كل واحد فٌنا بشكل فطري وطبٌعً  ،ولكن
من غٌر الطبٌعً أن ٌكبر حجم األنا لدرجة تجعلنا ال نرى إال أنفسنا ،
وذلك سوف ٌإثر سلبا ً فً سلوكنا وتصرفاتنا.
ان تضخم األنا بطرٌقة تصاعدٌة تجعل من الشخص مغرورا متكبرا،
وعندها ال ٌستطٌع أن ٌرى أمامه أحداً وال ٌستطٌع أن ٌتفهم اآلخر فهو
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فً برج عاجً والناس من حوله فً برج آخر ومن ثم سٌنقطع االتصال
وتغٌب االشارة فبل تفاعل وال مكالمات بٌن البرجٌن  ،وهذا ما ٌإثر فً
مسٌرته فً درب النجاح.
والشخص المتوازن ٌعرف حجم األنا الطبٌعً عنده ،ولو كبر جلٌد األنا
لدٌه فهو قادر على إذابته.
ولئلمام الشافعً -رحمه هللا -كبلم جمٌل ٌعد دستوراً تربوٌا ً فً عبلج
تضخم األناٌ ،قول فٌه( :العلم ثبلثة أشبار فمن دخل فً الشبر األول
تكبر ،ومن دخل فً الشبر الثانً تواضع ،ومن دخل فً الشبر الثالث علم
أنه الٌعلم).

تمرٌن معادلة األنا عند جمٌع الناس:
أنا = أنا

ـــــــ هذا الشخص األنا عنده متضخمة جدا جدا

أنا= خدمة اآلخر ــــــــ هذا الشخص متفان ومضح
أنا =خدمة العالم ــــــــــ هذا الشخص ذابت األنا عنده الى الحد األدنى
فهو ٌعمل على إنقاذ البشرٌة جمعاء.
فهو ٌضحً بوقته وجهده وماله وهمه وطموحه وأهدافه كلها تصب فً
خدمة العالم..
وقد قال هللا تعالى لرسوله الكرٌم محمد صلى هللا علٌه وسلم(:وما
أرسلناك إال رحمة للعالمٌن) .
5ــ املتْازى يف تغيري هستور حنْ األفضل:
-

التغٌٌر فً قناعاته وطرٌقة تفكٌره نحو األفضل.
التغٌٌر فً سلوكه نحو األفضل.
التغٌٌر فً أخبلقه نحو األفضل.
التغٌٌر فً َمن حوله ،فً أسرته ومجتمعه ووطنه نحو األفضل.
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 ٌجب أن نضٌف مع األفضل فً كل تغٌٌر.. قلت نحو األفضل الن البعض لدٌه تغٌٌر لكن على طرٌقته الخاصةعلى المودٌل فً هٌئته فً شكله فً سلوكه بحجة مواكبة العالم،
وقد ٌكون هذا التغٌٌر مخل بالخلق والذوق السلٌم.
فالمتوازن شخص طموح وٌسعى فً تطوٌر ذاته وال ٌرضى بالجمود ...
وقد قال –علٌه الصبلة والسبلم(:-من تساوى ٌوماه فهو مغبون  ....ومن
لم ٌكن فً زٌادة فهو فً نقصان ومن كان فً النقصان فالموت خٌر له
من الحٌاة).

ــ بني املثاليت ّالتْازى:
هل المطلوب تحقٌق المثالٌة أم التوازن؟
والمثالٌة :هً الكمال فً حسن الخصال واألفعال.
والشخص المثالً هو الذي ٌسعى حثٌثا على طرٌق قوٌم الى المثالٌة ببل
كلل وال ملل.
وال شك أنه سٌتعب ولن ٌحقق هذا الهدف اال القلٌل من الناس.
لذا كان األٌسر واألقرب الى الواقع هو التوازن ولٌس المثالٌة ،
فالشخص المثالً متوازن ،ولكن لٌس شرطا ً أن ٌكون المتوازن مثالٌاً،
فالمطلب األٌسر هو التوازن ألنه ممكن المنال.

ــ كيف يكْى التْازى ُْ الضواى احلقيقي للٌجاة هي
هِلكت التطرف الفكري:
المتوازن أبعد الناس عن التطرف فهو ٌشعر بالرضا الداخلً ٌحب هللا -
جل وعبل -وٌحب رسوله الكرٌم –صلى هللا علٌه وسلم ،-وٌحب نفسه
وٌقبلهاٌ ،حب أسرتهٌ ،حب مجتمعه ،وٌتمنى الخٌر لكل البشر ،هو فً
حرص دائم على خدمة الناس وٌشعر بحالهم وٌعلم ٌقٌنا ً أن اإلنسان وجد
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على هذه األرض لٌعمرها بالمعروف والعطاء والنماء  ،وأنه ال ٌحق له
صغر.
أن ٌتسبب بؤلم مادي أو معنوي ألي مخلوق مهما َكب َر أم َ
هرة حبستها فبل هً
ففً دٌننا الحنٌف  -دخلت امرأة النار بسبب ّ
أطعمتها وال هً تركتها تؤكل من خشاش األرض-
المتوازن ٌعلم ٌقٌنا ً أن الحٌاة هدٌة جمٌلة من هللا الخالق العظٌم فٌسعى
لبلستمتاع بها والحفاظ علٌها وجعلها ممراً آمنا ً لجنة الخلد ،فالتوازن
والتطرف ضدان ال ٌجتمعان فً حال من األحوال ،وال ٌلتقٌان على طرٌق
واحد فهما نقٌضان ال ٌقبل أحدهما اآلخر.
وفً الختام أقول :إن مشاركتً فً هذه الندوة هً دعوة أطلقها ألن
نعٌش بتوازن بٌن حق هللا وحق أنفسنا وحق من حولنا ،نعٌش بسبلم
وأمن وطمؤنٌنة ،وهمنا وهدفنا أن ٌتغٌر العالم نحو األفضل رغم أننا
ندرك صعوبة ذلك  ...لكن ٌجب علٌنا أن نعلم ٌقٌنا ً أن التغٌٌر ٌبدأ من
الداخل فلنبدأ بؤنفسنا فنهتم بها ونهذبها فنحٌا بها حٌاة طٌبة..
قال هللا تعالى( :من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مإمن فلنحٌٌنه
حٌاة طٌبة)
ــ رزقنً هللا واٌاكم حٌاة طٌبة متوازنة ٌملإها اإلٌمان والمحبة والسعادة
ــ شكراً إلِصغائِكم وأسال هللا أن ٌجمعنً بكم فً مناسبات قادمة وأنتم
بخٌر ونعمة وعافٌة.
والحمد هلل رب العالمٌن وصلى هللا على سٌدنا محمد وعلى آله وصحبه
وسلم ......

فكرة ّإعذاد ّإلقاء
أ.م.د.جليل هحسي السبيذي
كليت العلْم اإلسالهيت
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