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�إىل �لإن�سان �ملتحرر من "�سندوقه �لأ�سود" لينطلق يف ميادين 
�حلياة ِبَنَف�ٍس جديد كل يوم..

�إىل �لإن�سان �مل�سلم �ملالك لأعظم طاقة فكرية ومنهج حياة ُف�سَلى 
مر�سومة يف كتاب �سماوي خالد.

�إىل من ميتلك "�خلارطة �جلينية" بحياة دنيا و�آخرة..

�أقّدم هذه "�لنافذة �ل�سغرية" على تلك �خلارطة �لعظمى...

جعفر حمزة - مملكة �لبحرين
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اإهداء









بني �صنع الورق وطِيّه...

ة بني يديه، و�لتي ت�سّكل �أُطرً� لفهم ذ�ته وما حوله، نتيجة  حتريُر �لإن�سان من قيود �لفكر �ملرت��سَّ
ُعرف �أو عقل جمعي منذ ولدته، كل ذلك يجعله يف "�سندوق �أ�سود" ي�سعب عليه �خلروج منه، �إل 
يف حالة و�حدة فقط، وهي "�إذكاء �لفطرة" و�إطالقها بحريتها �لطبيعية لتبحث وت�ساأل مثل �آدم ل 
يتوقف حتى ُي�سبع َنَهم �ملعرفة و�ل�سوؤ�ل عنده. �سوؤ�ل �لفطرة و�لعفوية �لد�فع لت�سكيل م�سار ه�سم 

معنى �لوجود و�لعمل على توظيفه يف �أف�سل �سورة.

وقد ل تكون تلك �لفطرة كافية لتحرير �لطاقة �لكامنة يف �لإن�سان لُيدرك من �أين و�إىل �أين وكيف 
وماذ� وملاذ� وهل؟.

 فكان ل بد من ُمعززِّ خارجي catalyst  ي�ساعد يف "�سحب" تلك �لطاقة �إىل جانب "دفع" �لفطرة 
من �لد�خل.

ومتَثَّل �ملعزز �خلارجي يف �لأنبياء و�لر�سل حماولني "�سحب" تلك �لطاقة �لكامنة لتخرج من �أجل 
�لإعمار و�لإ�سالح و�ل�ستخالف �حلقيقي لالإن�سان على �لأر�س. 

�ملند�س حتت ركام  �لطاقة من مكمنها  تلك  �لناجعة يف حترير  �لأد�ة  "�لتدّبر" هي  �أد�ة  وكانت 
َوَجْدَنا  ا  �إَِنّ َقاُلو�  {َبْل  "متفق" عليه يف �ملجتمع، فكان  �إىل ما هو  �لربجمة �جلماعية و�لإن�سد�د 

ْهَتُدوَن} �لزخرف 22  ا َعلَى �آَثارِ ِهم ُمّ ٍة َو�إَِنّ �آَباَءَنا َعلَى �أَُمّ
خارطة طريق �أولئك �لغا�سون �لطرف عن فهم طاقتهم �ملكبوتة.

�لإنغالق  �ملتمثلة يف  �لأوىل  �لإن�سان من عبوديته  و�لر�سل على حترير  �لأنبياء  تقت�سر مهمة  ومل 
على �لن�س �حلركي للعقل �جلمعي �ملوجود يف �ملجتمع، بل و��سل �سري ذلك �لتحرير بالدعوة لعدم 

مقدمة
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�لقر�آن  و�آخرها  و�أبرزها  �ل�سماوية،  �لكتب  �لن�سو�س �ملقد�سة �ملتمثلة يف  �أي�سًا يف فهم  �لإنغالق 
�لكرمي، معجزة �آخر �لأنبياء و�لر�سل، ومعجزة �آخر �لزمان.

وتاأتي دعوة "�لتاأمل و�لتدّبر" من نف�س �لكتاب �ملقد�س وهو �لقر�آن �لكرمي، كالم �هلل تعاىل، وكل 
ن�س له قابلية تاأويله، مما خلق تعددً� يف �ملد�ر�س �لفكرية و�ملذ�هب، وهذه طبيعة ب�سرية ر��سخة، 
فلكٍلّ مّنا نافذته �لتي يطل عليها لنف�س �لغرفة �ملقد�سة وهي �لقر�آن �لكرمي، ويكون مد�ر �حلديث 

عن نف�س �لغرفة ل غريها.
ومع وجود ن�س ديني مقد�س وهو كالم �هلل �ملوجود يف �لقر�آن �لكرمي، ومع وجود ن�سو�س �أخرى 
من �ل�سرية تف�ّسر كالم �هلل تعاىل، تبقى �لدعوة للتاأمل و�لتدبر مفتوحة. وهذ� ما مييز �لإ�سالم 
عن غريه، فلي�س هناك ن�ٌس وقفي يلزمه فهم وقفي �أي�سًا يف كل �لقر�آن �لكرمي، بل هناك م�ساحة 
للتدبر و�لدخول يف عمق بحر جُلّي يف كالم �هلل تعاىل، و�حلديث هنا عن كالم �هلل تعاىل وعملية 
�لإ�سقاط �حلركي لآياته يف حياتنا �ملعا�سرة، ولي�س لتلك �لتي لها جنبة ت�سريعية و��سحة ومثبتة.

�لأمر على فئة دون  و�لتفكري ويح�سر  �لتدبر  �لعقل عن  ُيبعد  �أي �سلوك كهنوتي  وهذ� ما ين�سف 
�أخرى.

ومن منطلق �لآية �لكرمية {�أََفَل َيَتَدَبّرُ وَن �ْلُقرْ �آَن �أَْم َعلَى ُقُلوٍب �أَْقَفاُلَها} حممد 24
و�لتمثيل  �لتفكري  �لكامنة يف  �لطاقة  بتحرير  �ملتو��سعة من فرد م�سلم موؤمن  �لتجربة  تاأتي هذه 

�لعملي لالآيات يف كل ع�سر وِم�سر.

فالإ�سالم قّدم �لقر�آن كتابًا �سماويًا خلامت �لر�سل، وما ز�ل هذ� �لكتاب يزخر ببحور ي�ستحق بناء 
�سفن �لتدبر و�لعمل لها.

�ألف  منها  يخرج  �أن  ميكن  عادية  ورقة  فمن  �لورق،  لطي  ياباين  فٌن  هو   ،origami �لأوريغامي 
�سكل و�سكل، وحتوي �لآيات �لقر�آنية �لتي حتت�سنها كل �سفحة من �لقر�آن قدرة هائلة من �ملعاين 

و�لدللت �لتي ل تنتهي، لذ� كان �لقر�آن �لكرمي �ساحلًا لكل زمان ومكان.
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جتربة متو��سعة يحاول �لكاتب �أن يطوي �لورق بطريقته �خلا�سة ليقدمه للقاريء، و�لذي باإمكان 
�لأخري �أي�سًا �أن يطوي عرب "�لتدبر" نف�س �لآيات ليقدم �سكاًل �آخر وهكذ�. لتطوف عقول �ملتدبرين 
و�ل�سيا�سة  �لثقافة  يف  ُمنتجة  مالمح  ير�سم  وفكرً�  �سلوكًا  منه  فتنهل  ينبوع  و�أ�سفى  �أقد�س  حول 
به  �لقيام  للفرد  "مترين" ميكن  �أف�سل  �لكرمي  بالقر�آن  و�لربط  �لتدبر  متعة  وتبقى  و�لقت�ساد، 
ليعي�س كالم �هلل و�قعًا ملمو�سًا ل بني دفتي م�سحف نلم�سه بجو�رح ثالث فقط: �للم�س و�لنظر 

و�ل�سمع. بل تتعد�ه لتعي�س يف �لبعد �لثالث ومع �لتعّمق فيه ن�سل للبعد �لر�بع و�خلام�س و�أكرث.

ومن �جلدير بالذكر �أن بذرة �لتاأمل و�لتدبر �نطلقت قبل عام كامل من �لآن ب�سورة ب�سيطة يف 
�سفحتي �ل�سخ�سية يف �لفي�س بوك، وكان �لتفاعل متو��سعًا، لتكون �مل�ساحة �جلديدة للتاأمل ون�سره 
عرب جمموعة �سبابية با�ستخد�م بر�مج �لتو��سل يف �لهو�تف �لذكية. وكان �سهر رم�سان قبل عام 
من ن�سر هذ� �لكتاب هي �لبيئة �خل�سبة للتاأمل وزر�عة �لأفكار ون�سرها، ليكون "�حل�ساد" بعد 

َحْول كامل يف �سهر رم�سان جديد.

ويحوي هذ� �لكتاب 1٨ تاأماًل لبع�س �آي �لذكر �حلكيم، وي�ستند �لتاأمل يف كثري منه على طريقة 
�لآيات وق�ستها وربطها  �سرد  ت�سابك م�ستند على  �لآخر على  �لبع�س  للكاتب، ويف  "طي" �لفهم 

بالو�قع.
تعطي  هند�سية،  �أ�سكال  عرب  �لآيات  ر�سالة  بع�س  تلخي�س  �لكاتب  �أ�ساف  �لتدبر،  �ىل  �إ�سافة 

ملخ�سًا ب�سريًا عن �لآية ودللتها �لتاأملية.

وكما هو بنِيّ من عنو�ن �لكتاب، فهو مقّدم لتاأمالت لبع�س �لآيات، ل تف�سري لها.
جتربة ب�سيطة، �أ�أمل �أن تفتح �آفاقًا �أرحب لل�سباب �مل�سلم يف �لتاأمل و"طي" �لتدبر كٌلّ ح�سب قدرته 
وز�ويته ليقّدم "�أوريغامي - تدّبر" جديد، يعي�سه �سلوكًا وفكرً� و�إنتاجًا يف ميادين �حلياة �ملختلفة.

جعفر حمزة
�سهر رم�سان 1433هـ - �أغ�سط�س 2012م.

مملكة �لبحرين
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الفاحتة
خارطة طريق ال�سماء يف الأر�ض  

 GPS
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َيْوِم  َماِلِك  ِحيِم )3(  �لَرّ ْحَمِن  �لَرّ �ْلَعاَلنَِي )2(  َرِبّ   ِ ِلَّ ْمُد  �ْلَ ِحيِم )1(  �لَرّ ْحَمِن  �لَرّ  ِ �َلّ {ِب�ْسِم 
�أَْنَعْمَت  ِذيَن  رَ �َط �َلّ رَ �َط �ْلُ�ْسَتِقيَم )٦( �سِ ّ اَك َن�ْسَتِعنُي )٥( �ْهِدَنا �ل�سِ َيّ َو�إِ اَك َنْعُبُد  �إَِيّ يِن )4(  �لِدّ

اِلّ )٧(} وِب َعلَْيِهْم َوَل �ل�سَّ َعلَْيِهْم َغْيِ  �ْلَْغ�سُ

ب�سم �هلل �لرحمن �لرحيم هي �آية ��ستعال حمّرك كل فعل وعمل ونية لل�سماء على وجه �لأر�س، هي 
�لعنو�ن �لعام �ملتحرك با�سم خالق �لكون، وهي �لب�ساط �ملمتد من قلب �ملوؤمن يف �سناعة كل قو�لب 

�لعمل �لر�سايل و�لتغيريي يف �ملجتمع.

ُتعد جزء من �حلمد،  �إذ  �سورة،  �أول  يتجز�أ من  �لكرمي وهي جزء ل  �لقر�آن  �آية يف  �أول  �لب�سملة 
وميكن �عتبار �لرتكيبة �لو�سفية لهذه �لآية �إختز�ًل مل�سار �لعبد �إىل ربه، فابتد�ء �لإ�ستعانة باخلالق 
عرب "�لباء" يف ذكر ��سمه �لأعظم �لذي ل ُيطلق على غريه حتى مع �لآلهة �ملزيفة �لإن�سية منها 

�أو�مل�سنوعة، فال ُيقال "�هلل" �إل �إليه فقط، وهو �ل�سم �جلامع لكل �سفاته تعاىل.

فيبد�أ �لعبد بذكر ��سم �هلل وتعقيبًا ب�سفتني �ثنتني كد�ئرتني حميطتني بالعبد، د�ئرة �لرحمانية 
للعبد  �لكونية  �لدفعة  يعطي  �ملوجود�ت مما  لكل  �ل�ساملة  �لأكرب  �لد�ئرة  �لأوىل هي  و�لرحيمية، 
ملعرفة حقيقية بخالقه و��سع �لرحمة لكل موجود، فبالتايل تكون نظرته وو�قعه وتفاعله مع �لأمور 
خمتلفًا ومنطلقًا من موقع قوة �لإميان باخلالق �لذي �أحاط بكل �سيء دون ��ستثناء. وهو نف�س �لأمر 
�لذي يهبه �لتحرك لالإكت�ساف و�لتفاعل و�لتمازج مع �لكون �ملحيط به، فمن خلقه هو من خلق هذ� 

�لكون، فيكون �لتفاعل مع �ملحيط مطلوبًا قبل �أن يكون متوقعًا.

ويتحّرك للد�خل يف �أعماق ذ�ته عرب خ�سو�سية �لرحيمية �ملوقوفة لعباد �هلل �ملوؤمنني، وبالتايل 
تكون �سر�رة �لتغيري �بتد�ء بذكر ��سم و�هب �لطاقة و�سانعها ��سمًا "�هلل"، ويردفها �لعبد بذكر 
د�ئرتي �لرحمن و�لرحيم، ليكون كل ما ومن يتحرك �إليه وفيه وعنه ومعه �سمن تلك �لد�ئرتني ل 

غري ول يكون فعاًل �أو و�قعًا �إل بهما.
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�لب�سملة عنو�ن �ملوؤمن مما يجعلها عنو�نًا حقيقيًا لكل فعل، و�حلديث "كل �أمر ذي بال مل ُيذكر 
�لكون  �أمر مرهون بعدم �كتمال معادلة  �لنق�سان يف كل  �أّن  �إىل  �أبرت"، ي�سري  فيه ب�سم �هلل فهو 

�لأ�سا�سية يف �لنظر و�لعمل يف �لأمور، وهو وجود �هلل ذكرً� ونية وحركة وعماًل فيما نقوم به.
وهو  ب�سم �هلل  �ل�سارق  يقول  لالإن�سان، فال  �لعملي  و��سحًا باخلط  �عرت�فًا  �لب�سملة كقول  ومتّثل 
ي�سرق، ول يقول �لز�ين ب�سم �هلل وهو يزين، ول يقول �لقاتل ب�سم �هلل وهو يقتل، �إل ��ستثناء من 
�لأدو�ت  �لب�سملة من  بعناوين مقد�سة، فتكون  بالآخر  للفتك  ه  ُم�سوَّ �إىل دين  برمته  �لدين  حتوير 
هة –بفتح �مليم-، فرنى �لإرهابي يذبح بريئًا ويذكر ��سم �هلل عليه!، ومع ذلك ل يقول �لز�ين  �مَل�سوَّ

�أو �ل�سارق ب�سم �هلل وهو يقوم بفعله!

�لب�سملة خطة وم�سار وخارطة طريق للموؤمن، وجهرُه بها �إعالن بخطه �لر�سايل، وهو ما يجعل فعل 
�جلهر بها من �سفات �ملوؤمنني، كما ورد يف �حلديث عن �لإمام �لع�سكري "عليه �ل�سالم":

)علمات �لوؤمن خم�س: �سلة �إحدى وخم�سني، وزيارة �لأربعني، و�لتخّتم باليمني، وتعفي 
حيم}(. حمن �لَرّ �جلبني، و�جلهر بـ {ب�سم �ل �لَرّ

�إعالن  �إل  �لقول جهرً�  وما  �إخفاتًا.  قولها  بالإمكان  ولو  فيها،  �لتي هو  �إعالن عن حالته  و�جلهر 
كان  �أينما  م�سارها  لإبر�ز  حالة حركية ظاهرية  وهي  بعدها،  و�لفعل  و�لتوجه  �خلط  �سوتي عن 

�ملوؤمن.

فال تقت�سر �لب�سملة على ذكر �للفظ، بل هي "�لو�سفة" �لتي ل ُتلفظ �إل لأجل فعل ر�سايل �إن�ساين 
قري�س  فرف�ست  �لر�سالة،  بد�ية  منذ  فا�ساًل  عنو�نًا  �لب�سملة  فاأ�سبحت  لالأف�سل.  ُمغرّي  �سماوي 
�لب�سملة يف �لعهد �ملكتوب بينها وبني �لر�سول �لأكرم )�س(، وجزء منها بقي دون م�سا�س يف وثيقة 

ة -�حل�سرة-. قري�س يف �لكعبة �لتي �أكلتها �لأََر�سَ
وتبقى �لب�سملة عنو�ن �ملوؤمن يف حركاته و�سكناته كتميمة �سماوية ُتذكره باملن�ساأ وُتعينه على �مل�سري 
بذكرها لنف�سه. وكاأنها "�خلتم" �لذي ي�سعه �ملوؤمن على كل عمل ُيقدم عليه، وما لذلك "�خلتم" 

من هدفية ومعنى وروؤية وتغيري.
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ِ َرِبّ �ْلَعاَلنَِي } ْمُد ِلَّ { �ْلَ
هنا ذكر نتيجة بو�سف �ل�سبب.

بل  �ل�ُسكر  ُيذكر هنا  �لنعمة، ومل  وهي  ل عار�س  �أ�سلي  �أمر  ل�سبب  �إل  يكون  ل  �أن �حلمد  مبعنى 
�حلمد، و�حلمد تعظيم لأجل ما �سدر من �ساحب �لإنعام، �سو�ء و�سل للفرد مبا�سرة �أم  مل ي�سل، 

بعك�س �ل�سكر، وهو تعظيم لأجل �إنعام ي�سل للفرد مبا�سرة. 

�حلمد  فحركة  �لعاملني"،  "رب  بـ  بالآية  �ملو�سوف  �خلالق  حمد  خالل  من  تاأتي  �لفاحتة  وبو�بة 
�خلا�سة باهلل يتبعها و�سف هلل تعاىل. فاأي خالق �أحب  باحلمد هلل  كرّب �لعاملني؟ وبعد �إطالق 
�سر�رة م�سباح هذه �ل�سورة بالب�سملة ي�ستمر زيتها باحلمد و�لو�سف للخالق يف عملية متو��سلة 
من و�سع م�سرية �لعبد يف عالقته مع ربه، وذلك عرب هذه �لآية �لأوىل �لتي �ستكون "نرب��س" كل 

�ل�سورة.

فعنو�نها �لتوحيد �ملطلق، ونبذ لكل �آلهة غري �هلل، لت�سقط كل �لأ�سنام مادية كانت �أو معنوية ليبقى 
�لرب �حلقيقي �ملالك للوجود و�ملانح للحياة دون غريه وهو �هلل جل وعال.

وعند �إدر�ك �لتوحيد تربز قيمة �لإن�سان باإن�سانيته �حلّقة، بحريته وكر�مته و�سبيل تكامله. فتعدد 
�لإن�سان يف غري  ��ستنز�ف طاقة  �إىل  ُيف�سي  �لأحد  �لو�حد  �هلل  لغري  �لطريق  �إنحر�ف  �أو  �لآلهة 
�أو �سلطة حاكمة، ويكون  ليتم ��ستغالله من قبل حمرتيف �سناعة �لآلهة من رجال دين  موردها، 

�لنتاج �لب�سري من�سبًا يف تلك �ل�سيا�سة �لدينية �ملُعلنة، فيكون �لإ�سفاف بالعقل و�لفطرة معًا. 

فلي�س هناك كر�مة لإن�سان دون توحيد خال�س هلل، فغيابه ت�سويه لهدف �خللقة بوجود �لتعددية 
�أو بغياب �خلالق يف �ملجتمع، و�إذ� غاب �لهدف �حلركي و�ملُكّرم لالإن�سان يف حياته �لدنيا ب�سبب 
ذينك �ل�سبيلني "�لتعددية �أو �لإحلاد"، غاب "�لإن�سان" و�أ�سبح كمثل �إن�سان "�لغاب". ل هدفية، 

ل كر�مة ول بناء ي�سعر �لإن�سان بقيمته يف هذ� �لوجود.
وهذه �لآية �لكرمية ر�ية توحيد و��سحة وخمت�سرة.
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ِحيم ِ} ْحَمِن �لَرّ { �لَرّ
فمن  �أكرث،  �لإن�سان  هذ�  قلب  م�سباح  لي�سيء  �خلالق  و�سف  يف  بالتدفق  �لو�سف  زيت  وي�ستمر 

ت�سف وكيف ت�سف؟ 
رب �لعاملني، وبعدها "�لرحمن �لرحيم" فهو �خلالق للعامل كله، و�أي�سًا هو �لرحمن به و�لرحيم 
عليه، جمع بني �سفتي �لقدرة و�لرحمة، ولي�س بذي قوة رحيم ول كل ذي رحمة به قوة، �إل �هلل 

تعاىل.
و�إعادة �ل�سفتني هنا لي�س تكر�رً� بل و�سفًا تكميليًا للوحة كونية متنا�سقة بني و�سف �ل�سبب ور�سم 

طريق من ي�سري عليه.
ويف ذلك تربية يومية يذكرها �لإن�سان �مل�سلم يف �سالته كل يوم "�ستني مرة"، در�ُس �لرحمة من 
�إن�سان وحيو�ن ونبات وجماد. در�ٌس يزرع يف  �لرب، ليعك�سها �لإن�سان يف �سلوكه مع �ملحيط، من 

�لإن�سان �لرحمة و�للني.

يِن } { َماِلِك َيْوِم �لِدّ
�ألي�س من �ملنطقي �أن يكون خالق �لكون هو مالك يوم �لقيامة و�لآخرة؟

ت�سف  و�لآية  �لإن�سان-،  –عند  بالقوة  موؤكد  وهو  بالفعل  ذلك  لتاأكيد  �إل  هنا  ذكره  وما  بالطبع 
بلفظني فقط م�سهدً� مذهاًل ومهوًل عن يوم �لقيامة.

�لظاهرية  �لأ�سباب  كل  وتنقطع  ر�جع،  �إليه  �سيء  وكل  و�ملتحكم  �مل�سيطر  �أي  و�ملالك  "مالك" 
وتتجّلى �ملالكية �حلقيقية هناك يف يوم �لقيامة و�لعد�لة �ملطلقة.

"يوم �لدين" وهو يوم �لإن�ساف و�لعد�لة ويوم �جلز�ء وجتّلي �لدين فيه بكل عناوينه وم�ساديقه. 
هو �ليوم �لذي يعتدل فيه ميز�ن �لكون برمته-و�لذي �أخّله �لإن�سان بطغيانه وطمعه- وياأخذ كل 
ذي حق حقه، ولي�س هذ� مبدعاة للتو�كل، بل هو حجة وثو�ب وجز�ء تقدمه �ل�سماء لكل من ي�سعى 

لإحالل هذ� �لتو�زن �لكوين و�إرجاعه �إىل طبيعته عرب �لفطرة �ل�سليمة لالإن�سان.
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ذلك �ليوم �لذي يدفع �لإن�سان �ملوؤمن حل�ساب نف�سه جيدً� منذ �لآن، ففي �لدنيا عمل بال ح�ساب 
ويف �لآخرة ح�ساب بال عمل. مبد�أ �ملعاد تذكره هذه �لآية �لكرمية بطريقة خمت�سرة جدً� وفـي 

لوحة �إعجازية عميقة.

�أمل ل يتوقف عن �حلركة و�لإجناز للدنيا، وحما�سبة ل تغيب حلظ �لعني لالآخرة. ميز�ن مثايل 
ُمبهر لإحد�ث �لتغيري �لإيجابي عند �لإن�سان �ملوؤمن، �إذ� ما �أدرك حقيقة "مالك يوم �لدين".

ومن �لب�سملة �إىل هذه �لآية خط خلق كامل:
ن وحمٌد للخالق وو�سفه بالربوبية للعاملني جميعًا، و�إكمال ذلك �لو�سف  �بتد�ء با�سم �خلالق �ملكوِّ

بالرحمانية و�لرحيمية و�سوًل �إىل �إقر�ر هذه �لعظمة مبالكيته ليوم �لدين. 
�أربع �آيات فقط ت�سف �بتد�ء �مل�سرية �إىل نهايتها متهيدً� خلارطة طريق و��سحة يف �لآيات �لأربع 

�ملتبقيات يف �ل�سورة �ملباركة.

اَك َن�ْسَتِعنُي } َيّ اَك َنْعُبُد َو�إِ { �إَِيّ
و�أول �خلطو�ت �لعملية للتغيري هو تزويد حمّرك �لعمل لالإن�سان �ملوؤمن باهلل بوقود �لعبودية �أوًل، 
ومفهوم �لعبودية هلل هو �أ�سل �حلرية يف �لكون، فم�ساحة �لعبودية هلل هي بحجم كل �لكون دون 

حدود. 
يكون  ول  �لطلب،  فعل  وهي  قوة،  ذي  من  �إل  �لإ�ستعانة  تكون  ل  ن�ستعني"  و�إياك  نعبد  "�إياك 
فكان  �ل�ستعانة.  قبل  �لقوة  �ساحب  تثبيت  وجب  لذ�  �لقوة،  تلك  لديه  من  بتحقق  �إل  �لطلب 

�لإقر�ر بالعبودية قبل طلب �ل�ستعانة.

�لُبعد، خطاب  �لُقرب ل  به  �لإن�سان لربه -�إياك-  يف خطاب مبا�سر  �لآية  مبخاطبة  وتبد�أ هذه 
�ملوؤمن  �لإن�سان  خطاب  بد�أ  لذ�  جّبار،  بقوي  �إل  �لإ�ستعانة  تكون  ل  �إذ  �ل�ستعانة،  قبل  �لعبودية 

بالإعرت�ف بالعبودية �لعملية لتكون �لإ�ستعانة باملعبود متحققة.

و�لإقر�ر بالعبودية هنا معناه ت�سليم مطلق للعبد �ملوؤمن لربه، مما ينعك�س على �إظهار قوته يف كل 
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ميد�ن يف �حلياة، �إذ تت�ساغر �أمامه كل �لدنيا دون تعظيم "خمتلق" �أو �أخذ باأ�سباب �أر�سية فقط، 
�لدنيا، ليكون حرً� طليقًا يف كل  �إذلله و��ستعباده يف  ًا على من يريد  �ملوؤمن َع�سيِّ وهو ما يجعل 
ميد�ن، ومنتجًا فاعاًل �أينما كان يف كل جمالت �حلياة، ليعي�س �لعزة يف نف�سه دون �رتباط �أر�سي 
يحد من حريته كاإن�سان ميلك م�سريه، فيتحرر من كل قيود �ل�ستعباد ب�ستى �ل�سور يف �ل�سيا�سة 

و�لقت�ساد و�لثقافة.

وتكر�ر �ل�ستعانة باإياك بعد تكر�ر �لعبودية بها، تاأكيد م�ستمر ومتو��سل يف ذلك �خلط �لذي يبد�أ 
باإقر�ر �لتمازج مع حركة �لكون �لطبيعية يف �لعبودية لتكون منطلقًا للتغيري باأد�ة �لإ�ستعانة.

وعندما يقر �لعبد بعبوديته ملوله، فاإن �ملوىل يهبه �لقدرة و�لت�سرف مبا يكون للموىل له هدف 
وللعبد به قدرة وتطور.

 
رَ �َط �ْلُ�ْسَتِقيَم } ّ { �ْهِدَنا �ل�سِ

بعد و�سف هلل عروجًا �إىل و�سع حجر �لأ�سا�س من �عرت�ف حقيقي للعبودية �إىل د�فعية �ل�ستعانة، 
ت�سل �لآيات �إىل مفرتق �لطرق بعد كل تلك �لآيات �لكرميات �لتي وفرت �لأر�سية لتقدمي �لأدو�ت 

لالإن�سان من �أجل معرفة موقعه يف �لكون -�إياك نعبد- وكيف يبد�أ -�إياك ن�ستعني-.
يكون ذلك  �مل�ستقيم، ول  �ل�سر�ط  �إىل  �لو�سول  �لعامل هو  �لعابد  �لر�سايل  �لإن�سان  يكون م�سار 
بدون هد�ية، فال �لقلب وحده يكفي مبعزل عن �لعقل للو�سول �إىل �ل�سر�ط �مل�ستقيم، ول �لعك�س 

�سحيح.

�لقلب  هما  �لأر�سيان  فال�سلعان  �لأهم،  وهو  �سماوي  وثالث  �أر�سيان  �سلعان  يلزمها  فالهد�ية 
لالإميان و�لعقل للر�سالة، و�ل�سلع �لثالث هو �لهد�ية و�لتوفيق.وهل هناك �سر�ط غري م�ستقيم؟ 
كل �ل�ُسُبل ولو كانت مّعبدة و�لتي تفتقد �إىل �إ�سار�ت �سماوية فيها تكون غري "م�ستقيمة"، �إذ يكون 
من ور�ئها ب�سر، وبالتايل تكون نظرته قا�سرة، و�لنتيجة وجود �سبل وطرق غري حممودة �لعو�قب 

لنق�س ُمّعبدها. 
لذ� ل بد لالإن�سان من م�سار يكون عليه ل مبعنى �جلرب �لفر�سي، بل بعنو�ن �ل�ُسنة �لكونية �لتي 
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ا َكُفورً � }�لإن�سان 3،  ا �َساِكرً � َو�إَِمّ �إَِمّ ِبيَل  ا َهَدْيَناُه �ل�َسّ �إَِنّ يكون له مطلق �ختيار ما يريد من م�سار { 
فالختيار بني يديه ل جرب ُمطبق ول تفوي�س مطلق يف حركاته و�سكناته.

�إىل هدفية  �أين تتجه ومل تتجه وكيف تتجه؟  �إىل  �أو �مل�سار �ُسنة كونية ملعرفة   فاختيار �ل�سر�ط 
�لوجود �إليك، ول يعيق ذلك كل �لعو�ر�س �حلا�سلة يف �حلياة من موت �أو مر�س �أو �سجن �أو غريها 
من �أمور قد تبدو �أنها ُتبطئ حركة �ل�سري يف ذلك �ل�سر�ط، لذ� ترى �لكثري من �لآيات و�لأحاديث 
�لتي تدفع يف �جتاه �مل�سري ولو �عرت�س عار�س فيه و�أدى �إىل �لغياب �لأر�سي و�أنت ما زلت تعمل 

يف ذلك �ل�سبيل.

وما حديث �أمري �ملوؤمنني علي بن �أبي طالب )ع(  �إل مثال ود�ستور عملي جميل يبني ذلك ويقدمه 
تلك هي  كاأنك متوت غد�ً".  و�عمل لآخرتك  �أبد�ً  تعي�س  كاأنك  لدنياك  "�عمل  بطريقة عملية 
�إل يف �سر�ط م�ستقيم ي�سمن ��ستمر�ريتها، ووقودها �لذي  معادلة �لإنتاج دون توقف. ول تكون 

ي�سخه �لإميان بحقانية هذ� �ل�سر�ط و�أزليته.

بعد حني، ويف  ولو  ملمو�سًا  دنيًا  نتاجه  "م�ستقيمًا" ف�سمان  �لذي مت�سي عليه  �ل�سر�ط  د�م  فما 
�لآخرة م�سمونًا بلحاظ �لوعد �لإلهي يف ذلك. 

وما د�م �ل�سر�ط �مل�سوؤول عنه من رب �لعاملني بقول "�هدنا"، فطلب �لهد�ية هنا من رب �لعباد، 
ف�سيكون �جلو�ب يف حمله ل غري، ومع ذلك ياأتي �لتو�سيف عرب �لت�سنيف �لتايل كاإ�سار�ت طريق، 
"�لطريق غري �سالكة"، لذ� ل بد من  "�أمامك مرتفعات" وثالثة  "طريق غري معبدة" وتلك  تلك 

و�سف �أي �سر�ط هو �ملق�سود.

ِذيَن �أَْنَعْمَت َعلَْيِهْم }هو �ل�سر�ط �لذي  رَ �َط �َلّ تاأتي �لآية �لتالية لتو�سيح �ل�سر�ط وماهيته.{ �سِ
�سلكه �ل�سائرون �ملُنَعم عليهم من ف�سل �هلل ونعمه �لتي ل حُت�سى، وكما تذكر بع�س �لتفا�سري هو 

ملن �سملته بالنعمة �لإلهية وهم �أربع جمموعات ذكرتها �لآية �لكرمية يف �سورة �لن�ساء، وهي:
َهد�ِء  يِقنَي َو�ل�ُسّ ِدّ ّ ِذيَن �أَْنَعَم �ُل َعلَْيِهْم ِمَن �لَنِّبينَي َو�ل�سِ �ُسوَل فاأُوَلِئَك َمَع �َلّ {َوَمْن ُيِطِع �َل َو�لَرّ

نَي َوَح�ُسَن �أُوَلِئَك َرِفيقاً} �لن�ساء 69. اِلِ َو�ل�َسّ
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بد�ية ظهور �لنعمة تبد�أ بزلز�ل �أر�س �ملجتمع بوجود �لأنبياء و�إعالن �لثورة، ومن ثم يكون �ل�سف 
ظلم  على  و�لثورة  �لإ�سالح  م�سرية  ملو��سلة  �ل�سديقون  وهم  عليـهم  �هلل  �أنعم  ممن  لهم  �لثاين 
�لإن�سان لنف�ســـه وغريه، وبعدها تاأتي مرحلة �لت�سحية و�لفد�ء بالــــروح عبـــر �ل�سهـــد�ء لتثبـــيت 
هــذ� �لطريـق ودفــع ثمنـــه على �لأر�س، ويكـــــون �ملـ�ســار �لأخــيـر هو ��ستمـــر�ر لذلـك �لنهج عبـر 

{ �ل�سالني } �لعاملني يف �ملجتمع. وتلك �ملجموعات �أ�سار �إىل نكتتها �ساحب تف�سري �لأمثل.

وِب َعلَْيِهْم } { َغْيِ  �ْلَْغ�سُ
�لعبد  �إىل طريق م�ستقيم، فعندما يتحرك  للو�سول  �لإ�سار�ت  من كان مغ�سوبًا عليه تنعدم معه 
وهو مغ�سوب عليه من �هلل، نتيجة �أي �سبب ي�ستلزم ذلك �لغ�سب، فال ميكن �أن يهتدي لل�سر�ط 

�مل�ستقيم، لأنه بب�ساطة فقد "بو�سلة" �لطريق.
هم �أولئك �لذين �ختارو� �لعناد و�سم �لآذ�ن وتغييب �لعقل مع �لفطرة من �أجل م�ساحلهم �لآنية، 
�أولئك �لذين ��ستحبو� �حلياة �لدنيا على �لآخرة، هم �ملعاندون �ملنافقون �مل�سحونون حقدً� و�سو�دً� 
على �سبيل �ل�سماء، فكان �لغ�سب �لإلهي ن�سيبهم. و�ليهود �ملعاندون هم �أبرز م�سد�ق لهذه �لآية 
كما تذكر كثري من �لتفا�سري �لقر�آنية، بحكم �سلوكهم �لدموي بقتلهم �لأنبياء تارة وبحكم �سلوكهم 
وِب  �لدعائي �ملقيت �سد �لأنبياء و�مل�سلحني تارة �أخرى وهم �لأمنوذج �لأبرز لعنو�ن { َغْيِ  �ْلَْغ�سُ
َعلَْيِهْم }. ومي�ســي على هذ� �ل�سبـيل من �نتهج فكرهم و�سلوكهم، هـــم �مل�سـد�ق �لأو�سح، و�سـور 

وِب َعلَْيِهْم } ل تتوقف يف كل زمان ومكان. { �ْلَْغ�سُ

اِلّني } { َوَل �ل�سَّ
 وبعد ��ستثناء �ملغ�سوب عليهم ممن ل ميكنهم �أن يكونو� على �سر�ط �سوي وم�ستقيم، هناك �لفئة 
و�سياع  �لإن�سانية،  �لفطرة  م�سار  يف  تخبط  من  �ل�سالل  عنو�ن  يحويه  وما  "�ل�سالني"،  �لأخرى 
بو�سلة �ل�سري �إىل �هلل من خالل "�ساللهم" يف �أنف�سهم ولالآخرين. وهم �ملنحرفون من �لن�سارى  
�لت�سوي�س  فيكون  لديانتهم،  �حلقيقي  و�لفهم  �لهد�ية  طريق  �سلو�  مّمن  �لتفا�سري.  ذكرت  كما 
َوَل   } �ل�سيد �مل�سيح )ع(. وت�سري م�ساديق  �أولئك �ملنحرفني عن خط  و�لتزوير مالم�سًا ل�سلوك 

اِلّني } على كل من �سّل �ل�سبيل ومترت�س بالزيف. �ل�سَّ
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عرب  �لدنيا  يف  �لعمل  وو�سفة  �لعاملني  رب  و�سف  بعد  �مل�ستقيم.  �ل�سر�ط  �إىل  �لو�سول  فمعادلة 
�إقر�ر بالعبودية و�ل�ستعانة به، يكون من خالل �لو�سول �إىل نهاية هذه �لعملية برمتها، �ل�سر�ط 
وهي  �حلياة،  ت�سنيع  �سل�سلة  �آخر  يف  �ملتوقعة  �لنهاية  �إل  �مل�ستقيم  �ل�سر�ط  بعد  وما  �مل�ستقيم 

ر�سو�ن �هلل و�لفالح �لأكرب. 

هي �لفاحتة، فاحتة كل باب للتغيري هي فاحتة حكاية �لب�سر كلهم، هي �لد�ستور �لكوين مل�سرية 
�لإن�سان. هي خارطة �لطريق لكل م�سار للتغيري.
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خارطة الطريق

�سورة الفاحتة
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امراأة فرعون
طوُق جناة نبي يف عرين طاغية
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�لتحليل  من  وكثريً�  �لب�سري  �لفكر  يجعل  ما  ُتبطن،  ما  غري  ظاهرها  من  يبدو  ح�سابات  هناك 
�ملو�سوم باملنطقي �أو �لو�قعي يقف عاجزً� عن �إدر�كها بعد حني. فتدفع �حلكيم للرتّيث يف �إ�سد�ر 

�حلكم �أو �ل�ستعجال يف �لبناء على ظاهر �لأمر.

ويف هذ� �لأمر نكتة لها ربط متني بوجود قوة مهيمنة وحاكمة و�إن مل ندرك �خلط �لزمني �ملتو��سل 
ل�سري �أي حركة، فمهما بلغ �لإن�سان من ب�سرية ومعرفة، يظل عاجزً� وق�سري نظر عن �إدر�ك لوحة 

�لكون �لكلية �إن �عتمد فقط على قدرته �لذ�تية.

مثله كمثل من ينظر �إىل ثقب �سغري ول يرى �إل لونًا و�حدً� فقط، ويقنع نف�سه باأن ل �سيء ُيثري 
�لإهتمام ور�ء �لباب، فما هو �إل لون و�حد ل غري. وهو ل ُيدرك �أَنّ لوحة جميلة وغاية يف �لدقة 
وكبرية جدً� من ور�ء ذلك �لباب، وهو مل يَر �سوى جزء منها، ولو �أدرك �لأمر لتوقف عن �لنقد ملا 

ير�ه.
وهذ� �ملفهوم عنو�ن �أ�سا�سي يف حركة �مل�سلحني كما �لتابعني لهم و�ملوؤمنني، لأنه ي�سكل "�خللطة 
�ل�سرية" لل�سرب و�إدر�ك �مل�سلحة بعد حني، ل مبعنى �لتو�كل و�ل�ست�سالم، بل مبعنى فتح �لإدر�ك 

خليار�ت ل ميكن للعقل �لب�سري �إد�ركها.
وبالتايل يكون �لإن�سان  �ملوؤمن بهذه �خللطة ُمدركًا ملا هو �أبعد من "ثقب باب" �حلياة �لتي يعي�سها.

�لأ�سباب  "كوكتيل" بني  وفق  ياأتي  �لأر�س،  لأهل  �ل�سماء  تخطه  �لذي  �لب�سري  �لإ�سالح  �إّن خط 
�لأر�سية و�لروؤية �ل�سماوية، ويت�سكل هذ� �خلط �مل�ستقيم مع �لوقت ويتكثف ليتحول �إىل د�ئرة هي 
�لأر�س  لإعمار  �ملجتمع  �سليمة يف  فطرة  كل ذي  �إليه  نو�ة "�لثقب �لأ�سود Black Hole" �جلاذب 
�تباع  من  ذلك  على  �أدل  ول  �لنا�س،  عو�م  من  �أو  �حلاكمة  �لطبقة  من  كان  �سو�ء  و�إ�سالحها، 
�لأنبياء من قبل طبقات ذ�ت ثر�ء �أو جاه �أو منزلة و�سلطة، كامللكة بلقي�س وحتولها لدين نبي �هلل 
�ُسليمان و�أ�سحاب �لكهف وهم يف مرتبة وزر�ء وقادة ع�سكريني وحتولهم �إىل ر�سالة �ل�سيد �مل�سيح 

و�مر�أة فرعون وهي زوجة �أعلى �سلطة يف بالدها �سارت على خطى �لتوحيد لل�سماء.
وقد تدمج "�خللطة �ل�سرية" �ملتمثلة باإدر�ك �مل�سلحة �لغيبية يف �حلا�سل من �أمور �خلارجة عن 
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يد �لتغيري وبني "�لثقب �لأ�سود"، ليخرج من بني هذ� وذ�ك مناذج تتمتع بح�س عميق فيما توؤمن 
بغ�س �لنظر عن حميطها �لكابت لها.

�لطبقة �حلاكمة،  تلك  �ملجتمع، من  �لأخرى يف  �ل�سفة  موؤمنًا من  �أمنوذجًا  �مر�أة فرعون  ومتثل 
خط  �إر�دتها  مبالأ  تختار  فهي  ذلك  كل  ومع  و�لأمر.  و�لرفاهية  و�ل�سلطة  و�ملال  �جلاه  لها  ممن 

�لفطرة �ملنادي للعد�لة و�حل�س �لإن�ساين �ل�سليم.

قر�ر  منه  �سدر  و�لذي  �لفرعوين،  �لق�سر  �إىل  �ملوعود  �لنبي  ي�سل  مت�ساعدة  �أحد�ث  و�سمن 
�لت�سفية �جل�سدية لكل مولود جديد.

�لأخري على خط  �مر�أة  ودخول  �إىل ق�سر فرعون  مو�سى  لو�سول  �ل�سماء  بتدبري من رب   وذلك 
 . ا �لتدبري من �ل�سماء و�حلركة على �لأر�س، ليخرج من بينهما �حلدث �ملُغريِّ �حلدث، يجتمع خطَّ

بقاء مو�سى وثورته بعد حني.
و�لآية مو�سوع �لتدّبر حتكي مقطعًا من م�سهد حدث د�خل �لق�سر �لفرعوين.

َل  َوُهْم  َوَلًد�  َنَتِّخَذُه  �أَْو  َينَفَعَنا  �أَن  َتْقُتُلوُه َع�سى  َل  َوَلَك   ِلّ  َعنْيٍ  ُقرَّ ُت  ِفرْ َعْوَن  �ْمرَ �أَُت  {َوَقاَلِت 
َي�ْسُعرُ وَن} �لق�س�س 9

خطاٌب يجري بني �مر�أة فرعون م�سر مع زوجها، و�لبالد تبكي �أطفالها حتت قانون "�لطو�ريء"  
�لذي �أ�سدره فرعون.

تف�سريها  وكان  �ملنام،  يف  فرعون  �أتت  روؤيا  على  بناء  وذلك  ذكر،  مولود  كل  بقتل  يق�سي  قانون 
مدعاة للقيام مبثل هذه �ملجزرة، خوفًا من ولدة "خُمّل�س �ليهود"�لذي كان فرعون ي�ستعبدهم 
وي�سوموهم �سوء �لعذ�ب، ويتخذهم وقودً� لإر�ساء جربوته ف�ساًل عن ت�سيري �أمور �لبالد �لت�سغيلية، 
كونهم من �لطبقة �لكادحة. قر�ٌر بالت�سفية �لدموية لكل �لأطفال �لذكر�ن من بني �إ�سر�ئيل، �عتمد 
فيه على "روؤيا"، وهكذ� هو حال �ملتجربين يف �لأر�س و�مل�ستعلني غرورً� وغطر�سة، فبقدر بط�سهم 
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�أعلى درجات �ل�سعف و�لهو�ن و�لعجز، فيح�سبون كل  �أنهم يعي�سون  �إل  لإظهار قوتهم �خلارجية 
�سيحة عليهم هم �لعدو، فاخل�سية من ظهور "�سوت معار�س" يق�س م�ساجعهم، ويقبلون على كل 

جريرة وخطرية لأجل �إبقاء �لأل�سن د�خل �أفو�هها.

ومع كل �لبكاء و�لنحيب �ملمتزج ببكاء �لأطفال �لُر�سع يف �أرجاء كل حي، يكون طلب �مر�أة فرعون 
مبا�سرً� وجريئًا بتبّني طفل لهما!

{ َوَقاَلِت �ْمرَ �أَُت ِفرْ َعْوَن }
مل يتم ذكر ��سمها يف �لآية �ل�سريفة، بل هي زوجة فرعون �لطاغية، و�لن�سبة لفرعون دللة على 
خط ما كانت عليه من مكانة وهي زوجة طاغية ع�سرها كله. وما لذلك من تبعات و�أزمات و�سغط 

عليها وهي �ملر�أة �ملوؤمنة.
ومن �مللفت ذكر "�مر�أة" فرعون ل زوجة، فالزوجة ُتذكر يف حال حتقيق �لأُلفة و�لتو�فق و��ستتمام 
معنى �لزوجية �ملعنوية يف جانب �لأُلفة و�ملودة و�ملادية من جانب �لإجناب، وهذ� غري متحقق يف 
بينهما ل معنويًا ول  تاآلف  "زوج". فلم يكن هناك  "�مر�أة" بدًل من  لذ� مت ذكر  �مر�أة فرعون، 

ماديًا، ل فكريًا يف �ملنهج ول ماديًا يف �لإجناب.

{ ُقرَّ ُت َعنْيٍ ِلّ َوَلَك }
�أُن�سها  "ولك"، لُتكمل  تقدمي قرة �لعني لها للدللة على مكانتها يف قلب زوجها فرعون، و�أردفت 
باأُن�سه وفرحتها بفرحته،  وهذ� يدل على �لرغبة �لعارمة �خلفية لفرعون وزوجته يف تبني طفل 
على �أقل تقدير، وهو ذلك �ل�سر�ع بني روؤية فرعون باأن يكون هالكه على مولود جديد يخّل�س بني 
�إ�سر�ئيل منه، وبني �سعوره �لأبوي وحنوه على زوجته بتلبية رغبتها، وتلك نكتة �إلهية يف �أن يكون 

�لفرج حتى من عمق رغبة �لطغاة يف �أمر ما.

{ َل َتْقُتُلوُه }
�أو مكانًا، فالقتل �جلماعي مل  ي�ستثني زمانًا  "�لطو�ريء" �ل�سادر من فرعون ل  �أن قانون  يبدو 
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يكن خارج �لق�سر �لفرعوين فقط، بل �أن �لقتل ي�سمل كل ولد حتى لو كان يف �لق�سر، وكان �لعقل 
َقْتُل كل طفل مولود مهما كان و�أيًا كان، ويدل على �لوح�سية �ملتجذرة يف ذلك  �جلمعي حينذ�ك 
�لوقت دون رحمة لطفل. فكان خطاب �جلمع "ل تقتلوه" دللة على �أن �سركاء �لقتل لالأطفال ُكرُث، 

من يت�سبب �أو ياأمر �أو يقتل. كما ورد يف تف�سري �مليز�ن للطباطبائي.

{ َع�سى �أَن َينَفَعَنا �أَْو َنَتِّخَذُه َوَلًد�}
تفكري بر�غماتي ظاهري من �مر�أة فرعون، ت�سرب به على �لوتر �حل�سا�س يف ��ستجالب �مل�سلحة 
�خلا�سة، فاإما �أن يكون هناك نفع �أو �تخاذه ولدً�، ويف كلتا �حلالتني، تكون �ملنفعة لأهل فرعون ل 

غري.
وما تقوله يبدو �إ�سارة �إىل عدم �إجنابهما لالأولد، وتلك �جلذبة من �ملحبة ملو�سى من �مر�أة فرعون 
ِنّي  ًة ِمّ َبّ �آية من �آيات �لكر�مة لنبي �هلل مو�سى، وذلك من خالل قوله تعاىل { َو�أَْلَقْيُت َعلَْيَك َمَ

َنَع َعلَى َعْيِني }. طه 39  َوِلُت�سْ
  

{َوُهْم َل َي�ْسُعرُ وَن}
تتمثل �آية من �آيات �هلل �لكربى يف �أن يدخل مو�سى "�لثائر" قلب ق�سر فرعون "�جلائر". ليحت�سن 
يذكر  وكما  ي�سعرون"،  ل  "وهم  بـ  �لآية  عقّبت  لذ�  هالكه.  يف  �سببًا  �سيكون  من  �لطاغية  ق�سر 

تف�سري جممع �لبيان باأنهم ل ي�سعرون �أن هالكهم بني يدي مو�سى )عليه �ل�سالم(. 

و�أفرد �هلل لهذه �ملر�أة �لعظيمة �سببًا لتكون و�سيلة �إنقاذ نبيه ومر�عاته من د�خل عرين �لطاغية 
نف�سه، ونكتة �أخرى تدل على �أنها لها مكانة يف قلب فرعون ومهابة يف �لق�سر، وهي ما ز�لت تخفي 

�إميانها، فاأي عظمة هذه بني جنبي هذه �ملر�أة؟
د بالقتل من �سغره، ُلي�ساف �إىل تكتمها لإميانها دوٌر  فقد كانت تتحّرك لتكون طوق جناة لنبي ُمهَدّ
�آخر يت�سم باملخاطرة، وهي حماية هذ� �لطفل. فكانت طوق جناة لنبي، و�مر�أة حتتفظ  بجذوة 

�لإميان يف ق�سر من جليد.
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امراأة فرعون...
جذوة الإميان يف ق�سر من جليد
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ِني  ّ ِة َوَنِ َنّ ْذ َقاَلْت رَ ِبّ �ْبِن ِل ِعنَدَك َبْيًتا ِف �جْلَ لَِّذيَن �آَمُنو� �ْمرَ �أََت ِفرْ َعْوَن �إِ {َو�َسرَ َب �للَّـُه َمَثًل ِلّ
اِلنِي} �لتحرمي 11 ِني ِمَن �ْلَقْوِم �لَظّ ّ ِمن ِفرْ َعْوَن َوَعَمِلِه َوَنِ

ميكن ت�سبيه �لتاريخ كالُكرة، و�لنماذج �لإن�سانية �ملتنوعة هبوطًا و�سعودً�، ُرقيا و�نحطاطًا نتوء�ت 
بارزة على �سطح �لكرة. و�لزمن هو �لأر�سية �لتي مت�سي عليها �لكرة.

لذ� تتكرر �لنماذج وقد تعود للظهور عندما يالم�س "�لأمنوذج -�لنتوء" �أر�سية �لزمن. 
وتكون تلك �لنماذج قممًا يف �لر�سالة و�ملعنى "�سلبًا �أو �إيجابًا"، قد تتمثل يف موقف حتويه �أمة �أو 

ميكن �أن يحمله فرد. 
لذ� تاأخذ هذه �لأمثلة طريقها للخلود، فُتذكر يف تو�ريخ �لأمم و�لديانات، ويتميز �لقر�آن �لكرمي  
ب�سربه لالأمثلة �لتي تختزل كمية هائلة من �لر�سائل �لبيّنة منها وتلك �لتي حتتاج لتاأمل، وكاأنها 

ملف م�سغوط Compressed file، حتتاج فتحه لتتاأمله بالرغم من �سال�سة بيانه وو�سوحه.
وق�سة �مر�أة فرعون بالرغم من �سردها يف مو�قع ب�سيطة �إل �أّن لها من �لأهمية بحيث ُي�سرب بها 
�ملثل. لأنها ت�سّكل فئة من �ملوؤمنني، ممن لهم مكانة دنيوية مميزة، جاهًا �أو ماًل �أو �ُسلطة بدرجة 

ما.
�لدرب.  ومو��سلة  و�ل�سمود  و�لختيار  �لتحّدي   حيث  من  �عتقد  كما  مميزة  مكانة  �ملر�أة  ولهذه 
وهي متثل �أمنوذجًا ن�سويًا ��سرتك يف �لختيار مع �أمنوذج �مللكة بلقي�س، �إل �أن �لأخرية كانت بيدها 

�ل�سلطة و�حلل و�لعقد، يف حني �أن �مر�أة فرعون كانت �ل�سلطة لها من زوجها �لفرعون فقط.
فكان لها مكانة �أْن ُي�سرب بها �ملثل يف �لقر�آن �لكرمي. فاملوقف �لر�سايل ل يت�سم باملرونة عندما 

يتحرك وبال�سالبة عندما يثبت.   

لَِّذيَن �آَمُنو� }  {َو�َسرَ َب �للَّـُه َمَثًل ِلّ
�سرُب �ملثل �أي �تخاذه �أمنوذجًا على مد�ر �لأزمنة و�لأمكنة، �أي �أن هذ� �ملثل هو �لقيا�س  �لأبرز 

ملو�سوع �ملثل.
�لرجال  و�ملوؤمنات،  للموؤمنني  عام  به  �مل�سروب  �ملثل  �أن  يف  عظيمة  نكتة  وهنا  �آمنو�"،  "للذين 
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و�لن�ساء دون تفريق، مما يعني �أن على �ملوؤمن �أن ياأخذ �لأمنوذج كحالة �سلوكية وفكرية و�إميانية 
و�لتي ل يحدها جن�س ونوع �ساحب �ملثل، وهو هنا �مر�أة.

ذكر  بالإمكان  كان  �إذ  ل�ساأنها،  ��ستنقا�سًا  لي�س  لزوجها  �لإمر�أة  هذه  ن�سبة  فرعون"  "�مر�أة 
�أن من نتحدث عنه هي �مر�أة  �أن لهذ� �ل�سرد يف �لن�سبة معنًى جمياًل ور�ساليًا، وهو  �إل  ��سمها، 

فرعون م�سر، بكل ما يعني ذلك من مغريات وتهديد�ت تعي�سها هذه �ملر�أة.

َنِّة } { �إِْذ َقاَلْت رَ ِبّ �ْبِن ِل ِعنَدَك َبْيًتا ِف �جْلَ
كانت �سرية "�آ�سية بنت مز�حم" زوج فرعون من �أول ما �أخذت نبي �هلل مو�سى وهو �سغري تدل على 
نقاء �سريرة هذه �ملر�أة، و�لتي ��ستمرت يف هذ� �ل�سبيل دون هو�دة، فما �إْن علم فرعون باإميانها 
و�لذي ُيقال �أنها �أ�سلمت ملا عاينت معجزة مو�سى بع�ساه �أمام �سحرة فرعون، قام �لأخري بنهيها 
عن �تخاذ �سبيل �لإميان فاأبْت! قمة يف �لتحدي و�لت�سحية و�لإميان، �مر�أة جتري من بني يديها ما 
تريد وزوجة فرعون دولة قوية وما عليها �إل �لإ�سارة ليكون ما تود وت�ستهي، ومع كل ذلك �ختارت 
ى كل ذلك بقلب  �سبيل �لإميان و�لر�سالة وكانت م�ستعدة متامًا لدفع �لثمن �لأر�سي من تعذيب وَتلقِّ
موؤمن و�سابر. فلما رف�ست طلب فرعون ب�سرف �لنظر عن �إميانها، �أوتَد فرعون يديها ورجليها 
باأربعة �أوتاد و�ألقاها يف �ل�سم�س، ثم �أمر �أن ُيلقى عليها �سخرة عظيمة، فلما �قرتب �أجلها {َقاَلْت 
َنِّة}، قمة �إميان جت�سّدت يف هذه �ملر�أة �لعظيمة �لتي ترى بعني تبتعد  رَ ِبّ �ْبِن ِل ِعنَدَك َبْيًتا ِف �جْلَ

عن كل ح�ساب �أر�سي، فرتى �مل�ستقبل بقلب �ختار �لإميان طريقًا دون غريه.

اِلـِمني} ِني ِمَن �ْلَقْوِم �لَظّ ّ ِني ِمن ِفرْ َعْوَن َوَعَمِلِه َوَنِ ّ {َوَنِ
يبدو �أن حجم �ل�سيق و�لأذى �لذي تعي�سه يف �لق�سر �لفرعوين من �سلوكيات وفكر وعقيدة كان 
للظلم  م�سدرً�  �أ�سبح  فلقد  كعمل،  وفرعون  ك�سخ�س  فرعون  �أمرين  من  �لنجاة  فتطلب  كبريً�، 
و�لبط�س، فكل ما ي�سدر منه �سد �ملوؤمنني و�لر�ساليني هو �سيء و�سيطاين، لذ� طلبت �لنجاة من 

فرعون يف �سخ�سه ملا يتمتع به من خ�سائ�س �سلبية معينة، ومن كل "عمل" �سادر منه.
كل  �إىل  نف�سه  فرعون  من  ممتٌد  فرعون  �مر�أة  تعي�سه  كانت  ما  �لظاملني"،  �لقوم  من  "وجنني 
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�آنذ�ك كان م�سيطرً�، بد�ية من فرعون و�نتهاء  �ل�سلبي  ما يف �لق�سر، فالعقل �جلمعي �لر�سمي 
باأ�سغر عامل يف �لق�سر. و�لظلم فيما هم ما�سون فيه وخائ�سون.

فلي�ست هناك ر�حة لقلب �أبي�س و�سط �سو�د يرتبع على �لقلوب، كما �أن �ل�سمعة ل ميكنها �لبقاء 
يف كهف جليدي، وهكذ� كانت �مر�أة فرعون، جذوة �إميان م�ستعلة و�سط كهف جليدي من م�ساعر 

باردة �فتقدت �لإن�سانية وكل ما ينتمي لل�سمري و�لعقل.

فكانت �لَغَلَبة �لأر�سية جلليد فرعون يف �إطفاء �سمعة "�آ�سية"، �إّل �أن �سعلتها ظّلت خالدة و�ستكون 
كذلك، لأن "حر�رتها" �آتية من �سغف �ل�سماء، وهو �ل�سغف �لذي ل يخبو� ول ينتهي �أبدً�.
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امراأة نوح ولوط
التاآمر الداخلي يف بيت الر�سايل
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ة �حلياة مع �ختالف �لظروف و�لأ�سكال و�لبيئة، �إل �أن �لإن�سان هو نف�سه، ذلك  �ل�سريط �ملُعاد �ِسنَّ
�لكائن �حلاوي ل�سبغة �ل�سماء و�أدمي �لأر�س، �لنور و�لظالم، �خلري و�ل�سر، وهو �ساحة �ل�سر�ع 
�لتي تت�سابق فيها ر�يتان، ر�ية حق ور�ية باطل، ومن له �لَغَلَبة تكون ر�يته فوق هامة هذ� �لإن�سان.

�سلوك �لإن�سان هو ثبات يف تغري، �أو كمثل �سلب يف غاز، مكوناته �لأ�سا�سية لها �سفاتها وميز�تها، 
ويكون �لإحتكاك مب�سميات جديدة و�أ�سكال جديدة لأمور ثابتة.

فقابلية �لإ�سالح موجودة بالقوة يف �لإن�سان، لكن يلزمها �أدو�ت لتكون فعاًل بالظاهر �أي�سًا. وقد 
تكون �أدو�ت �لبيئة �ملحيطة مهياأة متامًا لإحد�ث ذلك �لإ�سالح، �إل �أن قابلية ذلك تكون مفقودة 
يف ذ�ت �لإن�سان لتغليبه كفة �إ�سباع �لذ�ت �ملحدودة بدًل من �مل�سي يف كفة �لرقي بها. وميكن �أن 

يحدث ذلك حتى مع من هو �أقرب �إىل منبع �لإ�سالح ونا�سره، وهم �لأنبياء.
�أن  ي�ستلزم  ل  نبي  زوجة  �مر�أة  فكون  بحتة،  ريا�سية  لي�ست معادلت  و�لهد�ية  �لذ�تي  فالإ�سالح 

تكون هي �أي�سًا يف م�سرية �لإ�سالح.
ول �أدل على ذلك من هذه �لآية �لكرمية.. 

نْيِ  اِلَ َت َعْبَدْيِن ِمْن ِعَباِدَنا �سَ لَِّذيَن َكَفرُ و� �ْمرَ �أََت ُنوٍح َو�ْمرَ �أََت ُلوٍط َكاَنَتا َتْ { �َسرَ َب �للَّـُه َمَثًل ِلّ
�ِخِلني} �لتحرمي 10 َفَخاَنَتاُهَما َفلَْم ُيْغِنَيا َعْنُهَما ِمَن �للَّـِه �َسْيًئا َوِقيَل �ْدُخَل �لَنّارَ  َمَع �لَدّ

�تبعتها  �لتي  و�لعقلية  �ل�سلوك  خالل  من  كفرو�،  للذين  �ل�سلبي  �لأمنوذج  يف  هنا  �ملثل  م�سرب 
�لجتماعي  �ل�سر�ع  هو  �لنبيني  هذين  بيئة  مييز  وما  ولوط،  نوح  وهما  كرميني،  لنبيني  �مر�أتني 
�ل�سلبي جدً� و�ل�ساذ، ففي جمتمع نوح �سوٌت غريب عن �لر�سالة وطول زمن �متد ملئات �ل�سنني يف 

�لدعوة.

�أن  ويف جمتمع لوط قفزة �سلوكية �ساذة جتاه �لرجال، و�لقاريء ل�سرية هذين �ملجتمعني، يتوقع 
تكون زوجتي هذين �لنبيني معهما وب�سدة، فنوح مع طول �لر�سالة وزوجته ت�سهد ذلك باأم عينها، 
�أن تكون معه وت�سانده. وعند نبي �هلل لوط كذلك، فالقوم �جتهو� نحو �سذوذ غريب  �ملتوقع  من 
يعترب �لأول من نوعه يف ع�سرهم، مما كان متوقعًا من زوجته �أن تكون مع زوجها �لنبي لإرجاع 

�لفطرة حلالها يف �ملجتمع عرب ر�سالته.
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ومع ذلك كله، فاإن �ملجتمع يف زمن هذين �لنبيني قد متكن من جّر زوجتي �لنبيني لتكونا مع �لعقل 
�جلمعي �لعام �ل�سائر يف �جتاه خمالف خلط �لإ�سالح �لنبوي.

نْيِ }، بالرغم من كون �لزوجتني "حتت" ولية زوجيهما  اِلَ َت َعْبَدْيِن ِمْن ِعَباِدَنا �سَ { َكاَنَتا َتْ
�لر�سايل  �لبيت  �لإندماج مع  �أكرث من  �آنذ�ك كان  �ل�سلبي  �ملجتمع  �أن ذوبانهما يف  �إل  �ل�سرعية، 
�لذي تع�سَن فيه. فاخللل يف �لإلتز�م باخلط �لر�سايل ياأتي من غرفة �لقلب قبل �أن ياأتي من غرفة 
�لبيت. فلي�ست هناك "ح�سانة دبلوما�سية" مطلقة من �لَزلل �أينما كان �لفرد ولو حتت ظل بيت 

نبوي.
�لر�سالة  بتلك  �لإميان  وخانتا  �أوًل  م�سدرهما  من  لقربهما  �لر�سالة  خانتا  �أي  "فخانتاهما"،  

ثانيًا.
فكانت �مر�أة نوح تقول للنا�س �أن زوجها �لنبي جمنون، و�إذ� �آمن �أحد بنوح �أخربت �جلبابرة من 

قومه، و�أما �مر�أة لوط فكانت تدل قومه على �أ�سيافه. 
و�خليانة تاأتي عند وجود �أمانة يف يد �لفرد، وهما كذلك، فكونهما زوجتا نبيني ولديهما ر�سالة، 
وعدم م�ساندتهما، بل �لتاآمر عليهما ميثل خيانة للر�سالة، وذكر �سفتهما بامر�أتي نوح ولوط، دليل 
على عظم هذه �خليانة لالأمانة �لتي تاأتي من و�سط بيت �ملبلغ و�لر�سايل. وبنف�س �لنكتة �ل�سابقة 

�ملذكورة عن "�مر�أة" فرعون فكلتاهما مل تتحقق معنى �لزوجية لذ� مت و�سفها بـ "�مر�أتي".
{فلم يغنيا عنهما من �هلل �سيئًا}: د�ستور �سماوي و��سح من �أول �خلليقة متمثٌل يف قابيل، وهو �أن 
�لن�سبة �لدموية �أو �لأ�سرية ل تغني �أو ت�سمن من جوع عند �لعدول عن خط �لر�سالة. فاملهم �تباع 
�لر�سالة ل ن�سب �ل�سخ�س عائليًا �إىل �ساحبها، وتلك �للفتة �ل�سماوية �لعامة تتمثل يف �أن �لر�سالة 
يجب �أن ُتتبع بغ�س �لنظر عن �لن�سبة و�ملنزلة �لعائلية �أو �لجتماعية، وبذ� تتجرد �لر�سالة عن كل 

ر�بط �أر�سي قد يوؤثر يف خط �سريها، وهذ� هو قوة منهج �لأنبياء يف ر�سالتهم �ملتعددة.
�لذين  كل  مع  �لنار  يف  �لدخول  هو  �خليانة،  لتلك  و�لنتيجة  �لد�خلني"،  مع  �لنار  �دخال  "وقيل 
متثل  و�لتي  �لنار،  عذ�ب  من  �لتخفيف  يف  تفيد  "و��سطة"   �أو  حبوة  �أي  لهّن  ولي�س  �سيدخلونها، 
�حلالة �مللكوتية لكل �لقلوب �لبعيدة عن �هلل، فيكون بعدها عن خط �ل�سماء �قرت�بًا �أكرث لنار كل 

�لقيم �ل�سلبية.
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عليه  طالب  �أبي  بن  علي  بن  �حل�سني  بن  علي  �لإمام  عن  �لو�رد  للحديث  حقيقي  متثيل  وذلك 
كان  ولو  �لنار لن ع�ساه  وخلق  حب�سياً  كان عبد�ً  ولو  �أطاعه  لن  �ل�سالم: "�إن �ل خلق �جلنة 

حر�ً قر�سياً".
د�ستور ثابت، ومنهج ل ��ستثناء�ت فيه.

ُي�سقط كل �لعتبار�ت �لجتماعية و�لأ�سرية وكل �سيٍء �إّل من �لعمل يف حد ذ�ته..
وهذ� هو �سبيل �لقر�آن لر�سم مكانة �لإن�سان يف �حلياة، �ملعيار هو �لعمل فقط..
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مرمي ابنة عمران
امتحان الطهارة و�سط الُعرف ال�سلبي
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َطَفاِك َعلَى ِن�َساِء �ْلَعاَلنَِي )42( َيا  رَ ِك َو��سْ َطَفاِك َوَطَهّ { َو�إِْذ َقاَلِت �ْلََلِئَكُة َيا َمرْ َيُ �إَِنّ �للَّـَه ��سْ
َمرْ َيُ �ْقُنِتي ِلرَ ِبِّك َو��ْسُجِدي َو�رْ َكِعي َمَع �لرَّ �ِكِعنَي } �آل عمر�ن 43،42

ْنُه ��ْسُمُه �ْلَ�ِسيُح ِعي�َسى �ْبُن َمرْ َيَ َوِجيًها ِف  رُ ِك ِبَكِلَمٍة ِمّ {  �إِْذ َقاَلِت �ْلََلِئَكُة َيا َمرْ َيُ �إَِنّ �للَّـَه ُيَب�ِسّ
ْنَيا َو�ْلآِخرَ ِة َوِمَن �ْلَُقرَّ ِبنَي  } �آل عمر�ن 45 �لُدّ

نَي   } �آل عمر�ن 46 اِلِ { َوُيَكِلُّم �لَنّا�َس ِف �ْلَْهِد َوَكْهًل َوِمَن �ل�َسّ

ى �أَْمرً �  �َس�ْسِني َب�َسرٌ  َقاَل َكذِلِك �للَّـُه َيْخُلُق َما َي�َساُء  �إَِذ� َق�سَ {  َقاَلْت رَ ِبّ �أََنّى َيُكوُن ِل َوَلٌد َوَلْ َيْ
ا َيُقوُل َلُه ُكن َفَيُكوُن  } �آل عمر�ن 47 َ َفاإَِنّ

�إفر�د �سورة كاملة با�سم �ل�سيدة مرمي �ملقد�سة هذه منزلة للفت �لنظر لهذه �ملر�أة و�سريتها ويف 
ذلك معنًى عظيم يف �سرب �ملثال للمر�أة يف �لكون، ُطهٌر و�ختيار و�سرٌب و�سجاعة ومو��سلة ر�سالة 

ون�سٌر موؤزر، ذلك خط مرمي عليها �ل�سالم منذ �سغرها.
�لإ�سطفاء  �أمها ويف هذ�  ��ستجابة لدعوة  �لكرمية، وكان  �لآية  لقد مت ذكر �لإ�سطفاء مرتني يف 
دللة بينة يف �لقر�آن �لكرمي �أّن �لتكامل �لب�سري ل يقت�سر على �لذكر دون �لأنثى، �إذ كون �لتكامل 

يتحرك مبعزل عن جن�س �لإن�سان، فال نقي�سة لأنثى لكونها �أنثى، ول ميزة لذكر كونه ذكرً�.

و�ملنظور �لقر�آين لكال �جلن�سني يتحرك من معيار �لعمل و�لإميان دون �لنظر �إىل جن�س �لإن�سان 
بعيدً� عن معايري  و�لأنثـى على حد �سو�ء،  للذكر  ُمن�سفة  �لتكامل  وبالتايل تكون م�سرية  �ملوؤمن، 
يف  وذلك  �أخرى،  تارة  متنوعة  فكرية  مد�ر�س  �أو  تارة  �لُعـــرف  يغذيها  �لتي  �لأخرى  �لتقييم 
�ملجتمع،  يف  �لتو�زن  يهتــز  جلن�س  تف�سيل  �أي  وجود  ومع  �لآخــــر.  على  �أحدهما  تف�سيل  حماولة 
وتكون �لهّز�ت �لنف�سية و�لجتماعية و��سحة وتن�سحب على ميادين �أخرى، كال�سيا�سة و�لقت�ساد 

و�لإعالم و�لثقافة.
فو�سع �جلن�سني على قدر �مل�ساو�ة يف �سروط حت�سيل ر�سيد �لإميان و�لرتّقي يف �لتكامل هو عني 
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�لإن�ساف و�إظهار �لقوة �لفطرية لكلٍّ منهما دون متييز �أو تف�سيل.

{ َيا َمرْ َيُ �ْقُنِتي ِلرَ ِبِّك َو��ْسُجِدي َو�رْ َكِعي َمَع �لرَّ �ِكِعنَي }
 دعوة للعبادة و�لبتهال هلل، ليكون كل ذلك معينًا لها يف ظل �ل�سغط �ملجتمعي �لرهيب فيما بعد. 
ذلك �لتو��سل �ل�سماوي �سيكون كفياًل بتحمل �ل�سغط �لأر�سي عليها. و�ساحب كل ر�سالة ومبد�أ له 
وقته �خلا�س �لذي ي�ستمد من خالله طاقته �لتي تدفعه للم�سي ُقُدمًا يف �سبيل ر�سالته، ذلك �لوقت 
�لر�سايل  بالفرد  �ملحيطة  �لأر�سية  �لعنا�سر  من  �لطاقة  فا�ستنز�ف  بال�سماء.  يت�سل  عندما  هو 

ي�ستلزمه �إعادة �سحنها من م�سدر �سماوي.

قال تعاىل: { َوِبُكْفرِ ِهْم َوَقْوِلِهْم َعلَى َمرْ َيَ ُبْهَتاًنا َعِظيًما} �لن�ساء 156
حرب نف�سية كبرية يتم �سنها على �أطهر �مر�أة يف ع�سرها، فيذكر �لقر�آن "بهتانًا" ولي�س كذبًا 
فقط، و�لبهتان �أعظم درجة من �لكذب يف تلفيق �لتهم ون�سج �أمور ل �أ�سا�س لها وتدخل يف د�ئرة 

�لقذف و�لطعن يف �لعر�س.

ولعظم منزلة مرمي، ذكر �لقر�آن { ُبْهَتاًنا َعِظيًما } و�لبهتان يكفي للدللة على عظم �لأمر �إل �أن 
و�سفه )عظيٌم( له دللة على خطر ما مت ذكره يف حقها.

فقد جتاوز �ليهود كل �حلدود، فمن قتلهم لالأنبياء و��ستهز�ء مبنزلتهم �لعظيمة �إىل رمي مرمي 
و�لتعّدي على  �لُتهم  �لأنبياء ل يرعوي عن �سوق  وُبهتان عظيم. فمن يقتل  �لعذر�ء بتهمة �سنيعة 
ُحُرم �مر�أة طاهرة كمرمي �ملقد�سة. وذلك ديدن من ي�سلك �سبيل �لإنكار و�جلحود وتغييب �لعقل 

بغطاء من �لدموية و�لوح�سية و�لتهّكم و�ل�سالفة يف �لتعامل مع �لآخر.

 قال تعاىل:{ َو�ْذُكرْ  ِف �ْلِكَتاِب َمرْ َيَ �إِِذ �نَتَبَذْت ِمْن �أَْهِلَها َمَكاًنا �َسرْ ِقًيّا)1٦( َفاَتَّخَذْت ِمن ُدوِنِهْم 
ا )1٧( َقاَلْت �إِِنّ �أَُعوُذ ِبالرَّ ْحَمـِن ِمنَك �إِن ُكنَت  َل َلَها َب�َسرً � �َسِوًيّ ِحَجاًبا َفاأَرْ �َسْلَنا �إَِلْيَها رُ وَحَنا َفَتَمَثّ
�أََنّى َيُكوُن ِل ُغَلٌم َوَلْ  َزِكًيّا )19( َقاَلْت  ِلأََهَب َلِك ُغَلًما  �أََنا رَ �ُسوُل رَ ِبِّك  ا  َ �إَِنّ َتِقًيّا )18( َقاَل 
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لَنّا�ِس َورَ ْحَمًة  ٌ َوِلَنْجَعلَُه �آَيًة ِلّ �َس�ْسِني َب�َسرٌ  َوَلْ �أَُك َبِغًيّا )20( َقاَل َكَذِلِك َقاَل رَ ُبِّك ُهَو َعلََيّ َهنِيّ َيْ
ًيّا)22( َفاأََجاَءَها �ْلََخا�ُس �إَِل ِجْذِع  ًيّا )21( َفَحَملَْتُه َفانَتَبَذْت ِبِه َمَكاًنا َق�سِ ْق�سِ ا َوَكاَن �أَْمرً � َمّ َنّ ِمّ
َزِن َقْد  ِتَها �أََلّ َتْ ن�ِسًيّا )23( َفَناَد�َها ِمن َتْ �لَنّْخلَِة َقاَلْت َيا َلْيَتِني ِمُتّ َقْبَل َهـَذ� َوُكنُت َن�ْسًيا َمّ
�إَِلْيِك ِبِجْذِع �لَنّْخلَِة ُت�َساِقْط َعلَْيِك رُ َطًبا َجِنًيّا )2٥( َفُكِلي  ي  ا )24( َوُهِزّ َتِك �َسرِ ًيّ َجَعَل رَ ُبِّك َتْ
�أَُكِلَّم  َفلَْن  ْوًما  ِللرَّ ْحَمـِن �سَ َنَذرْ ُت  �إِِنّ  َفُقوِل  َحًد�  �أَ �ْلَب�َسرِ   ِمَن  َترَ ِيَنّ  ا  َمّ َفاإِ َعْيًنا  َوَقرِّ ي  َو��ْسرَ ِبي 
ا )2٧( َيا �أُْخَت َهارُ وَن  ِمُلُه َقاُلو� َيا َمرْ َيُ َلَقْد ِجْئِت �َسْيًئا َفرِ ًيّ �ْلَيْوَم �إِن�ِسًيّا )2٦( َفاأََتْت ِبِه َقْوَمَها َتْ
ِك َبِغًيّا )28( َفاأَ�َسارَ ْت �إَِلْيِه َقاُلو� َكْيَف ُنَكِلُّم َمن َكاَن ِف �ْلَْهِد  َما َكاَن �أَُبوِك �ْمرَ �أَ �َسْوٍء َوَما َكاَنْت �أُُمّ

ِبًيّا )29( }. �سورة مرمي �آية 16- 29 �سَ

بد�ية �ل�سمو �لروحي من خالل �لعبادة، و�نتخاب �ملكان �لأن�سب لذلك �لإنعز�ل �لتام هلل تعاىل 
من �أجل �لعبادة.

ه لها ب�سرً� "�سويًا" وكاأنه �ختبار �آخر ملرمي، �إذ كان بالإمكان �أن  و�ملتاأمل لالآيات يرى �أن �مَلَلك ت�سَبّ
ياأتي على هيئة تدل على �أنه مالك ولي�س ب�سرً� �سويًا فح�سب. ليكون ثقل �لإبتالء ملرمي من �لعيار 

�لثقيل فيمن كان يف مثل و�سعها.
وتردُّ بال�ستعاذة بالرحمن �إْن كان -من �أتاها- يتحرك �سمن هيئته من د�ئرة �لتقوى.

وبالتايل  زكيًا،  غالمًا  منها  �سيكون  باأنه  تعبده،  �لذي  �لرب  �أي  ربها  ر�سول  عرب  �ل�سدمة  وتاأتي 
هناك ب�سارة �لقرب من �هلل، ولكنها خطرية ولها تبعات عليها خا�سة يف �ملجتمع �لذي لن يفهم 

ما �سيجري لها �أ�ساًل.

وتنفي مرمي �إمكانية �لإجناب، ل عرب زو�ج "مل مي�س�سني ب�سر" ول عرب �لطريق �خلطاأ "ومل �أك 
بغيًا"، فهي �ملتبتلة، ويف حال ح�سول هذ� �لأمر، �سيكون �أع�سر و�أ�سعب ما ميكن �أن متر عليه يف 

جمتمعها قط.
وعند ح�سول هذ� �لأمر، متّنت �ملوت ل مبعنى هروبها من �لتكليف �لإلهي، لكن نتيجة �ل�سغط 
كانت  ما  و�سرعان  بالُطهر.  عنه  و�ملعروف  كيانها  �سميم  يف  مت�س  و�لتي  �ملتوقعة  غري  و�حلرب 

�لطماأنينة �آتية لها من �ل�سماء لي�سكن روعها.
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�سبب  وهــو  لها،  و�ختياره  �هلل  ر�سا  وهو  لعينها  �إقر�ر  هناك  كان  و�ل�سر�ب،  �ملاء  توفري  وبعد 
�لإطمئنان �لأكرب.

ومل يتوقف �لإمتحان عند هذ� بل بالختبار �لأكرب وهو �ل�سوم عن حمادثة �أي �أن�سي!
فكيف ترّبر �إذً� وحتكي ما جرى لها؟

وفجاأة  وعّفة.  وعبادة  �لنا�س،  عند  وُمقدّرة  �سريفة  �سمعٌة  �لختبار�ت،  و�أ�سعب  �أ�سد  من   ذلك 
ح�سول �أمر ل يدركه �لنا�س، ومن ثم طعن يف �ل�سرف ويف �أقد�س �سيء للمر�أة �ملوؤمنة، ومع كل 

ذلك مطلوب منها �أن ل تتحدث؟!!

�سقوط �سورتها عند �ملجتمع بهذه �لكيفية لي�س �سهاًل �ل�سكوت عنه �أبدً� و�ل�سوم عن �لكالم. 
وتاأخذها �سجاعة تنق�س �لرجال حتى لتاأتي قومها باملولود �جلديد، وتتوجه �لأنظار لها و�لكالم 

�جلارح �لذي بد�أ ومل ينته فيها وعنها ولها.

وتبد�أ �إذ�عة �لإ�ساعات و�لتهم �لتي ل تتوقف عنها، ويتم �سرد �سرية �أهلها يف ذلك كنوع جارح يف 
�لقذف و�لتلميح و�لت�سريح مبا �أتت به، مل ي�ساألو� �ل�سوؤ�ل �ملفرت�س: من �أين هذ� �لطفل؟ ل مبعنى 
�أنها هي �أتت به، رمبا تعرفه �أو مت تقدميها له. ل، لي�س هناك جمال للتفكري �حَل�َسن عنها، فالتهم 

جاهزة وعلى �ملقا�س. فتم ذكر �أبيها و�أمها بخري كتجريح لها.
ويكون جو�بها  "فاأ�سارت �إليه"، يف توجيه كل تلك �لتهم �لتي مت �إلقاءها جز�فًا �إىل نقطة و�حدة 
ومركزة، وهي �لطفل عي�سى عليه �ل�سالم. يف حتٍدّ غريب جدً� وبيان مل يخطر على بال �أحد، يتم 

�تهامها ب�سرفها، وبدل �أن جتيب توكل �لإجابة �إىل وليدها مو�سع �لتهام!!

تلك ذروة �لإميان يف هذه �ملر�أة �ملقد�سة، يتم �لتجريح بها و�لتهام �ملتو��سل، يف قبال �سيامها 
عن �جلو�ب مما يعني عند �لكثريين تثبيت �لتهمة عليها، وتوكل �لأمر �إىل �هلل عرب �لإ�سارة �إىل 
وليدها، �لذي نطق بعد و�سول �لق�سية �إىل ذروتها و�أوجها. وكاأنها حالة �نتقال عجيبة من كر�مة 

�مر�أة مقد�سة �إىل معجزة نبي قادم.
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مرمي �لعذر�ء مّثلت �أمنوذج �لإن�سان �لر�سايل �لذي هياأ �لظروف من خالل تزكية �لنف�س بد�ية، 
ليتم �لإنتخاب له ثانيًا، ويدخل يف معرتك �سر�ع يف د�ئرتني متو�زيتني: �لنف�س و�ملجتمع، لينت�سر 

على كليهما بالتوكل على �هلل و�لأخذ بالأ�سباب و�لتحّمل �لكبري.

مرمي �لعذر�ء در�س للذين مي�سون دون هو�دة يف �سبيل ر�سالتهم مع كل �لأمل، حاملني بني جنباتهم 
�لأمل، ويعي�سو� �لقيمة و�ملبد�أ على طول �ملطاف، ويكون �لن�سر خمتزنًا يف بع�س �ملو�قف، ور�ية 

�لَغَلَبة يف نهاية �لطريق.
مرمي �لعذر�ء �أمنوذج �ل�سرب �لآخذ بالأ�سباب �ملتوكل متامًا، مما يجعله نافذً� يف �ملجتمع بالرغم 

من كل �ل�سغوط �ملحيطة به. 

مرمي �لعذر�ء٫ عبري نّفاذ بالرغم من كل �لرو�ئح �لكريهة �لتي ي�سنعها �ملجتمع �ملحيط..
مرمي �لعذر�ء، وردة �جلبل �ل�سامدة يف ق�ساوة �سخر �لُعرف �ل�سلبي.
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لكل فعل رد فعٍل مع ت�سديد.
معادلة املواجهة بنظر ال�سماء
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َل  َما  �ِل  ِمَن  َوَتْرُجوَن  َتاأَْلُوَن  َكَما  َلُوَن  َياأْ ُهْم  َفاإَِنّ َتاأَْلُوَن  َتُكوُنو�ْ  �إِن  �ْلَقْوِم  �ْبِتَغاآِء  ِف  َتِهُنو�  َوَل   }
َيْرُجوَن َوَكاَن �ُل َعِليماً َحِكيماً } �سورة �لن�ساء104

متتد �آيات �لقر�آن �لكرمي �لتي ت�سرد �حلدث �أو تطرح �ملبد�أ من مكان وزمان �لفعل لرت�سم حينها 
خطًا ُيولد من حادثة نزول �لآية وميتد يف �جتاهني متقابلني �أحدهما للخلف تاأكيدً� ل�سرية �لأولني 
فاآيات �هلل عر�ٌس  �لفكرة.  تثبيتًا خلارطة طريق لالحقني وتقدمي  �لعربة، و�لآخر لالأمام  ولأخذ 
يف  �ل�سكل  "�نظر  حوله.  وما  �لإن�سان  يف  �لطبيعية  و�ل�سُن  �لكونية  �لقوى  مليز�ن  وطرح  للفطرة  فعلي 

�ل�سفحة �ملقابلة"

بكل  �حلياة  ُغرف  كل  على  �لآيات  لُت�سرق  �هلل،  لكالم  �حلركية  �لقر�ءة  نو�فذ  �إحدى  هي  وتلك 
م�ساحاتها و�أثاثها، ونتلّم�س منها �لطريق ويكون �سبيلنا معها بّينًا ملا نريد وكيف نريد وملن نريد.

تقّدم هذه �لآية �لكرمية �سورًة يجتمع فيها �ل�سبب �لعلمي �لأر�سي مع �لرتباط �لروحي �ل�سماوي.
�إذ تدعو �لآية للمر�بطة �ملعنوية من خالل عدم �لرتّهل يف كل �سور )�لبتغاء( للطرف �لآخر �ملُر�د 
مو�جهته، فال جمال لل�سعف ول �لوهن ول �أي مفردة كالمية �أو عملية يف ذلك، ولي�س للتلميح �أو 
�لت�سريح من �سبيل للظهور، فيكون �لنهي عن �لوهن بد�ية �ل�سبيل �لر��سُم بقوة للتحّرك و�ملُ�سي 
للظفر من )�لقوم(. فعدم �لوهن، هو �سمان �ل�ستمر�ر يف �إكمال خارطة طريق )�بتغاء �لقوم(، 
ونتيجة للمو�جهة �سيقع �ل�ســرر نتيجة �لحتكــاك، ول يقت�سر وقــوع �لأمل عليكم فقط، فهو و�قع 
هو  كما  �لآخــر  �لطــرف  و�لأمل يف  متبادل  فال�ســرر  وحتميــة،  كنتيجة طبيعية  �لآخر  �لطرف  يف 
ْثُلُه } و�لتبادل يف �لقرح كما �لأمل معادلة طبيعية  �َس�ْسُكْم َقرْ ٌح َفَقْد َم�َسّ �ْلَقْوَم َقرْ ٌح ِمّ فيكم { �إِن َيْ
و�ُسّنة كونية، حتكمها قو�نني �لتو�زن يف �لكون كما قو�نني �لفيزياء يف �لفعل وردة �لفعل، فُمحال �أن 
يكون رد �لفعل غائبًا حتى مع بط�س �لفعل وقوته، فهذ� ل يكون، فردة �لفعل �إما �أن تكون يف حلظة 
وقوع �لفعل �أو تكون موؤجلة، وما يجمعها يف كلتا �حلالتني هو حا�سل جمع �إحد�ث �لفعل مع �لزمن.
�لآخر،  �لطرف  ب�سور خمتلفة يف  ولو  ينتقل حتمًا  �ملعادلة  �أحد طريف  �لأمل يف  �أو  �ل�سرر  فوقوع 
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اأبعاد اأثر الآيات

لأن �لكون من طبيعته �لتو�زن، وعند �نحر�ف كفتي �مليز�ن تتاأثر �لأخرى، ليكون �ملجموع �لكلي 
للكفتني و�حدة بحكم �ُسنة �لتو�زن �لكوين. و�قعية �ل�سرر �ملتبادل تطرحه �لآية َعَلنًا وُتخربه تذكريً� 
وتاأكيدً�، كما هو يف قانون نيوتن �لثالث )لكل قوة فعل قوة رد فعل، م�ساٍو له يف �ملقد�ر ومعاك�س له 
يف �لجتاه يعمالن يف نف�س �خلط(. وردة �لفعل لي�ست بال�سرورة تكون من نف�س نوع حُمدث �لفعل، 
فعند �ل�سرب بقب�ستك على �لطاولة فهو �لفعل، وترد عليك �لطاولة ب�سوت و�أمل يتمّثل فيك، وقد 

تك�سر �لطاولة وهو �لفعل، �إل �أنها �سترتك �لأمل ورمبا �لك�سر يف يديك وهو رد �لفعل.

و��ستيعاب هذ� �لأمر �سروري للجبهة �لتي تن�سد �لتغيري يف �أي جمتمع يعي�س �أي نوع من �حلر�ك 
�أكان �سيا�سيًا �أو �جتماعيًا �أو ثقافيًا �أو دينيًا �أو �قت�ساديًا، وهذ� �ل�ستيعاب ُمهم يف جانبني:

�لأول: جانب �سناعة �لفعل
�لثان: جانب رفع �لعنويات

فعند �لإدر�ك �أنَّ �لطرف �لآخر يتاأثر بدرجة �أو باأخرى مبقد�ر نوع �لفعل �ملطروح، عندها ُيعمل 
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�لفكر يف �لإبد�ع يف �سناعة �لفعل �جلديد منه وطرحه، و�أما �حلالة �لنف�سية من معرفة هذ� �لأمر 
فهو ميّثل تغذية ر�جعة د�عمة ملو��سلة �إحد�ث �لفعل تلو �لفعل، فما د�م )�لأمل( موجودً� يف �ساحتي 
�أ�سا�س هذه  �لتعامل معه على  �لطرفني، فهذ� د�فع لربجمة �لأمل و�لأمل �ملتوقع حدوثه، ومن ثم 

�ملعادلة �لكونية يف �ساحة �لتغيري و�لأزمات، مبا ي�سمن �لتحّمل ودر��سة �لأمل.
وتلك �ملعادلة �لقر�آنية يف وقوع �لقرح و�لأمل ت�سري على غري ميادين �حلرب، بل يف �أي مو�جهة من 
�أي نوع، وعندما نتحدث عن طرفني �أحدهما بيده �ل�سلطة و�لآخر متثله �لرعّية فاإن حجم �لقرح 

كبري ومقد�ر �لأمل غري ُمتوّقع.
و�إىل جانب �أهمية ذلك �لإدر�ك �لعملي، هناك عامل ُم�ساف جلبهة �لتغيري �لتي تبتغي �لعد�لة 
و�لإن�ساف وتفتقدها جبهة �لت�سلط و�لطغيان و�لعدو�ن وهو �لرتباط بال�سماء )وترجون من �هلل 
ما ل يرجون(، وفعُل �لرجاء هذ� ُي�سيف ر�سيدً� يف جبهة �ملوؤمنني، وُيعترب َمَدَدً� م�ستمرً� لها من 
�ل�سماء، فبالتايل تكون �حلركة ذ�ت ُبعدين: بعٌد عملي و�قعي يقر�أ متغري�ت �لأر�س، وبعٌد ي�ستمد 

من �ل�سماء قّوة. وبهذين �لُبعدين تكون معادلة �لن�سر.
�حِلر�ك  دّفة  توجيه  يف  �سروريًا  �ملتبادل(  �لأثر  )قانون  ملعادلة  �حلركي  �ل�ستيعاب  يكون  لذ� 
و�مت�سا�س  �لتغيري  مثلث  بحق  ومتّثل  �لكرمية،  �لآية  ثالث طرحتها  �أمور  على  بدقة  �لرتكيز  يف 

�ل�سدمات وحتقيق �لن�سر، و�أ�سالع �ملثلث هي:
�ل�سلع �لأول: �لرتكيز على �لهدف ب�سّدة، و�ل�ستمر�ر فيه و�لتخطيط له { َوَل َتِهُنو� ِف �ْبِتَغاِء 
�ْلَقْوِم }. وي�سمل ذلك �لتخطيط �لعلوم �لع�سرية �لتي ت�ساعد على بناء ذلك �لتخطيط، �سو�ء يف 
هنا  و�ملو�جهة  وغريها.  و�لفنية  و�لعلمية  �لثقافية  �ملو�جهة  �ساحات  �أو  �لفعلية  �حلروب  �ساحات 

مبعنى تقدمي �لأمنوذج �لأقوى مقابل �لأمنوذج �لقوي �ملطروح.

�ل�سلع �لثان: �إدر�ك �أ�سلوب �لفعل ورد �لفعل و�لأمل �ملتبادل بني �لطرفني، وهو �لد�فع لدر��سة 
جميع  على  �لأمر  ذلك  وين�سحب   .{ َتاأَْلُوَن  َكَما  َياأَْلُوَن  ُهْم  َفاإَِنّ َتاأَْلُوَن  َتُكوُنو�  �إِن   } و�سد�ه  �لأثر 

مبادر�ت فهم �لطرف �لآخر و�إدر�ك �ل�سرر �لو�قع عليه ماديًا ومعنويًا.

�لتغيري  لفريق  �إ�سايف   ر�سيد  وهو  باهلل،  �لرتباط  �ملعنوي يف  �مَلَدد  �إىل  �لركون  �لثالث:  �ل�سلع 
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هذ�  يفتقد  �لذي  �لثاين  �لفريق  ميلكه  ل  �لر�سيد  وهذ�  �ملجتمع،  يف  �لطبيعي  �لتو�زن  و�إحد�ث 
�لوقت،  مرور  مع  �ملختزن  و�لن�سر  �ل�سرب  معاين  كل  يديه  ي�سقط يف  �لرتباط، حيث  من  �لنوع 
و�لنتيجة �أنَّ فريق �لتغيري يتفوق على فريق �جلمود بخطوة مهمة و�إ�سافية وهو -�لرجاء �لد�عم-، 
�لرجاء �ملفتوح على كل �أ�سباب �لن�سر و�لتفوق و�لتقـدم يف �ُسوح �ملقابلــة{ َوَترْ ُجوَن ِمَن �للَّـِه َما 
َل َيرْ ُجوَن }. ويلزم �ل�سخ يف هذ� �ل�سلع بطريقة منظمة م�ستندة على �لكم �لهائل من �ملوروث 

�لديني �لز�خر مبقومات �لقوة �لنف�سية،�ملعنوية للفرد �مل�سلم و�ملوؤمن.

�أي حركة  له يف  �ملخطط  �أو  و�ملتوقع  و�ملنطق  �لو�قع  �لأوليان �سمن ح�سابات  �ل�سلعان  كان  و�إذ� 
ميزة  وبالتايل  كثريون،  ميتلكه  ل  عن�سر  هو  �لثالث  �ل�سلع  فاإن  �آخر،  طرف  من  مقاومة  جتابه 
�لثبات على �ملوقف و�ملتابعة؛ لها مدد معنوي كبري عرب )�لرجاء( �لباين و�ملُعطي لقوة �لتحرك 
و�لتي  �ملو�جهة،  يف  �لظاهرية  قو�ه  ي�ستنفذ  �لذي  �لفرد  حلركة  �لحتياطي  �لوقود  وهو  لالأمام، 
ُيكمل معادلة �لقوة و�لن�سر، عرب �لرتباط باهلل تعاىل  َمَدد معنوي  �إذ ل بد من  ل تكون كافية، 
مبا يكون �لرتباط د�فعًا ل�ستخر�ج كل �لقوى �لد�خلية يف �لفرد وتقدميها يف �لو�قع �ملادي منها 
�أو  �ل�سينية   )Chi �لكامنة، فهي )�لت�سي  �لد�خلية  بالطاقة  �لريا�سات  فت�سميها بع�س  و�ملعنوي، 
تاأثريً�، وتتمثل يف  �أكرث عملية و�أ�سد  �ليابانية، وهي بلغتنا ثنائية )�عقلها وتوكل(، وهي  )�لِكي( 
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�جلمع بني حركة �لأر�س ومدد �ل�سماء. 
لب �لأ�سباب �لأر�سية   ولالرتباط هذ� ينابيع عّدة من �سو�هد تاريخية يكوُن �ملدد �لإلهي فيها من �سُ

�أو عرب فيو�سات �إلهية تتخذ �أكرث من �سكل ولون.
وبتلك �لثالثية يكون �مل�سي قدمًا يف �بتغاء �لقوم وحتّمل �لأمل و�ملدد من �ل�سماء، يف حتقيق �لن�سر 
�لنت�سارين  على خارطة طريق  ي�سري  موؤمن  كل  يدي  بني  و�لآية  �لآلة  موقف، هي  كل  للمبد�أ يف 

�لد�خلي و�خلارجي. وبتلك �لثالثية يكون حمّرك �لبحث عن �لن�سر يف كل ميد�ن وزمان.

لذ�، و�إن حترّكت كل �لأحا�سي�س �لطبيعية لالإن�سان يف خ�سم �أي مو�جهة �أو مقابلة، و�لتي قد تدفعه 
للياأ�س تارة �أو حل�سابات �أر�سية قد حتد طموحه تارة �أخرى، ومع ذلك فاإن �ل�ستعر��س �لقر�آين 
يقّدم و�قعية �ملو�جهة مع �إنارة �جلنبة �خلفية يف معادلة تلك �ملو�جهة، وهي �سر ن�سر كل �ملوؤمنني 

يف �لتاريخ، �أكان �لن�سر مبعجزة �أو كر�مة �أو بت�سبيب �سبب غري متوقع �لبّتة.

قامو�سه،  �سمن  لي�س  و�لتباطوؤ  فيه،  مفقود  �لياأ�س  فاإن  �لن�سر،  مثلث  �أ�سلع  بني  �جلمع  وبهذ� 
�لن�سر،  �سهم  ر�أ�س  �إىل  �ملثلث  هذ�  يتحول  ديدنه.لذ�  باهلل  و�لرتباط  �ِسَمُته،  �لعالية  و�ملعنويات 
�إىل قو�س �لفهم و�لإدر�ك و�لنية �ل�سادقة. وتكون  ويفتك بكل من يقاومه. وهذ� �ل�سهم بحاجة 
�لر�سالة �لكربى لهذه �لآية �أْن ل تياأ�سو�؛ لأن �لياأ�س ل يكون يف �سخ�س �لإن�سان �حلركي �ل�سائر يف 
�إعمال �لعدل و�لإن�ساف يف �لأر�س، لذ� يكون هذ� �لإن�سان قويًا �سلبًا متما�سكًا؛ لأن لديه �رتباط 
بعامل علوي، ول تقت�سر معرفته بالأ�سباب �لأر�سية، و�إل ف�ستكون �سكيمته معر�سة للك�سر و�ل�سعف 

ب�سرعة. فالياأ�س �سرطان كل حركة تغيري، و�ل�سرب �إك�سريها.
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قانون نيوتن الثالث باإ�سافة �سماوية
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اأهل الكهف، التغيري من الداخل، 
والعتزال لإنقاذ املبداأ
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ْئ َلَنا ِمْن �أَْمِرَنا َر�َسًد� ُدنَك َرْحَمًة َوَهِيّ َنا �آِتَنا ِمن َلّ َل �ْلَكْهِف َفَقاُلو� َرَبّ { �إِْذ �أََوى �ْلِفْتَيُة �إِ
َرْبَنا َعلَى �آَذ�ِنِهْم ِف �ْلَكْهِف �ِسِننَي َعَدًد� } �لكهف 10 َف�سَ

�ل�سعبة  �لظروف  رغم  هلل  و�ملاأوى  �ل�سرب  �أمنوذج  تقدم  �إْذ  �ل�سورة،  يف  مكانية  دللة  للكهف 
و�ل�سديدة �لتي يعي�سها �ملوؤمنون.

وهّز  �آنذ�ك،  �لظاملة  �مللحدة  �ل�سلطة  د�خل  من  �سلمية  ثورة  �لكهف  �أ�سحاب  �إميان  �سّكل  لقد 
عرو�سها دون حتى �نقالب ع�سكري �أو حماولة لأخذ �ل�سلطة بالقوة، مع ما لدى �أ�سحاب �لكهف 
من �إمكانية ذلك، فكونهم وزر�ء ويف مرتبة ر�قية يف بالط �مللك حينها، فاإمكانية �إحد�ث �لإنقالب 
�أو �أقلها �إحد�ث �ل�سرر �ملادي يف �ل�سلطة �لظاملة ممكن وب�سورة و��سحة. �إل �أن ذلك لن ُيحدث 
�أثرً� بلحاظ �لظروف و�لنتيجة �ملتوقعة ذ�ت �ملردود �لأكرب. فكان �إميانهم وتوحيدهم ثورة بحد 

ذ�تها، وترك يف �أذهان �لنا�س �أ�سئلة كثرية تقودهم ملعرفة �هلل �لو�حد �لأحد.
هم وزر�ء �لدولة ولهم �لوجاهة و�ملنزلة و�ملال و�لقوة، َفِلَم تركو� كل ذلك من �أجل "توحيدهم"؟! 
�لكهف  �أ�سحاب  هروب  خرب  �نت�سار  جمرد  كان  له؟  ذلك  كل  ترك  ي�ستحق  �لذي  �لإله  هذ�  ما 
ت�ستطع عالجه.  �لذي مل  �لنَّخر  مثل  فكان  �مللحدة،  �ل�سلطة  �سميم  �سربة يف  ي�سكل  وتوحيدهم 

فاأظهر �سعفها وهو�نها �أمام �لنا�س.
ي �أثرهم مطلوبًا وب�سدة من قبل �ل�سلطات، من �أجل ��سرتجاع هيبتها و�لنيل  لذ� كان �لبحث وتقِفّ
لها من  ما  �لدولة مع  بعجز هذه  �لثانية  �ل�سربة  وتاأتي  �لنا�س وم�سمعهم.  �أمام مر�أى من  منهم 
�إمكانيات وُجند وعدة وعتاد من �لبحث عن "جمموعة" �سغرية من وزر�ء "من�سقني" عنها، وذلك 
و�مللذ�ت  منا�سبهم  تركو�  موحدين  وزر�ء  ق�سة  جعل  مما  �لثانية.  للمرة  �لدولة  لهيبة  �إ�سقاط 

و�لقدرة بني �أيديهم ليهربو� باإميانهم فقط خالدة على مر �ل�سنني ومل ُتن�َس قط. 
وعدم  هلل  �ملطلق  �لتوحيد  وهو  �لأ�سا�سية،  ومقت�سياته  �لإميان  حقيقة  �لكرمية  �لآية  ��ستعر�ست 
�ل�سرك به، ويف مكانتهم ومنا�سبهم �إ�سارة جلو�ز �لعمل مع �حلكومة �لكافرة و��ستعمال �لتقية، 
فهناك "َفَرج" للموؤمنني �إن كان من بينهم من هو يف ج�سم �ل�سلطة �لظاملة، مع حلاظ �أن �إميانهم 
وتقدمي  تقويــة  �ل�سلطة  تلك  يف  وجودهم  وي�سبح  �ملعادلة  تتغري  قد  و�إل  ُمعلنًا،  ل  خمفيًا  كان 

م�سد�قية لها.
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ثابتون على  �ملنا�سب،  لتلك  موؤهلون  �ملوؤمنني، وهم  لدماء  للدين وحقنًا  �لتقية خدمًة  فا�ستعملو� 
�إميانهم مبا ورد { ِفْتَيٌة �آَمُنو� ِبرَ ِبِّهْم }، و�تخذو� منا�سبهم و�سيلة لإنقاذ �ملوؤمنني.

وقد كانو� ثابتني على �إميانهم ر�ف�سني لالن�سياع ملعايري �جلماعة و�ملجتمع �مللحد �لذي هم يف 
فهم  ُهًدى}،  َوِزْدَناُهْم  ِبرَ ِبِّهْم  �آَمُنو�  فيه{  تكامل  مرحلة  ويف  �إميانهم  على  م�سرون  بل  كنفه، 
ب�سبب  �لكبري  �لجتماعي  �ل�سغط  رغم  وذلك  لهم،  �لهدى  بزيادة  �هلل  وكافاأهم  بربهم  موؤمنون 
معايري �ملجتمع وما يتبعه من �سغوط نف�سية مزلزلة، فكان �سبيلهم �لإنعز�ل كخيار �أخري للحفاظ 

على �إميانهم، فلجاأو� �إىل �لكهف؛ �عتز�ًل عن جمتمعهم �مللحد؛ وخوفًا على �إميانهم.
�لظروف  تلك  ويكون وجودك يف مثل  �إميانك،  �إظهار  �أنفا�س  وتكبت  �لظروف  فعندما حتا�سرك 
و��سعة  �هلل  �أر�س  تكن  "�أمل  �لبيئة  تغيري  من  بد  فال  �لر�سالية،  حركتك  جذوة  لنطفاء  مدعاة 
فتهاجرو� فيها"، فمد�ر �لتغيري ل ميكن ق�سره على بقعة جغر�فية دون �أخرى.فم�ساحة �حلركة 

هي ب�سعة �لأر�س كلها دون حد.
{ َورَ َبْطَنا َعلَى ُقُلوِبِهْم }، و�لربط ل يكون �إل لالأمر �لعظيم �ملزلزل، وهو نعمة �إلهية ل تكون �إل 
للموؤمنني �لذين �رتبطو� باهلل و�نقطعو� �إليه فياأتيهم �ملدد من عنده بتوفري �حل�سانة من �لتزلزل 
و�لرتد�د عن خط �لهد�ية، فهم موؤمنون وز�دهم �هلل هدى وربط على قلوبهم ليثبتو� على خط 

�لهدى يف زلز�ل عظيم وبالء كبري.
وقد و�سل بهم �ملقام �إىل �إعالن �لتوحيد جهارً�، �إذ تقت�سي �مل�سلحة ح�سبما ر�أوها �أن �لوقت قد 
حان لإعالن �إميانهم وحتّمل كل �لنتائج �ملرتتبة على ذلك، وترك �لدنيا وملذ�تها  و�لهروب �إىل 
�هلل. فجذوة �لتوحيد �إذ� �تقدت ل ميكن تخفيف �أو�رها يف قلوب �ملوؤمنني �ل�سادقني، فتلك �لطاقة 
تود �خلروج و�لتحرك �لعلني، فكانت "�ساعة �ل�سفر" عندهم قد حانت ومت �لإعالن عن م�سلكهم 
و�جلاه  �ملادية  �لقوة  قمة  يف  وهم  �لقر�ر  هذ�  �تخذو�  �لدولة.  لدين  �ملخالف  و�لديني  �لفكري 
�لتي �ستجري عليهم -يف  �لعو�قب  يعلمون  �لقر�ر وهم  �تخذو� هذ�  �أيديهم،  �ملُْكَنة بني  و�ل�سلطة 
حال �لقب�س عليهم-، ف�ساًل عن �ل�سرر �لذي �سيلحق باأهلهم ومن يعز عليهم، �تخذو� هذ� �لقر�ر 
بوعي وحكمة مع �ندفاع �ملحب حلبيبه، فقد �ساقو� ذرعًا بالتكتم �لذي كانو� فيه. وحينما دقت 
"�هلل"، وكان �هلل حا�سنهم ومنقذهم  �إىل  �لدنيا ثالثًا، وهربو�  �ل�سفر" لديهم، طّلقو�  "�ساعة 

وخُملدهم ونا�سرهم.
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ْئ َلُكم  ْحَمِته وُيَهِيّ ن َرّ َ َفاأُْوو� �إَِل �ْلَكْهِف َين�ُسْر َلُكْم َرُبُّكم ِمّ { َو�إِِذ �ْعَتَزْلُتُموُهْم َوَما َيْعُبُدوَن �إَِلّ �َلّ
ْرَفًقا } �لكهف 16  ْن �أَْمِرُكم ِمّ ِمّ

تربز هنا نكتة جميلة �إذ كيف يكون �لإيو�ء يف كهف ل مكان منا�سبًا فيه للمبيت و �لأكل؟
يكون  ل  �إذ  �لكهف.  ذلك  لالإن�سان يف  �حلياة   مقومات  �نعد�م  رغم  هنا  �لإلهية  �لعناية  فتتجلى 
ن  َرُبُّكم ِمّ �ملكان ماأوى �إل �إذ� تو�فر فيه �لطعام و�ل�سكن و�لأمان، ومما يوؤكد ذلك { َين�ُسْر َلُكْم 
ْرَفًقا }.  فكان �لن�سر للرحمة �خلا�سة باملوؤمنني �إذ هو �سبحانه  ْن �أَْمِرُكم ِمّ ْئ َلُكم ِمّ ْحَمِته وُيَهِيّ َرّ
�أفقي  ن�سٌر  وكاأنه  لهم  �ل�ُسُبل  تهيئة  مع  متالزمًا  وكان  باملوؤمنني،  ورحيم  �أجمعني  بالنا�س  رحمان 

عليهم جميعًا مع حتديد عمودي لل�سبيل �لذي �سيكون لهم.
فكان �لن�سر للرحمة بعد �لذهاب و�لإيو�ء للكهف ل قبله، يف رمزية باأن ن�سر �لرحمة ل يكون �إل 

بعد �لنقطاع �لفعلي هلل.
و�لإيو�ء للكهف لبّد �أن يجهز مبا يتنا�سب وحالهم من �نقطاع �إىل �هلل وهو على غري ذلك، وقد مت 

بن�سر �لرحمة وتهيئة مرفق من �أمرهم.

ْف  ْنُه َوْلَيَتلََطّ َها �أَْزَكى َطَعاًما َفْلَياأِْتُكم ِبِرْزٍق ِمّ { َفاْبَعُثو� �أََحَدُكم ِبَوِرِقُكْم َهِذِه �إَِل �ْلَِديَنِة َفْلَينُظْر �أَُيّ
َول ُي�ْسِعَرَنّ ِبُكْم �أََحًد� } �لكهف 19

ْف َول ُي�ْسِعَرَنّ }..  ْنُه َوْلَيَتلََطّ َها �أَْزَكى َطَعاًما َفْلَياأِْتُكم ِبِرْزٍق ِمّ هناك نكتة جميلة يف �لآية{ َفْلَينُظْر �أَُيّ
�لنكتة يف "فليتلطف".. ملاذ� قيل ذلك ؟

 �ملعنى هنا �أن يقوم �أحدهم بالذهاب لل�سوق.. ويكون �سلوكه حذرً� وبه مد�ر�ة لكي ل يك�سفه �أحد، 
ونوع من  و�لكيا�سة  و�ملد�ر�ة  �لأمر  و�لتلطف يف  ز�لو� يف ع�سر طاغيتهم.  �أنهم ما  لأنهم يظنون 

�لتخفي وتاأكيدها جاء بعدها بــ { َول ُي�ْسِعَرَنّ ِبُكْم �أََحًد� }..
�ملعي�سة  يف  معينة  رتبة  من  لأنهم  �أزكى؛  �أيها  بل  طعام  �أي  يقل  مل  طعامًا؟  �أزكى  �أيها  ولينظر 

�لجتماعية فطبيعي �أن يطلبو� طعامًا من ذلك �مل�ستوى، حيث �لطعام �لزكي �أي �لطازج.
مل يقل فلياأِت بل فلينظر �أي يتخري ويتاأمل ماذ� ي�سرتي..

�لجتماعية  ومكانتهم  �لكهف  �أهل  ونف�سية  �لق�سة  ملجريات  دقيق  و�سف  �أنه  ذلك  وحكمة 
و�لقت�سادية. فهم من علّية �لقوم ومل تغرّنهم �حلياة يف وح�سة �لدرب �ملنفرد وهو �لتوحيد.
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اَعَة ل َرْيَب ِفيَها �إِْذ َيَتَناَزُعوَن َبْيَنُهْم  ِ َحٌقّ َو�أََنّ �ل�َسّ َنا َعلَْيِهْم ِلَيْعلَُمو� �أََنّ َوْعَد �َلّ { َوَكَذِلَك �أَْعَثْ
ِذيَن َغلَُبو� َعلَى �أَْمِرِهْم َلَنَتِّخَذَنّ َعلَْيِهم  ُبُّهْم �أَْعلَُم ِبِهْم َقاَل �َلّ �أَْمَرُهْم َفَقاُلو� �ْبُنو� َعلَْيِهم ُبْنَياًنا َرّ

�ْسِجًد� } �لكهف 21  َمّ
مل ي�ستنكر �لقر�آن قر�ر من َغَلَب �أمرهم يف �تخاذ م�سجد على مكان �أهل �لكهف، وبح�سب ما تذكر 
�لرو�يات فاإن �جلماعة �لتي تريد �أن تبقى ق�سة �أهل �لكهف باقية يف �لأذهان عرب بناء م�سجد 
عليهم، هم �أولئك �ملوؤمنون باملعاد �جل�سماين. ويف �لآية للمتاأمل م�سارحة بجو�ز بناء م�سجد على 

�لقبور-وكان �لكهف قربً� لأ�سحابه-.
 ومفهوم �مل�سجد موجود قبل �لإ�سالم بفرتة  �أي كانت من �سمن حركات عبادتهم �ل�سجود يف ذلك 
�لوقت �أي�سًا وما �تخاذ �مل�سجد �إل تذكريً� للنا�س بهم كلما �سلو�، عرفانًا و�عرت�فًا لهم باأ�سبقيتهم 

يف توحيد �هلل، وهنا يربز وعي للنا�س و�أغلبيتهم �لذين قالو� باتخاذ م�سجد عليهم. 
كبارهم  وجاهة  �أو  �مل�سجد  ببناء  �لقائلني  �إىل كرثة عدد  �إ�سارة  فيها  �أَْمِرِهْم }..  َعلَى  َغلَُبو�   }

ووجهائهم �أو قوة �لكلمة.

�ِبُعُهْم َكْلُبُهْم َوَيُقوُلوَن َخْم�َسٌة �َساِد�ُسُهْم َكْلُبُهْم َرْجًما ِباْلَغْيِب َوَيُقوُلوَن �َسْبَعٌة  { �َسَيُقوُلوَن َثلَثٌة َرّ
ا َيْعلَُمُهْم �إَِلّ َقِليٌل } �لكهف 22  ِتِهم َمّ ِبّي �أَْعلَُم ِبِعَدّ َوَثاِمُنُهْم َكْلُبُهْم ُقل َرّ

�إل من  �لقول يقولون �سبعة ومعهم كلبهم ولي�س ثامنهم كلبهم! ول يتم �لحت�ساب  كان بالإمكان 
نف�س �جلن�س. نقول �سبعة رجال مثاًل، ول نقول �سبعة رجال وثامنهم كلب!

هذ� يدل على �أن �لكلب له منزلة �أي�سًا و�إل مامّت عّده باللفظ هنا مع �أهل �لكهف. و�لقول عن �أهل 
�لكهف ي�سمل ما بالكهف �سو�ء �إن�سان �أو حيو�ن لذ� مت �لعد بهذه �لطريقة وقد مت ختم �لعد به �أي 

بالكلب.
ويذكر �ساحب تف�سري �لأمثل �ل�سيخ نا�سر مكارم �ل�سري�زي، يف �إ�سارة لطيفة منه باأن �لأبو�ب غري 
مغلقة �أبدً� للمحبني �ل�سالكني للحق، �سو�ء كانو� وزر�ء عند ملك ظامل كحال �أ�سحاب �لكهف �أو 
�لأكرثية �لذين هربو� لإميانهم �أو كان ر�عيًا ممن �لتحق بهم بعد حني و�ن�سم �إليهم يف �لكهف �أو 

حتى كلبه!
فجميع ذر�ت �لوجود تذكر �هلل، وحتبه يف قلوبها و�سميم وجودها.
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جاء �خلالف على عددهم وجاء �لتفنيد �لقر�آين لينطق ف�ساًل يف ذلك. �إذ طول �لزمن من بعد 
دخولهم �لكهف، �إىل حني �كت�سافهم لهم، وتناقل �لرو�يات من زمنهم لإكت�سافهم، فتو�تر خربهم 

كحدث تاأريخي قابل للمز�يدة و�ملناق�سة.
و�لعدد مل يكن مهمًا �إذ مل يح�سم �لقر�آن عددهم بال�سبط، مع ميل �إىل رجحان �لقول �لثالث يف 
�لثالث، ومع تعقيب  "رجمًا بالغيب" َوَرَد بعد �لقول �لأول و�لثاين دون  �أن  �لآية �لكرمية، بلحاظ 

�لأمثل.  تف�سري  يف  ذلك  يذكر  بعدتهم" كما  �أعلم  "ربي 
َو�ْزَد�ُدو� ِت�ْسًعا } بينما  { َثَلَث ِماَئٍة �ِسِننَي  َلْبثهم يف �لكهف بدقة..  وقد مت �لإف�ساح عن �سنِيّ 

�أحجم عن �لإف�ساح عن عددهم �حلقيقي !!
دقة  من  بالرغـــم  بالعدد  ليــ�س  �لعبــرة  �إذ  ب�ســدة،  و�ملـــر�ء يف عددهــم  �جلد�ل  نهي عن  وجــاء 

طـــرح �لزمن!!
بني  زمني  كتوثيق  �لنفر�ج  فرتة  يف  ق�ستهم..  �لنا�س  �كت�سف  �لتي  �لفرتة  بل  �لعدد  �ملهم  لي�س 

�لفرتتني.. و تبيانًا لالإعجاز!
و�لناظر لالآيات �لكرمية يف �سرد ق�سة �أ�سحاب �لكهف و�ملتاأمل فيها يرى �سياقات معرفية تقدم 

له موؤ�سر�ت عديدة يف جمال �ملقاومة �ل�سلمية. 
و�لقت�سادي  �ل�سيا�سي  و�ل�ستئثار  �لطبقية  نخرته  جمتمع  ج�سد  يف  �لرتياق  كانو�  �لفتية  هوؤلء 
�آنذ�ك.  و�لجتماعي وحرية �ملعتقد، فكان �ملوحدون يتلقون �لتعذيب من قبل �ل�سلطات �حلاكمة 
وكانو� حجة كربى على �سالكي درب �لتوحيد �لر�ف�س للجمود �لفكري و�ل�ستعباد �ملربمج لل�سلطة.
َفَلَفَظهم �ملجتمع، فالنا�س على دين ملوكهم؛ لأن معدته غري موؤهلة له�سم �ملادة �لغذ�ئية �لر�سالية 
�لتي يقدمها هوؤلء �لفتية، فلم يكن من �سبيل  يف ظل غياب �لتقّبل و�إحد�ث �لأثر �إل حفظ هذ� 

�لأمنوذج �لر�سايل  بعيدً� عن �لإعد�م و�ندثار �أثرهم.  
فاأ�سبح �لكهف دللة على "�للجوء �ل�سيا�سي" لرب �لعاملني، جلوء ل ي�سر معه �سيء ل يف �لأر�س 
ول يف �ل�سماء، وحتّول �لكهف يف حينه وما بعده �إىل رمزية ملتناق�سني، فر�ٌر من �لبط�س �ل�سيا�سي  

�لقائم �آنذ�ك، وذوبان �أكرث يف �خلط �لإمياين بت�سليمه �ملطلق لل�سماء.
وديدن �لطغاة و�ملجتمعات �ملطبلة لها، هو ت�سويه كل ما يلم�سه �مل�سلحون و�ملطالبون بحق �لتفكري 
من  نوع  لأي  و�ل�ستحمار  و�ل�ستعباد  �ل�ستهالك  قو�لب  من  لالإن�سان  �ملحررة  و�لعبودية  �حلر 
�ل�سلطة، �أكانت �سيا�سية �أو دينية �أو �قت�سادية. وكل ذلك خوفًا من حتول "�ملوقف �لفكري" �إىل 

64



مرحلة �لرمزية �مللمو�سة عند �لنا�س، و�لتي تعترب و�سيلة هامة للعقل �لب�سري للتذكر و�إحد�ث �لأثر 
بعد ��سرتجاع �لق�سية.

فقتل �مل�سلحني وت�سفيتهم ج�سديًا �أو �لهجوم عليهم �جتماعيًا ُتعترب �لو�سفة �لد�ئمة لل�سلطات 
للتنكيل وت�سويه �لر�سالة �لتي يحملها �أولئك �مل�سلحون.ويكون كل ذلك �سمن ��سرت�تيجية "�ل�سرب 
يف �لعلن"، وهي �ل�سيا�سة �ملبتورة و�لتي ل تاأتي بثمارها �إىل �لطغاة كما يرجون، فذ�ك فرعون �أر�د 
حتدي مو�سى ب�سحرته "عَلنًا " يف  "يوم �لزينة " غرورً� منه وجتربً�، فكان "�لَعَلن" هزمية على 
"غرور  فتحول  �لنار،  �بر�هيم يف  �هلل  نبي  �إلقاء  لنمرود وحماولة  باملثل  و�لأمر  مبا�سرة،  �لهو�ء 
�لطاغي منرود" �إىل هزمية نارية على منرود �أي�سًا، و�لأمر ي�سري على بقية �لطغاة مع �لأنبياء 

و�مل�سلحني.
و�أهل �لكهف لي�س ببدع من ذلك كله، لقد حتولت رغبة �ل�سلطة يف حمو �أثرهم �إىل �نطالقة لتخليد 
ُمعا�س بعدهم،  و�قع  �إىل مالم�سة  وبعده، وحتول ذكرهم  �لبط�س  �أثناء  ق�ستهم، فبقت ذكر�هم 

فكان تخليد ذكر�هم ببناء م�سجد عليهم.
تلك �ملعادلة �لتي ما ز�لت م�ستمرة ونر�ها حتى يومنا هذ�، هي �ُسنة �إلهية، عالنية �لبط�س �إ�سر�ع 

يف �سقوط �أي عر�س. 
و�لُطغاة �حلمقى هم من يحّولون كل ما يلم�سه �مل�سلحون و�لثائرون على �لظلم �إىل ذكرى ل تغيب 

وتكون خالدة.
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رد  جميل ال�سماء
باحلركة على الأر�ض
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ا �أَْعَطْيَناَك �ْلَكْوَثرَ  } �لكوثر 1 { �إَِنّ
هو خطاب �لعطاء �ملتبوع بالتو��سل مع �ل�سماء وتزكية ذلك على �لأر�س ليكوَنا جناحا �لرد على 
"�لتعيري" �لذي رفعه �أعد�ء �لنبي �لأكرم )�س( يف جمتمع يتفاخر بالن�سل كامتد�د للفرد ويعك�س 

به. "خلود" ��سمه 
فالطبقة �لربجو�زية و�ملنتفعة من نظام �لعقل �جلمعي �ل�سلبي �ملتبع لها و�لذي ي�سب يف م�ساحلها 
ترى يف �أي دعوة لالإ�سالح تهديدً� لها وُتربزه على �أنه تهديد لنظم �ملجتمع وثباته، ويكون �ل�ستنفار 
�أو نقي�سة -بلحاظ ر�أي �لعقل �جلمعي- مرتعًا لبتكار �لنقائ�س  يف �أوج ذروته، وتتخذ �أي ثغرة 
تلو �لنقائ�س يف عملية ح�سابية تهدف لت�سجيل �لنقاط �سد �مل�سلحني و�إبر�زهم يف موقع �ل�سعف 
و�لهو�ن يف قبال �ل�سلطة �لربجو�زية و�حلاكمة يف �ملجتمع. وذلك ديدن �ل�سلطات �لنفعية و�لباغية 

يف كل زمان ومكان.

وعودً� �إىل �ل�سورة �ملباركة، ميكن �أن نرى ثالثية ُم�ستحكمة تر�سمها هذه �لآيات عند �لتاأمل فيها:

ا �أَْعَطْيَناَك �ْلَكْوَثرَ  }، و�لكوثر تلك �لنعمة �لكربى �ملتمثلة يف وجود ب�سعته  1. قمة �لعطاء: { �إَِنّ
�لر�سول  �بنة  "�لكوثر" باأنها  تف�سري  �عتماد  عليها" على  �هلل  "�سالم  �ل�سديقة  �لزهر�ء  فاطمة 
)�س(، وهي �لأمنوذج )�ل�سما -�أر�سي( للكوثر معنًى ولفظًا، فعاًل وقوة، ت�سورً� وت�سديقًا. فهي 
كل دللته  �لكوثر يف  معنى  لتب�سط  �سو�ء  على حد  و�لفعل  �لن�سل  �لتي متتد يف  �ملتحركة  �لنعمة 
وهناك  �لكرمي )�س(.  �لنبي  �سد  "�لأبرت" بريقًا  �سعار  رفعو�  ملن  �لعملي  �لرد  وتكون  وعطاياه، 

تفا�سري ت�سري �إىل �أن �لكوثر هو �خلري �لكثري �أو نهر يف �جلنة �أي�سًا.

2. قمة �لثناء و�ل�سكر: { َف�َسِلّ ِلرَ ِبَّك َو�ْنَحرْ  }، جانبا �لربط �ل�سماوي بال�سالة و�جلانب �لأر�سي 
بالنحر مثَّل تكافاًل �جتماعيًا وردً� عمليًا يف قبال نحر �مل�سركني لالأ�ساحي �أمام �أ�سنامهم، على 
�عتبار �أن تف�سري �لنحر �ملرتبط بنحر �لأ�ساحي. وهناك تفا�سري �أخرى متيل �إىل كون �لنحر هو 

رفع �ليد �أثناء �لتكبري.
�ملعنى  له  فكالهما  لالأ�سحية،  نحر  كونها  �أو  �ل�سالة  دقيق حلركة يف  و�سف  �لنحر  كان  و�سو�ء 
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�حلركي لل�سكر على �لنعمة، حركة �سكر عمودية ت�ستند على �لرتباط �لروحي بني �لفرد �لر�سايل 
و�ل�سماء، وحركة �أفقية تاأخذ بذلك �ل�سكر وحتوّله �إىل �سلوك ُمنتج ُيرثي �ل�ساحة و�ملجتمع، �سو�ء 

من �لناحية �لجتماعية �أو �لقت�سادية.

ْبَتُ  } �لكوثر 3 هو �لأبرت، هنا يكون �لرد على  3. قمة �لدعم و�لرد وطرح �لفهوم: . { �إَِنّ �َساِنَئَك ُهَو �ْلأَ
�ملفهوم، باإعادة تعريفه، ويف هذه �لآية مكمن �أقوى، و�أهم �أ�سلوب ملو�جهة �لأنظمة و�ملنتفعني من 
�لتمييز �لطبقي و�أي�سًا �مل�ستاأثرين مب�سالح �لنا�س بالقوة �أو بالدين �أو بكليهما معًا. فامل�سطلحات 
�لتي تطلقها �لأنظمة �لنفعية و�لبط�سية على �مل�سلحني �ملعار�سني ل�سيا�ستها ل بد من �لرد عليها 
باإعادة  طرحها جمددً� ومن �لز�وية �لو�قعية ملعناها، ل من ز�وية �لـ "Propaganda" �لر�سمية 

�لتي تروج لها �ل�سلطة يف �أ�سو�ق �إعالمها. 

وعند �لتاأمل �لتفكيكي لل�سورة  من "نافذة" �أخرى، نرى �لت�سور �لتايل:

بال�سالة  �لعبادة  هي  �لعمودي  و�لأفقي  �لعمودي  �خلطني  2 دمج  �لكوثر   { َو�ْنَحرْ   ِلرَ ِبَّك  َف�َسِلّ   }
لل�سماء و�لأفقي هو �لنحر وحركته �لجتماعية وتاأثريه يف �لأر�س.

فبعد عطاء �لنعمة يكون �مل�سلكني، �لعبادة لل�سماء و�لعمل يف �لأر�س. فال�سالة هي �لعبادة و�لعمل 
هو �لنحر، تكاملية ثنائية ل تتوقف، �َسَرٌر من �ل�سماء ونوٌر منها يف �لأر�س.

ويتحقق  هلل،  بال�سكر  و�لعطاء  �ملنح  مقت�سيات  يحقق  باأن  للنبي  هنا  �أي�سًا  �ملبا�سر  �لأمر  فياأتي 
بال�سالة وقد يكون معنى �ل�سالة �لآخر هو �لدعاء وطلب �حلاجات من �هلل، �أي �أعطيتك �لنعم 

و�خلري �لكثري فادعني �سكرً� لذلك �سكرً� قلبيًا يرتجمه �لقول بالدعاء و�لعمل بالنحر قربة له.

{ �إَِنّ �َساِنَئَك ُهَو �ْلأَْبَت } �لكوثر 3 وكل عدو لك يف طريق ��ستالم �لنعمة و�إظهارها عليك و�سكرك لها 
�سماًء و�أر�سًا هو �ملنقطع-�لأبرت-،لأنه قطع �سلته بهما، فهو �مل�سد�ق �لأكرب لهذ� �لذي يناوئك يف 
خطك �لر�سايل. وكل و�قف �أو مانع لتلك �لنعمة �أن ت�سل هو �لأبرت. وكل خمالف لهذه �مل�سرية من 
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تقبل �لنعمة و�سكرها و�لعمل على حمدها بطريقتيها �ل�سماوية و�لأر�سية، �لعبادية و�ملعامالتية، 
بجناحي  للنعمة  �سكٌر  بعدها  �هلل،  من  ُمعطاة  نعمٌة  هي  ملنهجه.�إذً�  ��ستمر�ر  ل  �لذي  �ملبتور  هو 

�ملعامالت و�لعباد�ت ومن ثم تبيان للمناوئ يف قبالة �لنعمة وم�سريه.
للنا�س وحماربة كل تلك �لقيم،  �لإلهية من وعي وعد�لة وخري  ومن يتحرك يف قبال قطع �لنعم 
فلي�س ببعيد عن د�ئرة م�سد�ق "�لأبرت"، فال�سخ�سيات �لو�ردة يف �لآيات �لقر�آنية �لكرمية هي 
�لنووي  "�حلم�س  نف�س  و�ملكان ما د�مت حتمل  �لزمان  "�لنماذج -Prototype" �لتي متتد عرب 

و�أفعالها. مو�قفها  DNA"يف 

يف  �أ�سا�سية  و��سرت�تيجية  مهمًا  مبد�أً  متثل  �لكرمي،  �لقر�آن  يف  �سورة  �أق�سر  وهي  �ل�سورة،  هذه 
مو�جهة �حلرب �لنف�سية من �لقوى �ل�سلبية �مل�سيطرة على �ملجتمع، ويتم ذلك ح�سب �لتاأمل يف 

هذه �ل�سورة عرب �ملثلث �لتالية عنا�سره:

1. �لفهم �لقيقي للنعمة بني يدي �لر�سال:
2. �لربنامج �لركي لتاأدية �ل�سكر على �لنعمة وم�ساديقها �لعملية.

�إعادة طرح تعريف للمفاهيم و�ل�سطلحات كجزء من رد على �لرب �لنف�سية �لعلنة �سد   .3
�لر�ساليني.

�لطرف  من  �لت�سليل  �أمام  مو�جهة  خطة  لر�سم  م�سرية  ومنهج  قوة  مكمن  �لأخرية  �لآية  ويف 
�ملعادي للر�سالة و�خلط �لر�سايل، وذلك باإعادة تعريف ما يتم �إطالقه من �جلهات �ملناوئة خلط 

�مل�سلحني.
�سل�سلة  باإطالق  ونفعيتها  م�ساحلها  على  للحفاظ  �لب�سري  �ملجتمع  يف  �ل�سلبية  �لقوى  تعمد   �إذ 
لها يف  �ملخالف  �أو  �ملعار�س  �لطرف  و�إ�سقاطها على  تعريفها  �لأ�سبقية يف  لها  تكون  م�سطلحات 
�لتوّجه، ومع �لتكر�ر يرتبط �مل�سطلح �لذي مت �إطالقه على �مل�سد�ق �ملُ�سَقط عليه ذلك �مل�سطلح، 
�لإرهاب  م�سطلحات  كحال  ينفك.  ل  و�قع  وكاأنه  �ملجتمع  يتناوله  حديث  من  جزء  �إىل  ويتحول 
دون  "وقفًا" على منوذج مق�سود  تعريفها  �أ�سبح  وغريها من م�سطلحات  �حلا�سر  يف ع�سرنا 

�إن�ساف يف طرحه.
�لقر�آن  يف  �لأنبياء  ل�سري  و�لناظر  �خلليقة،  بدء  مذ  "�مل�سطلحات" قائمة  حرب  تكون  وبالتايل 
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�لكرمي، يرى �ملخالفني و�ملحاربني لهوؤلء �مل�سلحني و�ملر�سلني من رب �لعاملني ي�سوقون م�سطحات 
من  غريها  �إىل  �ل�سعف"  فيه،  �آلهتم  من  َم�ٌسّ  جمنون،  �ساعر،  "�ساحر،  مثل  عنهم،  �سلبية 
م�سطلحات تت�سم بالهو�ن. فتلك حرب نف�سية ُيجيدها حماربو �لإ�سالح ووعي �لفطرة، فديدنهم 
قبل  من  �لقوي  و�لرد  �لتفنيد  يكون  وبدورهم  م�سلح.  �أي  مو�جهة  �حلز�م" يف  حتت  "�ل�سرب 
�أو  "�ملفاهيم"  حرب  تكون  وبهذ�  �أخرى.  تارة  و�ملعجز�ت  تارة،  �ملنطق  عرب  و�ملر�سلني  �لأنبياء 
�مل�سطلحات قائمة على قدم و�ساق ول تنتهي، فاإل�ساق �ملفهوم �ل�سلبي على �لطرف �لآخر بد�ية 

ك�سر �سوكته لالنق�سا�س عليه.

�أو �جلد�ل �لد�ئــر بني �لأنبياء و�أقو�مهم، يــرد  و�لرد �لقر�آين للمتابــع لالآيات �ملتعلقــة باحلــو�ر 
ُيتقنها  "�ملفربكة" �لتي  ل  �لو�قعية  ب�ســورته  وتقدميه  �ملفـهـــوم  طرح  باإعادة  �حلرب  تلك  على 

حماربــو �لإ�سالح.
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الركوب على موجة القمع والتفرقة
�سيا�سة كل فراعنة الع�سر
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رْ �ِس َوَجَعَل  �ْلأَ �إَِنّ ِفرْ َعْوَن َعَل ِف  ِمُنوَن.  ُيوؤْ ِلَقْوٍم  ِقّ  ِباْلَ َباإِ ُمو�َسى َوِفرْ َعْوَن  َنّ َنْتُلو َعلَْيَك ِمن   }
�ْلُْف�ِسِديَن.  ِمَن  َكاَن  ُه  �إَِنّ ِن�َساَءُهْم  َوَي�ْسَتْحِيي  ْبَناَءُهْم  �أَ ُح  ُيَذِبّ ْنُهْم  ِمّ َطاِئَفًة  ِعُف  َي�ْسَت�سْ �ِسَيًعا  �أَْهلََها 
َن َلُهْم  ِكّ َعلَُهُم �ْلَو�رِ ِثنَي. َوُنَ ًة َوَنْ َعلَُهْم �أَِئَمّ رْ �ِس َوَنْ ِعُفو� ِف �ْلأَ ِذيَن ��ْسُت�سْ َنّ َعلَى �َلّ ُ َوُنرِ يُد �أَن َنّ

ا َكاُنو� َيْحَذرُ وَن }�لق�س�س 3 – 6  ِف �ْلأَرْ �ِس َوُنرِ َي ِفرْ َعْوَن َوَهاَماَن َوُجُنوَدُهَما ِمْنُهم َمّ
 
 

ِقّ ِلَقْوٍم ُيوؤِْمُنوَن }. َباإِ ُمو�َسى َوِفرْ َعْوَن ِباْلَ قال تعاىل: { َنْتُلو َعلَْيَك ِمن َنّ
�لذي حدث حينها،  بالو�قع  �إجحاف  �أو  لب�س  �أي  ترفع  �لتي  بتفا�سيله  �ل�سرد  معناه  �لنباأ،   تالوة 
و�سيغة �جلمع يف كلمة-نتلو�- للتعبري عن �لذ�ت �لإلهية �أي �أن م�سدر �خلرب هو رب �لعزة ل غري 

ومن دون و�سيط، وهذ� كاٍف للتوثيق و�لتحقيق فيما جرى من �أحد�ث يف ذلك �لزمن.
وعملية �لقرت�ن و�لتقدمي لها دللة عند ذكر -نباأ مو�سى وفرعون- وكاأنه يقول ق�سة هابيل وقابيل 
يف ت�ساد وو�سعها يف منزلة �لت�ساد بني �حلق و�لباطل و�سمن خط و�حد يف �ملو�جهة، وتقدمي ��سم 

مو�سى له دللة �لعزة و�لَغَلَبة له دون فرعون.
�ملغريين هلل يف  �لر�ساليني  �لعاملني  للموؤمنني  �لأمنوذج  يوؤمنون: ق�سة مو�سى وفرعون هي  لقوم 
�لنا�س من �أجل �ساحلهم على �لأر�س، ومل يقل لقوم يعقلون �أو يتدبرون �أو يتفكرون، فالأحد�ث 
تت�سارع وتكرب وتخرج عن �إطار �لعقل و�حل�سابات �لأر�سية، فيكون توجه �لق�سة و�ل�سر�ع لأولئك 
�ملوؤمنني �لذي يقطعون كل خيوط �لأر�س لريتبطو� بال�سماء وحدها، ول يكون ذلك �إل من خالل 
ٍك باحلبل �لأوحد وهو �لإميان باهلل تعاىل. { �إَِنّ ِفرْ َعْوَن َعَل ِف �ْلأَرْ �ِس َوَجَعَل �أَْهلََها �ِسَيًعا  مت�ُسّ

ُه َكاَن ِمَن �ْلُْف�ِسِديَن }. ْبَناَءُهْم َوَي�ْسَتْحِيي ِن�َساَءُهْم �إَِنّ ْنُهْم ُيَذِبُّح �أَ ِعُف َطاِئَفًة ِمّ َي�ْسَت�سْ

{ �إَِنّ ِفرْ َعْوَن َعَل ِف �ْلأَرْ �ِس }
�إن فرعون عال يف �لأر�س: ت�ساٌد عجيب يف �لآية بحق، �إذ مت ذكر ��سم �آدمي وهو فرعون وفعل ل 
يتنا�سب مع بني �لب�سر وهو �لعلو، وتذكري بجاذبية ما هو عليه وهي �لأر�س �أو حمدودية ما كان 

يحكم وهي �أر�س م�سر.
وتلك �إ�سارة �إىل حقيقة �لإن�سان مهما جترّب وتغطر�س و�أخذ بكل �أ�سباب ما يعتقد باأنه ر�فعه دون 

74



غريه، فاإن جاذبية �لأر�س تكون �سو�ء لكل بني �لب�سر دون ��ستثناء.

و �لآية مل تقل -تكرّب- �أو -َبَطر- �أو -َظَلَم-، و�إمنا َعاَل، وهي دللة ت�سمل كل تلك �مل�ساديق �لتي 
ظاهرها �لعلو و�لرفعة على �لآخرين وباطنها �لن�سد�د لالأر�س و�لتثاقل �إليها وفيها وعليها.

تلك هي �ُسنة �جلبابرة و�لطغاة، عقدة �لنق�س تدفعهم لتغطيتها بالعلو و�لتجرب و�لظلم، ل�سد ذلك 
�لنق�س �إيهامًا منهم لأنف�سهم باأنهم على حق وعلى قوة. فالظلم �أد�ة تعوي�سية لنق�س نف�سي فيمن 

يعمله، "�إمنا يحتاج �إىل �لظلم �ل�سعيف".

فمن  �ملجتمع،  �أفر�د  بني  طبقي  خلل  �إحد�ث  خالل  من  �إل  للطغاة  �ملجتمعات  يف  �لعلو  يكون  ول 
يب�سط  �أن  للطاغي  ل ميكن  �إذ  �لرفعة،  للطغاة  تكون  �لجتماعي  و�لزلز�ل  و�لنق�س  �خللل  ذلك 
كل �سيطرته على �ملجتمع �إن كان �لأخري بكل فئاته وطبقاته �سده، لذ� يتبع هوؤلء �أ�سلوب وتكتيك 
"فّرق ت�ُسد"، فكلما �سرذمَت �ملجتمع وجعلته يف كانتونات متباعدة جغر�فيًا �أو �جتماعيًا �أو فكريًا 
�أو ماليًا �أو دينيًا كانت �لقدرة على �لتالعب يف ذلك �لت�سرذم كبريً�، وبالتايل تكون عملية تقريب 
فئة و�إبعاد �أخرى ممكنة وبقوة، وبذلك يكون �ل�ستناد على فئة و"ده�س" �أخرى. فاإذ� �أردت �أن 
تاأكُل فياًل. ما عليك �إل تقطيعه �إىل �أجز�ء �سغرية ليمكنك �لقول بعدها "لقد �أكلُت فياًل باأكمله".  

كل  و�لتحكم يف  �لبط�س  عليهم  لي�سهل  �ملجز�أ  �ملفكك وجتزيء  تفكيك  �لطغاة،  �سيا�سة  تلك هي 
مكونات �ملجتمع.

فقد كان �ملجتمع �مل�سري �آنذ�ك مكونًا من "�لأقباط" وهم �َسَكَنُة م�سر �لأو�ئل و"�لأ�سباط" وهو 
�ملجتمع،  �لعن�سري فاقعًا يف ذلك  �لتمييز  �لذين نزحو� مل�سر وعا�سو� فيها. وكان  ��سر�ئيل  بنو 

فالأ�سياد هم "�لأقباط" و�لعبيد و�خَلَول هم "�لأ�سباط".

وعمل فرعون على جعل �ملجتمع �لذي يحكمه "�ِسَيَعًا" �أي ِفَرَقًا، وهذ� يدل على عظم ما كان يخطط 
وطبقات  وعقليات  ب�سلوكيات  �سملهم  و�ستت  فرقة  �أكرث من  �مل�سري  �ملجتمع  �إذ جعل  ويعمل،  له 
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خمتلفة، ومن هذ� �لتفتيت يف �لن�سيج �ملجتمعي كان �لت�سارب يف �مل�سالح و�لتز�حم فيما بينها 
ليعلو فرعون على �لأكتاف كلها، وكاأمنا ذلك �لتز�حم �أمو�ج متالطمة وفرعون ممتطيها برب�عة.

و�لتفرقة  و�لبط�س  �لظلم  عليها  وقع  �لتي  �لِفَرق  �إل  �لآيات  حتدد  مل  �إذً�؟  �لأخرى  �لِفَرق  فما 
و�لقتل كاأق�سى �سور ذلك �ل�سيم، فقّدم �ل�سورة �لأبرز لها من خالل ذكره �ل�ست�سعاف من ذبح 
َرَب قادة �أي حياة يف �أي جمتمع "�جليل �جلديد و�جليل �ملُنتج"  لالأطفال و��ستحياء للن�ساء، �إذ �سَ

�أي �لأطفال و�لن�ساء، وبدونهما ل يكون جمتمع.

مل يتوقف ف�ساد فرعون بتفتيت �ملجتمع و��ستخد�م �سيا�سية "فّرق ت�ُسد" فقط، بل �متد ف�ساده �إىل 
قطع للن�سل وتفتيت للِعر�س، فبالتايل ما �لذي يتبقى للمجتمع؟

 
 ل �سيء، وقد �أوقف فرعون �سل�سلة نتاج �لأجيال �جلديدة عرب �لذبح. وهنا نكتة ت�ستحق �لإلتفات، 
فقول "ُيذّبح �أبنائهم" �أي �أبناء �لطائفة �مل�ست�سعفة، ومل يقل "ُيقّتل �أبنائهم" فهل هناك بالفعل 
بقرة،  بقتل  ياأمر  �إ�سر�ئيل، ومل  لبني  �لبقرة  �آية ذبح  ن�ستدعي  �إذن  و�لذبح؟رمبا  �لقتل  فرق بني 
و�لقتل يكون وقعه �أكرب من �لذبح بلحاظ �جلرمية و�لتعدي �إل �أن �لذبح له دللة �أخرى، وهو ت�سبيه 
مرتبة  �ملقتول يف  �لإن�سان  بو�سع  درجاتها  �أق�سى  �لقتل يف  عملية  و�سع  يعني  بالذبح، مما  �لقتل 
"�حليو�ن"، فيكون �لذبح، وهو �سفك �لدم و�إ�سالته. هذ� ف�ساًل عن �أن تكون عملية �لقتل متتابعة 
وعامة وبها عقل جمعي ل يتوقف، فيكون �لذبح وكاأنه ُعرف، وهذ� �أخطر �أنو�ع �لقتل. و�لذبح كان 

باأمر مبا�سر و�إ�سر�ف من فرعون لذ� �أتت "ُيذّبح" �أي ن�سبة �لفعل �إليه ل غريه.

ففي �آية �بر�هيم و�إ�سماعيل، بقول �بر�هيم  "�إين �أرى يف �ملنام �أين �أذبحك"، ومل يقل �أين �أقتلك. 
فقد يكون �لقتل دون �سفك دم، مثل �لإحر�ق �أو �لإغر�ق، بينما �لذبح ي�ستلزم �إ�سالة �لدم.

و�لقتل  �لبط�س  درجات  �أعلى  �إىل  و�سوًل  �ملجتمع  يف  �لتفرقة  مع  �ملف�سدين" �لعلو  من  كان  "�إّنه 
وهو �لذبح و��ستحياء �لن�ساء تكون تلك معادلة �لف�ساد يف �أب�سع �سورها.

َعلَُهُم �ْلَو�رِ ِثني} �لق�س�س 5 ًة َوَنْ َعلَُهْم �أَِئَمّ رْ �ِس َوَنْ ِعُفو� ِف �ْلأَ ِذيَن ��ْسُت�سْ َنّ َعلَى �َلّ ُ { َوُنرِ يُد �أَن َنّ
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بعد كل ذلك �لتفتيت و�لذبح و�نتهاك �حلرمات، بعد كل ذلك �لزلز�ل �لب�سري يف �ملجتمع �مل�سري، 
تكون �ملعادلة �لكونية �لأبرز هي يف تقدمي ور�ثة �لأر�س للذين ُ��ست�سعفو� ل غري، وتلك �لور�ثة تاأتي 
عرب منٍّ �إلهي �أي عطاٍء �سماوي، وهو وعٌد ل ريب فيه، بلحاظ كل �ل�سن �لكونية �لتي تذهب يف 
�سري عملها �إىل �لتو�زن و�إقامة �لعدل، ول تكون ور�ثة �لأر�س �إل بعمل و�سري حق على طريق �هلل، 

ونتيجته هو "�جلعل" �أي �أن يكون وجودهم يف ذلك �لأمر و�قعًا ل حمالة من �ل�سماء.
ذلك �ملنُّ للم�ست�سعفني ل �ل�سعفاء، للذين ُو�سعو� حتت بط�س وقيد وفتك، ومع ذلك فلهم �لقابلية 

للحركة و�لعطاء ما �إْن ُترفع عنهم �سال�سل �لكبت و�جلور عليهم.

جعل �لإمامة و�لور�ثة: �أي �حلاكمية وور�ثة ما ور�ء من ظلمهم، وبالتايل تكون عقلية �مل�ست�سَعفني 
�أمرً� غري  �أن ي�ستلم  دومًا �لبناء ل �لهدم، كونهم ممن �سريث �لأر�س، ول يريد �لإن�سان �لو�رث 
مكتمل �أو به �سرر. �إل �أن �لظاملني ل يرتكون �لأمر على حاله فيكون �خلر�ب و�لتخريب منهم يف 
حياتهم وعند قرب نهايتهم. وتلك �سيا�سة �لباط�سني �لطغاة على مر �لع�سور، فال يبقون �أماًل، 
�لتدمري  �أ�سبه باجلنون، فيكون  َهَو�س �لبط�س و�ل�سيم يف حركة  و�إذ� �قرتبت نهايتهم ز�دو� من 

م�ساعفًا. تلك هي �لعقدة �لتي ل تنفك عن �لظلمة و�أ�سحاب �ل�سلطات �لفا�سدة. 

ا َكاُنو� َيْحَذرُ وَن } �لق�س�س 6 َن َلُهْم ِف �ْلأَرْ �ِس َوُنرِ َي ِفرْ َعْوَن َوَهاَماَن َوُجُنوَدُهَما ِمْنُهم َمّ ِكّ { َوُنَ
�لتمكني مبعنى تقدمي �لأدو�ت �لالزمة لالأخذ بالقوة يف �لأر�س، ول يكون �لتمكني �إل ملن له �لقدرة 
"بالقوة" وبحاجة �إىل متكني ليتحول �إىل "�لفعل". ومعنى ذلك �أن �مل�ست�سعفني ل ي�ستلمون مفاتيح 
"�لتمكني" على طبق من ذهب، ففي حقبة �ل�ست�سعاف، ل بد من �إعد�د �لكو�در لالأخذ بالتمكني 

فيما بعد، فمن َرِحِم �ملاأ�ساة و�لزلز�ل، يكون �لبناء و�لتفكري ملا بعد �لفاجعة.
فالتمكني يكون يف يد من له �لقدرة على �لأخذ به، فكرً� و�قت�سادً� وثقافة وحركة و�سلوكًا.

على  مقت�سرً�  جز�ءهم  ولي�س  �لدنيا  �حلياة  يف  �لنتيجة  �لظاملون  يرى  �أن  �لتمكني  �أ�سباب  ومن 
�لآخرة فح�سب.

مبا  ب�سعبها،  م�سر  �لتهام  و�أر�د�  عظيم  ثعبان  ر�أ�سي  وجنودهما" كانا  وهامان  فرعون  "وُنري 
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"وجنودهما" وكاأنهما دولة د�خل دولة  �سكاله من بط�س وظلم وحيف يف حق جمتمعهم و�أنا�سه، 
متفقان على �لبط�س، ولعظم جربوتهما كان لكل منهما جنود، و�إل كان بالإمكان �لقول يف �لآية 
�لكرمية "ونري فرعون وهامان وجنودهم" و�هلل �أعلم. "ماكانو� يحذرون"، وهو �أق�سى ما ميكن 

للطغاة �أن يروه، �حلذر �ملتوج�س �خلائف من رفعة �ملظلومني عليهم.

 تلك عربة على مر �لتاريخ لكل �لطغاة باأن ميز�ن �لعد�لة �لكونية باٍق وم�ستمر كمعادلة ل تقبل 
�ل�ستثناء.
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معادلة التغيري
يف املجتمع امل�سلم
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َوُيِقيُموَن  �ْلُنَكِر  َعِن  َوَيْنَهْوَن  ِباْلَْعُروِف  َياأُْمُروَن  َبْع�ٍس  �أَْوِلَياء  ُهْم  َبْع�سُ َو�ْلُوؤِْمَناُت  َو�ْلُوؤِْمُنوَن   }
َ َعِزيٌز َحِكيٌم } ُ �إَِنّ �َلّ َحُمُهُم �َلّ َ َوَر�ُسوَلُه �أُْوَلِئَك �َسَيْ َكاَة َوُيِطيُعوَن �َلّ لَة َوُيوؤُْتوَن �لَزّ �ل�َسّ

�لتوبة 71 

معادلة �لتغيري و�لإنتاج �لر�سايل ل تتم �إل من خالل جمع عن�سري �لعمل وطرفيه وهم �ملوؤمنني 
و�ملوؤمنات، يف م�سرية طاعة �هلل ور�سوله من �أجل �إحد�ث حقيقي وترجمة ملمو�سة ملعنى "�خلالفة 
يف �لأر�س"، ولوجود طرفني �سمن مظلة �لإميان، فهما �لأجدر بالقيام مبثل ذلك �لتغيري �لأر�سي 

لل�سماء.

يكون  �لذي  و�لتنظيم  و�لتخطيط  و�لتفاهم  �لُقرب  هنا  �لبع�سية  متثل  بع�س":  �أولياء  "بع�سهم 
�لتي  ور�سوله"  �هلل  "طاعة  وهو  ودقيق  حمدد  هدف  جتاه  للحركة  �لد�فع  وهو  "�أولياء".  ملعنى 
متثل �لغاية �حلقيقية للخلق وما يتبعها من ذلك من ب�سط �لعدل و�لإعمار يف �لأر�س، ويكون ذلك 
عرب �آليات عملية على �لأر�س وهي "�لأمر باملعروف و�لنهي عن �ملنكر" كاآليتي دفع ورفع، �أي دفع 
�لدخيل من �سلوكيات على �لفطرة �لإن�سانية ورفع لكل متجذر من عقلية يف �ملجتمع تكون كفيلة 
با�ستعباد �لإن�سان لنف�سه �أو لقرينه نتيجة ظلم �أو تغرير، وتتبع تلك �لآليتني �خلارجيتني من �سلوك 
�ملوؤمنني و�ملوؤمنات �سلوكان عباديان �آخر�ن، �أحدهما مزود للطاقة �لد�خلية عرب �رتباط عمودي 
َلَة  بال�سماء وهي �ل�سالة، وهي منبع �لآليتني �لأوليتني يف �حلقيقة بلحاظ �لآية �لكرمية { �إَِنّ �ل�َسّ
َتْنَهى َعِن �ْلَفْح�َساِء َو�ْلُنَكرِ  } و�حلديث هنا عن "�إقامة" �ل�سالة ل "�أد�ئها"، ومن يقيم �ل�سالة 
تتحقق نتيجتها يف �لنهي عن �لفح�ساء و�ملنكر، و�ملزود �لأفقي للطاقة و�جلاذبة لأفر�د �ملجتمع نحو 
�ملوؤمنني و�ملوؤمنات هو "�إيتاء �لزكاة" �سمن تاأ�سيل تر�بط جمتمعي متني يرفع �لعوز �لقت�سادي 
ويتقدم يف جمال �لعتماد �لذ�تي �ملايل للمجتمع، �سمن حت�سني عملي فعال �سد �أي �خرت�ق ياأتي 
من باب �لَعَوِز و�لفقر من �أي جهة خارجية.  ويف ذلك تاأمل مفتوح لالكتفاء �لقت�سادي عرب �إقامة 
للموؤمنني" بلحاظ  "�لعزة  �أموره �ملالية و�لقت�سادية �سمن عنو�ن  م�ساريع تغني �ملجتمع وتتكفل 
كل عناوين �حلياة ومن �أهمها عنو�ن �ملال و�لقت�ساد، و�لذي ت�سكل �لزكاة فيه  م�سد�قًا لل�سيولة 

�ملادية من �أجل �لقيام بالكتفاء �لقت�سادي  يف �ملجتمع �مل�سلم و�ملوؤمن.
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وكل تلك �لآليات من �أمر باملعروف ونهي عن منكر و�إقامة �ل�سالة و�إيتاء �لزكاة تكون حتت مظلة 

�هلل؟ طاعة  ذكر  كافيًا  يك  �أمل  ر�سوله؟  �إ�سافة  ومل  ور�سوله"،  �هلل  "طاعة 

ملعنى طاعة �هلل من خالل  �لأر�سية �حلقيقية  �لبو�سلة  �لر�سول هي  �أن طاعة  �إذ  كافيًا  لي�س   ل 
�أن مرتبة طاعة  على  ور�سوله" دللة  "ويطيعون �هلل  �آية  و�لعطف يف  وتوجيهاته،  وكالمه  �سريته 
�أو  حماججة  دون  �لر�سول  يقوله  ملا  �ملطلق  �لت�سليم  معناه  وهذ�  �هلل،  طاعة  مرتبة  مثل  �لر�سول 
مو�ربة يف قول �أو فعل معه. �إذ يتخذ �لبع�س "طاعة �هلل" كما يريد من تاأويل �إل �أن �لفي�سل يف 

�ل�سبط و�لتوجيه هي طاعة �لر�سول )�س(.

برناجمهم  يف  و�ملوؤمنات  �ملوؤمنني  من  �لإ�سالحيني  جز�ء  �أن  �أي   { �للَّـُه  �َسَيْ َحُمُهُم  �أُوَلـِئَك   }
�آليات  ور�سوله عرب تطبيق  �لأ�سمى وهو طاعة �هلل  �لهدف  �لدنيا من و�سع  �ليومي يف  �ل�سيا�سي 
ملمو�سة وعملية من �أمر مبعروف ونهي عن منكر و�إقام �ل�سالة و�إيتاء �لزكاة، كل ذلك �سيكون 
جز�وؤه "رحمة" من �هلل عليهم، و�سمولهم للرحمة �لإلهية �ساملة يف �لدنيا و�لآخرة و�إن مل ُتذكر 
�إىل  �إيكالهم  وعدم  �لر�سايل.  �لعمل  يف  و�لتوفيق  �لت�سديد  �لرحمة  ومقت�سى  �لكرمية،  �لآية  يف 
�إحد�ث  و�ملوؤمنات  �ملوؤمنني  بني  �لولية  تلك  من  يريد  وعال  جل  فاهلل  �أبدً�،  عني  طرفة  �أنف�سهم 
�لتغيري و�لهّزة لإرجاع �ملجتمع �إىل فطرته و�إىل �ل�سر�ط �مل�ستقيم عرب كل �آليات �لتغيري �ملمكنة 
�َسَنِة }، فال  ْكَمِة َو�ْلَْوِعَظِة �ْلَ ويف �ستى �ملجالت، ومهما �ختلفت �لأد�ة { �ْدُع �إَِل �َسِبيِل رَ ِبَّك ِباْلِ

جرب لتعزيز فطرة جمتمع قط.

{�أُوَلـِئَك �َسَيْ َحُمُهُم �للَّـُه }، نتيجة مكافاأة للذين يعملون لل�سماء، و�لرحمة ت�سمل ت�سديدً� �أر�سيًا 
ودعمًا لهم بالفطرة. فما يقومون به هو تعزيز �آدمية �لإن�سان، ليعي�س �لتو�زن �لكوين �حلقيقي قدر 

�لإمكان، وتكون �لرحمة "�سكر �ل�سماء" لأولـئك �لعاملني من ن�ساء ورجال.

"�إن  للموؤمنني و�ملوؤمنات ما�ٍس ل يتغري  �لت�سديد  �أن  وقول"�إن �هلل عزيز حكيم" دللة قوية على 
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�لعزة هلل ولر�سوله وللموؤمنني" تلك هي حقيقة ل مر�ء فيها، "�لعزة" للموؤمنني و�ملوؤمنات، ومن 
هنا مت ذكر �سفة "عزيز" يف �لآية �لكرمية، و"حكيم" مدعاة لأخذ �لأمور باأ�سبابها وو�سعها يف 
�ملكان �ل�سحيح، ووجود تلك �لآليات وتو�فرها عند جموع �ملوؤمنني ي�ستدعي �لتدبر يف ��ستخد�م 
�أي �آلية تنا�سب �ملوقف �لفالين �أو غريه لإحد�ث �أثر �لتغيري �ملطلوب �سمن �لهدف �لأ�سمى وهو 

�لطاعة هلل ور�سوله.

وما ذكر �سفات معينة للذ�ت �لإلهية يف هذه �لآية �أو يف كل �آية ت�سري �إىل موقف ر�سايل باملجتمع �إل 
من �أجل �أن ياأخذ �ملوؤمنون بها، من منطلق "ت�سبهو� ب�سفات �هلل" وهنا تاأتي �أ�سعب معادلة للتغيري 

بجمع "�لعّزة و�حلكمة" يف قلوب �لر�ساليني، فكان ختام �لآية بهاتني �ل�سفتني هلل عز وجل.
 

معادلة التغيري
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ذوبان كل الأن�ساب
 يف خط الر�سالة

87



اِكِمنَي. َقاَل َيا ُنوُح  ُقّ َو�أَنَت �أَْحَكُم �ْلَ ُه َفَقاَل َرِبّ �إَِنّ �ْبِني ِمْن �أَْهِلي َو�إَِنّ َوْعَدَك �ْلَ َبّ { َوَناَدى ُنوٌح َرّ
ِنّ �أَِعُظَك �أَن َتُكوَن ِمَن  اِلٍح َفَل َت�ْساأَْلِن َما َلْي�َس َلَك ِبِه ِعْلٌم �إِ ُه َعَمٌل َغْيُ �سَ ْهِلَك �إَِنّ ُه َلْي�َس ِمْن �أَ �إَِنّ
َن  اِهِلنَي. َقاَل َرِبّ �إِِنّ �أَُعوُذ ِبَك �أَْن �أَ�ْساأََلَك َما َلْي�َس ِل ِبِه ِعْلٌم َو�إَِلّ َتْغِفْر ِل َوَتْرَحْمِني �أَُكن ِمّ �جْلَ

ا�ِسِريَن }  هود 45 - 47 �ْلَ
 

هو �أمنوذج �لتجربة �لتي يخو�سها �لر�سايل يف حياته، عندما يتقاطع خط �لر�سالة مع خط �لن�سب 
و�لعائلة و�لدم و�لُعرف و�لربجمة �لعامة، وي�سرب هذ� �ملثال �لأبرز يف ذلك �ل�سر�ع، �إذ يتالزم 
خط �لزمن -�لدعوة ملئات �ل�سنني- مع خط �لن�سب- �لأبوة و�لبنوة- مع خط �لأزمتني �لعرفية-

�لكفر �لعام- وت�سل للذروة يف خط �لكارثة -�لطوفان.

اِكِمنَي }.   ُقّ َو�أَنَت �أَْحَكُم �ْلَ ُه َفَقاَل َرِبّ �إَِنّ �ْبِني ِمْن �أَْهِلي َو�إَِنّ َوْعَدَك �ْلَ َبّ { َوَناَدى ُنوٌح َرّ
مناد�ة رجاء لتلبية طلب، فكان ند�ء ل دعاء، فالدعاء يحت�سن �لطلب �خلال�س هلل ل �ملتاأرجح �إن 

يكون فيه ذ�ك �أو ل. لذ� ل دعاء هنا، بل ند�ء.
وطلب نوح يف ند�ئه لربه باأن يكون "�بنه" ممن ي�ستثنيهم �لعذ�ب �لو�قع، �إذ حتّرك عنده �حل�س 
�لأبوي �لفطري يف نوح مع مزيج من �لأمل �أْن يكون �بنه حماًل للعناية �لإلهية بعد �إنقاذه، فالنبي 
�ل�سابر ملئات �ل�سنني يف �لدعوة، له �لقدرة على �ل�سرب على من هو من �سلبه.وظن نوح �أن وعد 
�لنجاة �ساماًل لبنه �أي�سًا من حتت عنو�ن �لأهل،  ورجع يف ذلك �إىل وعد �هلل له بالقول : { ُقْلَنا 

�ْحِمْل ِفيَها ِمن ُكٍلّ َزْوَجنْيِ �ْثَننْيِ َو�أَْهلََك �إَِلّ َمن �َسَبَق َعلَْيِه �ْلَقْوُل } يف نف�س �ل�سورة.

وبانتظار �لإيفاء بذلك �لعهد و�لوعد له، ويف �لنهاية و�سف �لرب باأنه �أحكم �حلاكمني �أي ترك 
�لأمر و�لت�سليم مطلقًا له دون �عرت��س من نبي �هلل على ما �سيكون.

و�لت�سليم �ملطلق من �لنبي لأي �أمر فهو جار باإذن �هلل وقدرته، و�لت�سليم خ�سو�سًا هنا باحلكمة 
موقف  عن  نتحدث  ونحن  و�لقوة،  بالفعل  جارية  فالقدرة  فقط،  �لقدرة  ولي�س  �لعاملني،  رب  من 
نوح وهو يف قلب �لطوفان، وو�سف �لرب بالرحمة هنا، يف رحم �لأزمة هو �لت�سليم �ملطلق �ملميز 
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لالأنبياء. ففي �لأزمات يرى �لأنبياء و�ل�ساحلني قمة �حلكمة فيما يجري بت�سليم مطمئن، وهو ما 
يجعل لهم �لَنَف�َس �لطويل، لريو� �لن�سر حاًل �أو بعد حني.

 
ِنّ �أَِعُظَك  اِلٍح َفَل َت�ْساأَْلِن َما َلْي�َس َلَك ِبِه ِعْلٌم �إِ ُه َعَمٌل َغْيُ �سَ ْهِلَك �إَِنّ ُه َلْي�َس ِمْن �أَ { َقاَل َيا ُنوُح �إَِنّ

اِهِلنَي }.  �أَن َتُكوَن ِمَن �جْلَ
هنا تبيان ل�سقف �لأهل ود�ئرته �ملوعودة من �هلل للنبي، وو�سع �أ�سا�سيات معنى �لن�سب �لر�سايل 
ل �لن�سب �لب�سري "�إنه عمل غري �سالح"، وهذ� هو مقيا�س �لُقرب و�لُبعد.كما يف �حلديث"يدخل 
�هلل �جلنة من كان عبدً� حب�سيًا لو �أطاعه، ويدخل �لنار من كان �سيدً� قر�سيًا لو ع�ساه" فال ن�سب 

يف م�سرية �لر�سالة �إل من عنو�ن �لطاعة و�لإلتز�م بذلك �خلط ل غري.

عن  و�لإغفال  للجهل  عر�سة  �سيكون  �لن�سبي  �لعرق  ويتحرك  �لأر�سية  �لآثار  عليه  تن�سحب  فمن 
�ملعيار �حلقيقي للن�سب �لر�سايل �ملوؤثر و�لعملي، لذ� �أتى قوله تعاىل "فال ت�ساألِن ما لي�س لك به 
�أو م�سلح،  نبي  �لر�سالة من  ينبغي ل�ساحب  �أن تكون من �جلاهلني"، وهذ� ل  �أعظك  �إين  علم، 
تكون  �إذ  "�أهله"،  و�أقربها  و�أولها  �ل�سبيل  ذلك  يف  طريقه  تعرت�س  �لعو�ئق  من  �لكثري  �أنَّ  �إذ 

�جلاذبية لها كبرية جدً� ومتع�سرة.

و�ملُ�سلح هو مركز �حلركة يف �لإ�سالح، و�لقاعدة يف �لتاأثري ل تكون بحكم �مل�ساحات �ملتعارفة، �أي 
�لأهل �أوًل ومن ثم �لأبعد و�لأبعد، فقو�نني �جلذب هنا خمتلفة، فمن ميلك بذرة �جلاذبية للمركز 

يكون �لأقرب ولو كان �لأبعد ن�سبًا وُعرفًا.

و�حلر�ك  �لتعريف  عن  �ملختلف  و�لأقرب  �لأهل،  ملعنى  �ل�سماوي  �ملختلف  �لعنو�ن  يكون  وهنا 
�لأر�سي لذينك �ملعنيني، ونتيجة لعدم �لإملام بهذ� �لأمر، يكون غيابه و�ردً� عند �لنا�س �إل �لأنبياء، 
وما قول �هلل تعاىل لنبيه بعدم �ل�سوؤ�ل، و�لوعظ باأن ل يكون من �جلاهلني، ما هو �إل لأمرين، �لأول 
كون �لنبي �لأمنوذج �لذي يتحقق فيه مزيج �لأر�س مع �ل�سماء، فهو ب�سر يف �لنهاية، وتتحرك فيه 
م�ساعره �لأر�سية، �لتي طبعًا ل تتناق�س ول تخد�س �أي خط �سماوي يف م�سريته، لأنها تقرتب منه 
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بطريقة �أو باأخرى، فيكون �لتذكري و�لأخذ بيد �لنبي عاليًا من ذلك "�خلد�س" �أو "�مل�سا�س" حتى.  

�لأمنوذج  وهو  �لر�ساليني،  لكل  �لِعَظة  خالله  من  �ملتحقق  �لأمنوذج  يكون  �لنبي  �لآخر:   و�لأمر 
�لأقد�س يف خط �لتغيري و�لرقي بالإن�سان، لذ� يكون هو م�سرب �ملثل يف كل مقايي�سه �ملرتفعة لغريه 
ئًا ملنزلة �ملثل �لأعلى. و�لتبيان كان و��سحًا ومبا�سرً� للنبي نوح بخ�سو�س �بنه �ملبتعد عن  كونه متبوِّ
د�ئرة �لإميان، و�لتي لو كان فيها و�إْن بن�سبة ب�سيطة لرمبا �سملته �لرحمة. مما يدلل على ح�سب 
بيان بع�س �ملف�سرين �أن �بن نوح قد كان غارقًا حتى �لقاع يف خط �ملع�سية، فاأتى �لو�سف له بيانًا 

و��سحًا عن حالته "�إنه عمل غري �سالح". 
 

ـــَن  َلَك َما َلْيــــ�َس ِل ِبِه ِعْلٌم َو�إَِلّ َتْغِفــــْر ِل َوَتْرَحْمـــِني �أَُكـــــن ِمّ �ْساأَ { َقــاَل َرِبّ �إِِنّ �أَُعـــــوُذ ِبـــــَك �أَْن �أَ
ا�ِسِريَن }  هود 46 �ْلَ

 هي "�لنقطة �خلفية" لغياب �لعلم حتى لالأنبياء و�لر�سل، وذلك بهدف تقدمي "ب�سرية" �لأنبياء 
و�لر�سل "ما �أنا �إل ب�سر مثلكم" يف �لإحاطة بالعلم و�حلكمة �لتي تتحرك يف د�خل �لنبي ونف�سه، 
ومن ذلك مثال ق�سة نبي �هلل مو�سى و�خل�سر، حني قال �خل�سر ردً� على نبي �هلل مو�سى )ع(: 
� } �لكهف 6٨. تلك �لنقطة �لتي تتحّرك يف حياة كل نبي  ْط ِبِه ُخرْبً رِبُ َعلَى َما َلْ ُتِ { َوَكْيَف َت�سْ
بن�سبة وبتوقيت حمدد من قبل �هلل تعاىل، حلكمة بالغة من لدنه يف  �أنبيائه ور�سله، ليكون �حلر�ك 

�لأر�سي للنبي و��سحًا يف ب�سريته.
 

وُذ نوح من �ل�سوؤ�ل مبا لي�س له به علم، هو �لبتعاد عن د�ئرة عدم و�سوح �لروؤية، �لتي جتعل  وتعُّ
�لنو�يا وتتبعها �لقر�ر�ت مبا ل يتنا�سب مع خط �لنبوة �ملت�سم بالو�سوح و�لدقة و�لت�سديد �ل�سماوي 

قبلهما.
د�ئرة �حل�سابات  �أهله يف  "�حت�سبه" �أنه من  �لذي  �بنه  �إنقاذ  لربه يف  نوح  ند�ء  و��ستتبع موقف 
هي:  �لثالث،  �لأمور  وتلك  منها،  عليه  ُيخ�سى  نتائج  �أمور  ثالثة  ذلك  ��ستتبع  و�لعرقية،  �لعرفية 
�لتعّوذ من �ل�سوؤ�ل مبا لي�س به علم، و�لثاين طلب �ملغفرة، و�لثالث طلب �لرحمة، و�لنتيجة �ملخ�سى 

منها، وهي "�خل�سر�ن".
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فالتعّوذ هي ع�سمة للر�سايل، ليدخل يف د�ئرة �لعلم �ملطلوب منه �لدخول فيه، و�ملغفرة ح�سن ل 
ينك�سر، و�لرحمة م�سعد �سماوي وتي�سري غري ح�سابي للر�سايل يف �أموره، وكل تلك �لأمور ت�سكل 
"�أ�سلحة" �لإن�سان �ملت�سل باهلل يف خطه �لتغيريي قبال كل �حل�سابات �لأخرى �ملناه�سة، �ملتثاقلة 

لالأر�س.

معادلة �لر�سايل، هو �أن ُيذيب كل �أمر ي�سده �إىل غري �سر�طه �لذي مي�سي عليه، مهما كان ذلك 
�لأمر، من �رتباط دنيوي يف مال �أو �أهل �أو ُعرف �جتماعي �أو عقيدة مناه�سة خلطه.

وهذ� ما يت�سم به �خلط �لر�سايل عن بقية �ملد�ر�س �لفكرية �لب�سرية �لأخرى، فنتاُج �لأخرية �أر�سي 
مهما عال و�رتفع؛ مما يجعل جاذبية �لأ�سباب �ملادية و�ردة وبقوة فيه، فتكون �مل�سالح و�لن�سبية 
وغريه من �أمور ُم�سكّلة ملالمح ذلك �لتفكري، يف حني �أن �لأمر ُمنتٍف يف �لأمنوذج �لر�سايل �لذي 

ي�سع معايري ترفع من قدر �ملجتمع و�لفرد قبل ذلك �إىل م�ستويات ين�سدها من �أجل �لتغيري.

ة، و�لتي تاأخذ  فال ير�سم �لتغيري �إل كل متعال عن جر�حه ور�حته، وعلى ر�أ�س تلك �لنماذج �ملُغرِيّ
و�لر�سل. �لأنبياء  هم  �أرو�حهم،  �ل�سبيل  ذلك  يف  تذهب  قد  جديد،  خط  �إىل  "مركب" �لب�سرية 
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احلم�ض النووي للفرد املوؤمن
تفعيل الإميان يف امليدان
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ُمـــو�ْ  َو�ْعَت�سِ �ْسِلُمـــوَن.  ُمّ َو�أَنُتـــم  �إَِلّ  وُتـــَنّ  مَتُ َوَل  ُتَقاِتِه  َحــــَقّ   َ �َلّ ُقــــو�ْ  �َتّ �آَمُنو�ْ  ِذيَن  �َلّ َها  �أَُيّ َيا   }
ُقُلوِبُكــْم  َبنْيَ  ـــــَف  َفاأََلّ �أَْعَد�ء  ُكنُتْم  �إِْذ  َعلَْيُكــــْم   ِ �َلّ ِنْعَمــــَة  َو�ْذُكُرو�ْ  ُقو�ْ  َتَفـــَرّ َوَل  َجِميًعا   ِ �َلّ ِبَحْبـــِل 
ُ َلُكْم  ُ �َلّ ْنَها َكَذِلَك ُيَبنِيّ نَقَذُكم ِمّ َن �لَنـــّاِر َفاأَ ْخَو�ًنا َوُكنُتْم َعلََى �َسَفا ُحْفَرٍة ِمّ َبْحُتـــم ِبِنْعَمِتِه �إِ َفاأَ�سْ
ْيِ َوَياأُْمـــــُروَن ِباْلَْعـــُروِف َوَيْنَهــــْوَن َعِن  َل �ْلَ ٌة َيْدُعوَن �إِ نُكــــْم �أَُمّ �آَياِتِه َلَعلَّــُكــــْم َتْهَتُدوَن. َوْلَتُكن ِمّ

�ْلُنــــَكِر َو�أُوَلِئـــَك ُهُم �ْلُْفِلُحوَن } �آل عمر�ن 102 -104
 

و�قع  للفرد عرب  �لكامنة  �لقوى  كل  و�إ�سقاط  �لذ�ت  بناء  ملر�تب  �لرتّقي  ُمتقن يف  ت�سل�سل عجيب 
�حلقيقي  �ملفهوم  من  �إنطالقًا  �لإ�سالمي  للدين  �لعامة  �لروؤية  �أ�سا�س  على  يقوم  ُمنتج،  ملمو�س 

لالإ�سالم و�لإميان كمرتبة �أو توليفة خا�سة منه.
تتمتع �لآية برت�تبية حُمكمة �حلياكة و�لن�سيج يف ر�سم لوحة حقيقية و�سبيل عملي للفرد و�ملجتمع. 
فتبد�أ �لآية بالت�سديد على �سمانة وجود "�حلم�س �لنووي" �لذي له �لقدرة على �لتغيري و�ل�ستيعاب 
و�لتعّمق يف �ملعنى �حلقيقي لالرتباط �لو�قعي باهلل عرب عناوين عّدة، قد تكون ُحُجٌب من نور على 

�لإن�سان �ملوؤمن وتقلِّل من �قرت�به من �ملعنى �لكوين حلقيقة �لوجود يف �ل�ستخالف و�لإعمار.

�ْسِلُموَن } وُتَنّ �إَِلّ َو�أَنُتم ُمّ َ َحَقّ ُتَقاِتِه َوَل مَتُ ُقو�ْ �َلّ ِذيَن �آَمُنو�ْ �َتّ َها �َلّ { َيا �أَُيّ
نهاية �ملطاف؟ ول  �لتقوى، وما  �آمنو�، وطلب ماذ�؟ تقوى. فقط؟ ل، بل حق  للذين  مناد�ة ملن؟ 

متوتن �إل و�أنتم م�سلمون.

مناد�ة وطلب من �لعلي �لقدير للذين �آمنو� يف مر�جعة حقيقية ملخزونهم �لإمياين يف كل جو�نب 
ياأتي  لذ�  وتقويها،  �أي�سًا  وُتو�سعها  �لإنارة،  خا�سية  ُتدمي  بيئة  �إىل  بحاجة  نور،  فالإميان  �حلياة، 
فالإميان  "�إميانهم"،  يف  متحقق  �لأمر  �أن  مع  منهم،  -�لتقوى-  "موؤمنني" وطلب  لأنا�س  �لند�ء 
به تقوى، و�لتقوى ل ياأتي �إل من �إميان، لكن �خلطاب يتحدث عن مر�تب �أعلى من �لتقوى "حق 
�سبيل  �إىل  �ل�سري  يف  �خلطى  حث  يف  ومرغوب  مطلوب  و�لند�ء  �لتذكري  من  �لنوع  وهذ�  تقاته"، 
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�لتكامل و�لرتقي درجة بعد درجة، وهذ� ما يجعل �لإن�سان �ملوؤمن يف حركة د�ئمة ون�سطة، يتحرك 
يف ��ستح�سال درجات �لإميان بالتزكية، ل مبعزل عن �إنتاجه وحياته �ليومية، �إذ "ل رهبانية يف 
بال�سماء عرب م�ساديق  و�لرتباط  �لإميان  �ملزيج �جلميل بني حتريك  يكون هذ�  لذ�  �لإ�سالم"، 
�أر�سية، حتريك �لنتاج �لأر�سي و�لعمل �لأر�سي بروؤية ِعلوية، وبالتايل ل معنى لالإميان و�لتقوى، 
ويف  �لعمل  ويف  �ل�سوق،  ويف  �ل�سارع  يتحرك يف  �أن  يبنغي  فالإميان  �ل�ساحة،  كنَت مبعزل عن  �إن 
�لريا�سة، ويف �ل�سيا�سة كما �لقت�ساد، لذ� تاأتي �سرورة �لتذكري باأ�سل �لتقوى مهمة حتى للذين 

�آمنو�.

�ملوؤمن،  �لإن�سان  يعي�سه  �لذي  �لزمني  للخط  و�أنتم م�سلمون" تر�سيخ جميل وقوي  �إل  "ول متوتن 
"�لت�سليم"، و�أهمية هذ�  "�ملوت" وربطها باأهمية �أن تكون يف مظلة  فذكُر نهاية �لرحلة �لدنيوية 
�لأمر تت�سح يف كثري من �لآيات و�لأحاديث �حلاثة على �أن "ميوت" �لإن�سان وهو يف و�سع �لإ�سالم 
و�لإميان، وهذ� �سر خا�سية �لإنتاج لدى �لإن�سان �ملوؤمن �حلركي �لذي ل تتوقف "ماكينة" �إنتاجيته 

من ��ستيعابه لبذرة �لإميان حلني �آخر - َنَف�س فيه-، فتكون حياته حمطة عطاء ونتاج ل تتوقف.
ولأهمية �لرتكيز على نهاية خط �حلياة �لأر�سية، ترى �لتاأكيد بنهي و��ستثناء "ول متوتن �إل و�أنتم 
م�سلمون" �أي ل يكون موتكم �إل و�أنتم يف حالة �لت�سليم، مبا تعنيه من حركة على �لأر�س يف جمالت 

�حلياة �ملختلفة، ومن تربية ذ�تية عاقلة و�عية وموؤثرة.

َبنْيَ  َفاأََلَّف  �أَْعَد�ء  ُكنُتْم  �إِْذ  َعَلْيُكْم   ِ �هلَلّ ِنْعَمَة  َو�ْذُكُروْ�  ُقوْ�  َتَفَرّ َوَل  َجِميًعا   ِ �هلَلّ ِبَحْبِل  ُموْ�  َو�ْعَت�سِ  }
 ُ ُ �هلَلّ ْنَها َكَذِلَك ُيَبنِيّ نَقَذُكم ِمّ اِر َفاأَ َن �لَنّ ْخَو�ًنا َوُكنُتْم َعَلَى �َسَفا ُحْفَرٍة ِمّ َبْحُتم ِبِنْعَمِتِه �إِ ُقُلوِبُكْم َفاأَ�سْ

َلُكْم �آَياِتِه َلَعَلُّكْم َتْهَتُدوَن } �آل عمر�ن 103
�أخرى تنطلق  باآية  �آية بناء �لإميان �حلقيقي يف �حلياة حتى عند �ملمات يف د�ئرة �لفرد  وتعّقب 
�إليه يف  يف �لف�ساء �لجتماعي �لعام للوجود �مل�سلم يف �حلياة، فوجود دين و�حد يجمع �ملنتمني 

عقيدته �لعامه وعناوينه �مل�سرتكة لكل م�سلم مدعاة "للوحدة"، على �لأقل يف ذلك �لإطار.
و�إذ�بة �لربجو�زية بكل �سورها،  ب�سر  �أو  �لعد�لة وك�سر كل �سنم من حجر  لإقر�ر  ياأتي  فالدين   

وحتقيق معنى �خلالفة يف �لأر�س بالإعمار.
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و�لتوّحد  �لدعوة لالجتماع  �لدين �خلامت، وهي  لهذ�  �لتابعني  ت�سرذم يف  يتحقق ذلك بوجود  ول 
حتت �لعناوين �مل�سرتكة وكثرية هي بني �مل�سلمني باختالف م�ساربهم، فالد�ئرة �مل�سرتكة موجودة 
عندهم، ما عليهم �سوى �لنظر للم�سرتك ليتحقق معنى "�لعت�سام بحبل �هلل" عرب نظرة و�قعية 
فيها  متوقع  تاأكيد  د من خالل  ُم�سدَّ �لآية  بهذه  و�لعمل  �لأمة،  �أ�سباب �سعف هذه  ُتزيل  ملمو�سة، 
"و�عت�سمو�" وتاأتي بعدها "ول تفرقو�"، فهل من يعت�سم يتفرق؟ �إمنا هو �لتاأكيد على هذه �لعملية 
�لتي ت�ستهلك �لكثري من �لطاقة يف �سر�عات نف�سية مرت�كمة �أو عرفية متز�حمة، مما يجعل عقل 
باإ�سقاطها  يقوم  �لآية،  بعيدً� عن كالم �هلل يف هذه  نف�سه  يرى  ل  ولكي  هًا،  م�سوَّ �مل�سلم  �لإن�سان 
-مبيزة �لتحايل عند �لإن�سان- على نف�سه ومن يقف يف د�ئرته فقط، فيكون �لعت�سام بحبل �هلل 

متحققًا لديه -على �مل�ستوى �لنف�سي - يف حماولة لإر�ساء �لذ�ت ل �أكرث ول �أقل.
وُيذّكر �لقر�آن �لكرمي باحلو�دث �لتي جرت يف �مل�سلمني �لأو�ئل، و�لنعمة �لتي �أ�سبغها �هلل عليهم، 
فمن قبائل متناحرة كقطعان ذئاب متعط�سة لدم بع�سها �لبع�س �إىل تاآلف عجيب �سنعه �لإ�سالم 

فيهم؛ لي�سبحو� "�إخو�نًا".

 فمن قبيلة تغزو �أخرى وتنهبها �إىل قبائل "متاآخية"، تلك �لعقلية �مللتهبة من حر�رة �سحر�ئهم، 
"�ل�سقوط  مرحلة  �أي يف  �سفا حفرة"،  على  "كنتم  �آخر  نوع  من  �إىل حر�رة  بهم  تودي  �أن  كادت 
�ملوؤكد" يف �لنار، باأي نار كانت �أو �ستكون، فاإن كانت نار �لدنيا فتلك هي نار �حلقد و�لعد�وة و�لقتل 

و�لنتقام، و�إن كانت نار �لآخرة، فتلك �أعظم.
من و�سعية ُمزرية وح�سية دموية �إىل تاآٍخ و�إن�سانية ر�قية، تلك هي �حلال �ملتبدلة للم�سلمني عندما 

�أنعم �هلل عليهم بنبيه، تلك �آية ت�ستحق �لتاأمل و�لتفكري.
يقول "نهرو" �لعامل و�ل�سيا�سي �لهندي �لر�حل يف هذ� �ل�سدد قائاًل:

�لتي  �لز�هرة  و�ملدنية  �لر�قية  و�حل�سارة  و�أفريقيا  و�أوروبا  �آ�سيا  يف  �لعرب  �نت�سار  ق�سة  "�إن 
هياأ  وقد  ور�سالته،  بنف�سه  و�ثقًا  كان حمّمد  ولقد  �لتاريخ،  �أعجوبات  من  �أُعجوبة  للعامل  قدموها 

بهذه �لثقة وهذ� �لإميان لأُمته �أ�سباب �لقّوة و�لعّزة و�ملنعة".  ح�سارة �لعرب لغو�ستاف لوبون
�لعربي  حمّمد  حول  "لقد  پورث":  ديون  "جان  �مل�سهور  �لإجنليزي  �لعامل  يذكر  �آخر،  مكان  ويف 
�لب�سيط، �لقبائل �ملتفرقة و�جلائعة، و�لفقرية يف بلدة �إىل جمتمع متما�سك منظم، �متازت - فيما 
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بعد بني جميع �سعوب �لأر�س ب�سفات و�أخالق عظيمة وجديدة، و��ستطاع يف �أقل من ثالثني عامًا 
�إير�ن، وي�ستويل على  �لرومانية، ويق�سي على ملوك  يتغلب على �لمرب�طورية  �أن  وبهذ� �لطريق 
�سوريا وبالد ما بني �لنهرين، ومتتد فتوحاته �إىل �ملحيط �لأطل�سي و�سو�طىء بحر �خلزر وحتى 

نهر �سيحان )يف جنوب �سرقي �آ�سيا �لو�سطى(". من ليح�سره �لفقيه: ج 4 �س 36٨ باب �لنو�در
حقيٌق �أن ُيقال �أن تلك معجزة �جتماعية، معجزة تتمثل يف �إطفاء نار جاهلية متاأ�سلة يف �سلوكيات 
لقلوبهم  توّحد  خالل  من  �ملدنية  يف  متاأ�سلة  ح�سار�ت  �أمام  �لَغَلَبة  لها  وتكون  �سحر�وية،  قبائل 

وكلمتهم حتت ر�ية دين جديد خرج من بينهم.
 

رْيِ َوَياأُْمُروَن ِبامْلَْعُروِف َوَيْنَهْوَن َعِن �مْلُنَكِر َو�أُوَلِئَك ُهُم �مْلُْفِلُحوَن}  ٌة َيْدُعوَن �إِىَل �خْلَ نُكْم �أَُمّ  { َوْلَتُكن ِمّ
�آل عمر�ن 104

وليكون و�سع �لإميان حُمافظًا عليه يف عناوين �حلياة �ملختلفة، وليكون �لدفع نحو �لعت�سام بحبل 
�دة  �هلل ممكنًا، لبد من و�سع �آلية ت�سمن تو�فر تلك �لأجو�ء. �آلية من �ملجتمع ويف �ملجتمع "�سدَّ
�ملنكر ب�سمان حتقيق كل �سروط ذلك،  وتاأمر باملعروف وتنهى عن  �أمان" تتحرك وتدعو للخري 

و�سمن  �لتو�زن بني عنو�ين "ل �إكر�ه يف �لدين" و"�إن �لدين عند �هلل �لإ�سالم".

�لدعوة  عنو�ن  من  "�لت�سذيب" و"�لتهذيب" �ملتحرك  يف  �لز�وية  "منكم" حجر  من  �لأمة  تلك 
"�خلري" بكل م�سامينه و�سوره يف �ملجتمع، فاخلري و�لأمر باملعروف و�لنهي عن �ملنكر. كل  �إىل 
يف  �لفطرية  باإن�سانيته  و�لتذكري  �لأمور  من  باجلميل  و�لتو��سي  لالإنتاج  �ملجتمع  يدفع  ب�سروطه 

�لتعامل مع ذ�ته و�لآخر.
"�لقوة �لدينية" �لعمياء  "قر�طي�س مقرط�سة"، لُيعيد غطر�سة  و�لبع�س يتخذ من تلك �لعناوين 
ل �ملب�سرة، �ل�سود�ء ل �ملُنرية، �ملتحجرة ل �ملُنبتة، حتى �أ�سبح �لدين عندهم ت�سلَّب يف �لن�س 

وجفاف يف �ملعنى و�لروح، وكهنوت له �سوق ر�ئجة.

�ملنكر،  و�لنهي عن  باملعروف  �لأمر  �لعام حلركة  و�خلط  �لعنو�ن  هو  �إىل �خلري"، هذ�  "يدعون 
ُي�سعد  �إليه �خلطاب، فكل ما  �ملوجه  و�لطرف  للو�قع  و��ستيعابًا  تتطلب فهمًا  �إىل �خلري  فالدعوة 
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�لإن�سانية وي�سعرها بكر�متها هو خري، وبذ� يكون �ملنطلق على هذ� �لأ�سا�س.
فهما  �ملنكر،  عن  و�لنهي  باملعروف  �لأمر  مبعنيي  و�لأخذ  �لتغيري  يف  �حلّقة  �ملنهجية  هي  وتلك 

كالأج�سام �مل�سادة antibiotic يف ج�سم �ملجتمع.
وختام �لآية �إ�سارة  �إىل "فالح" من يدعو للخري وياأمر باملعروف وينهي عن �ملنكر، هذه هي معادلة 
�لإ�سالم �لإن�ساين "دعوة للخري باآليتني و��سحتني كقطبي مغناطي�س، وهما "�لأمر و�لنهي" ليكون 

�لإن�سان من "�ملفلحني". 

قدمت �لآيات �ملباركات �سندوق �أدو�ت مقد�سة ُتعني �لعاملني للتغري ومن ين�سد �لوحدة �حلقة على 
��ستخد�مها وتوظيفها باأف�سل و�سيلة.
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ا�سرتاتيجية الت�سويق
لب�ساعة ال�سماء
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ْعلَُم  �إَِنّ َرَبَّك ُهَو �أَ ِتي ِهَي �أَْح�َسُن  �َسَنِة َوَجاِدْلُهم ِباَلّ ْكَمِة َو�ْلَْوِعَظِة �ْلَ { �ْدُع �إَِل �َسِبيِل َرِبَّك ِباْلِ

ِبَن �َسَلّ َعن �َسِبيِلِه َوُهَو �أَْعلَُم ِباْلُْهَتِديَن } �لنحل 125

وتعتمد  �ملقابل،  �لطرف  و�لتاأثري على  �لدعوة  �ملفا�سل يف جمال  ��سرت�تيجية حُمكمة  هذه خطة 
تعاىل  �هلل  فياأمر  �لتفاعل.  وطريقة  �جلذب  �أ�ساليب  وتنّوع  �ملخاطبة  و�لفئة  �لهدف  حتديد  على 
نبيه  بالدعوة �إىل "�سبيل �لرب"، وهذه مبثابة "�لت�سويق لب�ساعة �سماوية"، بل هي جتارة ُمربحة  

للعاقلني �ملوؤمنني، وبذ� يكون للدعوة �أدو�ت و�أ�ساليب جذب تهدف �إىل ذ�ك �ل�سبيل.

تاأتي �حلكمة بد�ية؛ لأنها تخاطب �لعقل وتقرتب من �لقلب، وخط �لأنبياء �لعام هو تاأ�سيل للعقل 
�لد�خلي فيهم ب�سورة خارجية تتمثل يف �لأنبياء و�لر�سل، وكما ورد يف �حلديث "�لعقل نبي د�خل، 

و�لنبي عقل خارج".

�إم�ساك  �لدعوة،  �ساحة  يف  دخول  �أول  وهذ�  �ملدعو،  �لطرف  يف  �لعقل  لت�ستحّث  �حلكمة  فتتقدم 
�ملنطقة �مل�سرتكة بني �لعقل و�لقلب "�حلكمة"، �أو ميكن ت�سميتها بح�سب علوم �لت�سويق �حلديث 

.Intellectual خماطبة �لفئة �مل�ستهدفة فكريًا

 ،Emotional وتاأتي �ملوعظة �حل�سنة موؤ�زرة لهذه �حلكمة يف �لدعوة،  لتالم�س �جلنبة �لعاطفية
وهي "�خلليط �لثاين" �جلامع بني �لعقل و�لقلب، لتدفع يف �جتاه حتريك "�لفطرة" و"�ل�سبغة" 
�لأ�سيلة لالإن�سان، و�لتي تدفعه ل�سبيل �لرب، لول �لغ�ساو�ت وكل �لرت�كمات ذ�ت �لربجمة �ل�سلبية 

�لتي متنعه عن قبول ذلك �ل�سبيل و�لت�سليم له طوعًا ل كرهًا.

ويف �لدعوة ل تتوقف عند حدود �لطرف �لآخر و�لكالم معه من بعيد، �إذ يكون �لدخول يف نقا�س 
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وحماورة و"�جلد�ل" �أمرً� متوقعًا. نحن نتحدث عن عقليات مربجمة ومو�قف م�سبقة ملجتمعات 
�ل�سماء دون �لقرت�ب منها  بئر  �إىل  بعينها ل من غريها، فكيف ت�سرفها عنها  بئر  ت�سرّبت من 

وطرح �لر�أي؟ وتكون ردة �لفعل "حماية" ما بفكرها "هذ� ما وجدنا عليه �آباوؤنا".

وتتحرك �حلكمة و�ملوعظة على نطاق �لطرح �لذي ل يدخالن يف د�ئرة �لتفاعل �ملبا�سر مع �لطرف 
�لآخر، ونتيجة تطور مر�حل �لدعوة يقرتب �لطرفان ويتد�خالن لي�سال �إىل نقطة �جلد�ل، وهي 
معنى  بني  �ملعادلة متامًا  تختلف  وهنا  �لطرفني،  كال  من  و�حلجج  �لرب�هني  وطرح  �لتوتر  نقطة 
ر للعقل وف�سحة �لروح، ويف �جلد�ل حدة �لعقل و�نقبا�س  �حلكمة وحركة �جلد�ل، ففي �حلكمة تب�سّ
�لروح، وليكون خط �لدعوة مت�سقًا ومنا�سبًا، كان ل بد من "تطعيم" �جلد�ل باحل�سن، { َوَجاِدْلُهم 
ِتي ِهَي �أَْح�َسُن }، فهناك �جلد�ل غري �حل�سن كما �أن هناك موعظة غري ح�سنة �أي�سًا، لذ� يتم  ِباَلّ
Attractive Way. فهناك �ملحتوى وطريقة  �لرتكيز يف هذه �لآية بتقدمي �حلجج بطريقة جذ�بة 
تقدميه، وهما �لثنائي �ملطلوب د�ئمًا يف �أي �أمر يتم عر�سه على �لإن�سان، خماطبة �لعقل و�لذوق.

 
وبعد كل هذ� �جلهد و��ستخد�م �لأدو�ت �لالزمة يكون مثلث �حلجة قد �كتمل بالدعوة باحلكمة، 
و�ملوعظة �حل�سنة، و�جلد�ل بالتي هي �أح�سن. لي�س ب�سمان،  و�إن حتقق هذ� �ملثلث �أن تكون هناك 
��ستجابة، فاإكمال �حلجة بالعقل و�لربهان، لي�س بال�سرورة د�فعًا لتغيري �ملوقف، فهناك رو�بط 

وحبال عديدة ت�سد �لإن�سان للبقاء على ما هو عليه و�إن خالف ذلك عقله.

�أَْعلَُم ِبَن �َسَلّ َعن �َسِبيِلِه َوُهَو  لذ� �أتت �لآية مكملة خلطة �لدعوة �ل�سرت�تيجية { �إَِنّ َرَبَّك ُهَو 
�أَْعلَُم ِباْلُْهَتِديَن } يف �إ�سارة و��سحة �إيل كون �لنتيجة غري مكتملة �لنتائج بالكامل، فهناك �لأ�سباب 

�خلفية و�لعميقة �لتي ل ميكن لعقل �أو قلب �أن يغريها { �إَِنَّك َل َتْهِدي َمْن �أَْحَبْبَت }.

�لفارغة  �مل�ساحة  �لأ�سباب وو�سع  باأخذ  و�لو�قعي لكل ر�سايل، وذلك  �لعملي  �لدر�س  وبالتايل هو 
�لتي تتكفل بها �ل�سماء بالكامل دون تدخل ب�سري فيها، وهي م�ساحة "لن تهدي من �أحببت" وهي 
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نف�س م�ساحة "�إن ربك هو �أعلم مبن �سل عن �سبيله وهو �أعلم باملهتدين".
 

�لآية �لكرمية تقدم " خارطة طريق �لدعوة "،  ومن حتت كل عنو�ن تنبت كل �لعناوين �لد�عمة، 
فعند �حلديث عن �ملوعظة �حل�سنة، تدخل فيها فن �لإقناع، ومعرفة �لعلوم �لع�سرية �حلديثة ذ�ت 

�لأثر �لبني يف �سياغة �لقناعات وغريها من �لعلوم �لكالمية و�لب�سرية و�لت�سويقية. 

تلك هي �لعناوين �لعامة �لتي على �لر�سايل من �أي موقع كان �أن يحّرك قدر�ته �لكامنة و�لظاهرة 
يف �لعمل على "�لدعوة"، و�لتي تتعدد ول تتوقف عند �سورة معينة �أو طريقة بذ�تها.خذ �لعناوين، 
و�بحث يف �مل�ساديق و�ن�سر �ل�سبيل عرب �لدعوة �إليه، وما مل جتذبه �إىل �ساحة �لتجارة �لإلهية، ل 

عليك، لقد �أمتمت ما عليك. 
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متحي�ض الذهب و"ت�سونامي"
العقل اجلمعي 
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ِذيَن ِمن َقْبِلِهْم َفلََيْعلََمَنّ  ا �َلّ ا َوُهْم َل ُيْفَتُنوَن. َوَلَقْد َفَتَنّ { �أََح�ِسَب �لَنّا�ُس �أَن ُيْتَ ُكو� �أَن َيُقوُلو� �آَمَنّ
َدُقو� َوَلَيْعلََمَنّ �ْلَكاِذِبني} �لعنكبوت 3-2 ِذيَن �سَ �للَّـُه �َلّ

ا ِباللَّـِه َفاإَِذ� �أُوِذَي ِف �للَّـِه َجَعَل ِفْتَنَة �لَنّا�ِس َكَعَذ�ِب �للَّـِه َوَلِئن َجاَء  {َوِمَن �لَنّا�ِس َمن َيُقوُل �آَمَنّ
ُدورِ  �ْلَعاَلنَِي} �لعنكبوت 10 ا ِف �سُ ْعلََم ِبَ َوَلْي�َس �للَّـُه ِباأَ ا َمَعُكْم �أَ ا ُكَنّ ن رَّ ِبَّك َلَيُقوُلَنّ �إَِنّ رٌ  ِمّ َن�سْ

�لفتنة لي�ست باأمٍر عار�ٍس على �لإن�سان، بل هي مكّون �أ�سا�سي يف �حلياة �لدنيا، و�سو�ء كنَت موؤمنًا 
�أو غريه، �أو كنت م�سلمًا �أو غريه، فالفتنة موجودة بالقوة وبالفعل.

ويكون �لفرق يف كيفية �لتعامل معها و�لنظر �إليها، �إذ يتفاعل �لإن�سان بعفوية دون �سد مع �لفتنة، 
للذي ل ينتمي �إىل منهج فكري ملتزم يف �ل�سلوك، ويكون �لتفاعل بدرجة ذ�ت �سدة �أكرب لالإن�سان 
�لذي متثل �لفتنة عنده مكونًا "طبيعيًا" يف حياته �ليومية، �أو على �لأقل تلك �لتي ت�سكل له "�سررً�" 

يف هويته.

فوجود �لفتنة مكّون و�قع ل يتوقف عن �لنمو و�لنت�سار و�لتنوع و�لت�سّكل، ويكون دور �لإن�سان �مللتزم 
بالإميان �لعملي �ملغريِّ هو ��ستعد�ده لوقوعه يف �لفتنة �أو لوقوع �لفتنة عليه، َمَثله كمثل �لريا�سي 
يف �سباق �ملار�ثون، �إذ ي�سع يف �لعتبار طول �مل�سافة، وتعدد �مل�ساق �لتي �سيالقيها من �ختالف 
�أو ل يتوقعها، لكن يف كل �لحتمالت، هو  �لأماكن ووعورة �لطريق وغريها من �أمور قد يتوقعها 
ي�ستعد لها بالتمرين �ملتو��سل و�للياقة �لعالية، لكي يتجنب �لإ�سابة ب�سرر �أثناء �ل�سباق، ل �أقلها 

من �لإعياء �أو �ل�سد �لع�سلي.
ول ربط حقيقي بني �إميانك و�بتعاد �لفتنة عنك، فذلك َوْهم. 

 لذ� تاأتي �لآية هنا لتخط عنو�نًا عامًا لكل من ي�سري على خط �للتز�م و�لإميان، وهو �أْن نكون على 
�أهبة �ل�ستعــد�د دومُا، فالفتنـة �أمر و�قع على �جلميــع دون ��ستثـناء. وب�سقيـها �لناعم و�خل�سن، 

�ملُغري و�ملوح�س.
ولرفع وهم �أْن ل فتنة مبجرد "قول" �لإميان، تاأتي هذه �لآية �لكرمية ب�سر�حة ُمتقنة بالقول
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ا َوُهْم َل ُيْفَتُنوَن }. { �أََح�ِسَب �لَنّا�ُس �أَن ُيْتَ ُكو� �أَن َيُقوُلو� �آَمَنّ

�إن مل تكن مقومات �لإميان موجودة،  ُيعطيه، فالقول ل يكفي  �ل�سيء ل  وهنا لفتة مهمة، ففاقد 
لذ� ي�سف �لقر�آن هوؤلء بـ "�لنا�س" ولي�س بـ "�ملوؤمنني �أو �مل�سلمني"، فهناك منهم من يقول فقط 
�أن تقع  باأنه موؤمن ول يتوقع  باأن �لذي يقول  تاأتي �لآية بو�سف قاطع وو��سح،  ويدعي، ومع ذلك 
عليه فتنة �أو هو يقع عليها، فهوؤلء من �لنا�س، وهذ� هو ت�سنيفهم يف هذ� �لو�سف �لقر�آين ل غري. 
فقط "نا�س"، �إذ مل تت�سكل هويتهم بعنو�ن "�لإميان" لي�سفهم �لقر�آن به، ولو يف �أدنى م�ستوى وهو 

"�لت�سمية".
ول يقت�سر �لأمر على هوؤلء ر�فعي ر�ية �لإميان بالقول دون �لفعل �أو �ل�ستعد�د لدفع ثمنه، فهذه 

دنياهم. مار�ثون  يف  �ملوؤمنون  يخو�سه  "�لفتنة" م�سار 

وتاأتي �لآية �لتابعة لها لتقّدم تلك �حلقيقة بالقول:
ِذيَن ِمن َقْبِلِهْم } �لعنكبوت 3-2 ا �َلّ { َوَلَقْد َفَتَنّ

هي �ُسنة كونية �إذً�. و�ل�سيناريو يتكرر دومًا، ما دمنا على خ�سبة م�سرح هذه �حلياة.
ويف خو�س �لتجربة يكون �لتمحي�س وتكون معرفة �لذ�ت يف ذلك �لقول بالإميان، فاإما �سدق و�إما 

كذب.

ا ِباللَّـِه َفاإَِذ� �أُوِذَي ِف �للَّـِه َجَعَل ِفْتَنَة �لَنّا�ِس َكَعَذ�ِب �للَّـِه َوَلِئن َجاَء  {َوِمَن �لَنّا�ِس َمن َيُقوُل �آَمَنّ
ُدورِ  �ْلَعاَلنَِي} ا ِف �سُ ْعلََم ِبَ َوَلْي�َس �للَّـُه ِباأَ ا َمَعُكْم �أَ ا ُكَنّ ن رَّ ِبَّك َلَيُقوُلَنّ �إَِنّ رٌ  ِمّ َن�سْ

ومن �سور �لفتنة �لتي تالم�س من ي�سري يف هذ� �لطريق "فتنة �لنا�س" و�ملجتمع، و�لعقل �جلمعي 
�ل�سلبي �لتي ُت�سّكل �ختبارً� �سعبًا وثقياًل على �لفرد �لذي يكون حمل "�تهام" �أو "تهمي�س" من قبل 
�ملجتمع، وبالتايل يعي�س يف عزلة �جلماعة. وهذ� ديدن �ملب�سرين و�ملر�سلني و�مل�سلحني، حتى يتم 

�إحد�ث ثقٍب يف �لعقل �جلمعي �لأ�سود، لي�ستخرج منه مكونات موؤيدة له يف �خلط.
عند حتول �لعقل �جلمعي للنا�س �سدك، لأنك �تخذت من طريق �هلل �سبياًل، عليك �أن تتمتع بلياقة 
عالية وبَنَف�ٍس طويل ودر�ية �أر�سية بامل�سببات و�رتباط �سماوي بالتوفيق و�لت�سديد من �هلل ل غري.
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ه لنبي �هلل نوح يف دعوته. هو �لعقل �جلمعي �ملُ�سِفّ
هو �لعقل �جلمعي �ملنقلب على نبي �هلل مو�سى بعد عودته من  لقاء ربه يف �جلبل. 

هو �لعقل �جلمعي �لقاذف يف طهارة مرمي �لعذر�ء.
هو �لعقل �جلمعي �ملتاآمر على قتل �ل�سيد �مل�سيح من قبل �ليهود.

�لنـبي  زمــن  يف  �لقبلية  �لربجــو�زيــة  ون�سف  �لرحمة  لدعوة  و�ملقاتل  �ملُ�سّوه  �جلمعي  �لعقل  هو 
�لأكـــرم )�س(.

 
�لأ�سود وبالغرفة �ملظلمة �لذي يبيت فيها  �لعقل �جلمعي �سد كل تغيري �سوئي يف �ل�سندوق  هو 
�ملجتمع، خمافة �لتغيري تارة، وحر�سًا على ��ستئثار بامل�سالح تارة �أخرى، و�سعف يف �لرد باحلجة 

ملعتقد�ت جمتمع هي �أوهن من بيت �لعنكبوت تارة ثالثة.
 

و�حلكمة  و�لتوكل  و�لتحمل  �لت�سرّب  على  قدرة  ذ�ك  �جلمعي  �لعقل  "ت�سونامي"  ل�سد  ونحتاج 
و�لتخطيط. ول يكون ذلك بـ"كلمة �سحرية": "�آمّنا"!

يف  حقيقي  �حتكاك  يف  �إل  �لإميان  معدن  يخرج  فال  حقيقي،  متحي�س   دون  �أبدً�  ذلك  يكفي  ل 
�مليد�ن.

و�إحدى �سور "�لفتنة" �أن يجتمع عليها �لنا�س �سدك ليلحقو� بك �لأذى، و�أي �أذى؟
هو �لأذى يف �هلل، وهو �أرقى �لأذى، ولتكون �لدعوة �سريحة هنا، لبد �أن يتحرك �لإن�سان بعيدً� عن 
كل �ملوؤثر�ت �ملحيطة به، و�لتي ت�سكل خطرً� جوهريًا يف حرف �لإن�سان عن خطه، فهو "�لعذ�ب" 
�لذي يخ�ساه مّدعو �لإميان، فمن تهمي�س وعزلة و��ستهد�ف، ولن يكون بال�سهولة عليهم "متابعة 

�لتمثيل" و�لإدعاء بالإميان.
�لقوى  ميز�ن  يتحول  �إْن  فما  �لتلّون،  �سري  ولهوؤلء  �لنا�س،  �أذى  فتنة  �أمام  ب�سرعة  ينهارون  فهم 
ل�سالح �ملوؤمنني، رفعو� �ل�سوت عاليًا و�ّدعو� ثباتهم يف �ملوقف، وهكذ� يكون �لإمَعة، وهي �حلالة 
غري �مل�ستقرة �لتي ل ميكن حتويلها �إىل طاقة ميكن �لعتماد عليها. �سورة غري ثابتة من �ملادة، ل 

هي بجماد ول �سائل ول غاز فال هوية لهم.
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ُدورِ  �ْلَعاَلنَِي }؟ �لعنكبوت 10 ا ِف �سُ  {�أََوَلْي�َس �للَّـُه ِباأَْعلََم ِبَ
حقيقة ثابتة، فقد تنطلي حيل هوؤلء على بع�س �أفر�د �ملجتمع، ويبنون على ذلك "�لذكاء" �ملدعى، 
�إل �أن حقيقة �لك�سف موجودة عند �هلل، وبالتايل تك�سف �لآية "م�ساحة �لفر�غ �خلفية" عن �لنا�س 

�ملوؤمنني وغريهم من �أولئك مدعو� �لإميان.

تختتم �لآية باأمر مهم على �ملوؤمنني �إيكال �لأمر �إىل �هلل تعاىل فيما ياأتي �إليهم ويقول "�إنا معكم"، 
�أمره �إىل  فمنهم من ميكن معرفة نو�ياه ب�سلوكه، وميكن ك�سفه، ومنهم من ل يعرفونه، فموكول 
�هلل بعيدً� عن �لت�سكيك وكيل �لتهم، وهذ� مما ُيفتت �ملجتمع و�للحمة وياأكل �ملجتمع بع�سه بع�سًا.
ولتلك �لز�وية �خلفية من حركة مّدعي �لإميان، فاإن �هلل يتكّفل بها عن �ملوؤمنني، ليم�سي �ملوؤمنون 

يف "مار�ثونهم" دون توقف للعمل باأمل ومن �أجل �لتغيري.
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يو�ُسف، متّنع من احرتاق بال�سهوة، 
للو�سول اإىل احلظوة
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ُه َرِبّي  �إَِنّ  ِ ْف�ِسِه َوَغلََّقِت �لأَْبَو�َب َوَقاَلْت َهْيَت َلَك َقاَل َمَعاَذ �َلّ ِتي ُهَو ِف َبْيِتَها َعن َنّ { َوَر�َوَدْتُه �َلّ
َكَذِلَك  ِه  َرِبّ ُبْرَهاَن  �أَى  َرّ �أَن  َلْول  ِبَها  َوَهَمّ  ِبِه  ْت  َهَمّ َوَلَقْد  اِلُوَن.  �لَظّ ُيْفِلُح  َل  ُه  َنّ �إِ َمْثَو�َي  �أَْح�َسَن 

نَي } يو�سف 24-23  ُه ِمْن ِعَباِدَنا �ْلُْخلَ�سِ وَء َو�ْلَفْح�َساء �إَِنّ ِرَف َعْنُه �ل�ُسّ ِلَن�سْ
 

–ل  �لأع�ساب  ُيرخي  �لذي  �مليد�ن  هو  و�ُسكر،  َخَدر  من  َحَلَبة  هي  نعام،  ري�س  على  �ل�سر�ع  هو 
ق�سرً�- بل م�ساجًا ُمتقنًا من تاأجيج "غريزة"، لتكون �ل�َسَرر �ملتطاير كالق�سر.

 
 فالغر�ئز طاقات ُير�د منها �أن تتحرك للبناء يف �ملكان �ل�سحيح، وما �إن تنفلت حتى تهدم. هي 

رت. دَمّ لالإنتاج  �سحيحة  بطريقة  وتوجيهها  بها  �لتحكم  من  ُيتمكن  مل  نووية" �إن  "طاقة 
 

هي �لنار �ملنت�سرة يف �له�سيم �إن حتقق لها مثلثها، �أي مثلث �لنار و�لحرت�ق، من تو�جد �حلر�رة 
�لوقود لها، وهو مادة �حلدث  �لتفكري فيها، وتو�جد  وهي �لغريزة ذ�تها، وتو�فر �لأك�سجني وهو 

نف�سه و�لعن�سر �ملتفاعل مع �لغريزة و�ملحقق لها.
 

وغريزة �جلن�س بكل درجاتها من �لإ�سارة وهي �ل�سر�رة �إىل �لعناق وما ور�ء ذلك وهو �لحرت�ق، 
لها �لقابلية للتكّيف و�لت�سّكل كوقود �سائل ياأخذ لكل قالب �سكله �أو كوقود غاز ينت�سر مع �لهو�ء، ويف 
حال تو�جد مثلث �لحرت�ق للغريزة، باأي درجة كان، فال �سمان من عدم �لحرت�ق �أبدً�، باأي درجة 
من درجاته. ويف حال وجود عن�سر ر�بع يف مثلث �لحرت�ق وهو "�ل�سمان" لتدفق �لوقود و��ستمر�ر 
�لأك�سجني ووجود �حلر�رة، يكون �لإنفالت من "�لتفّحم" �سبه م�ستحيل يف هذه �حلالة �إل بتدخل 

غري طبيعي من �ل�سماء لإنقاذ �ملتعّر�س للحرق.
 

وهو ما ح�سل مع نبي �هلل يو�سف )عليه �ل�سالم(، و�ملتاأمل يف �لآية �لكرمية يرى �سغطًا هائاًل غري 
طبيعي يف موقف يو�سف �ملُ�سرتى من �سيده "عزيز م�سر"، فما كان �لو�سع عن "مربع �لحرت�ق" 

يف موقف يو�سف �لنبي؟
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ِتي ُهَو ِف َبْيِتَها َعن َنّْف�ِسِه }: حب زليخا ليو�سف جعلها مر�ِودة له �ملرة تلو �لأخرى،  { َوَر�َوَدْتُه �َلّ
بتلميٍح �أو بغمٍز �أو �إ�سارة، وقد ��ستنفذت كل حيل �لإغر�ء جلذب يو�سف لـ"مغناطي�سها" �لذي بد� 

عاجزً� ول يعمل يف يو�سف �أثرً�.
 

"مر�ودتها" �إل نتاج �َسَرٍر بد�أ يكرب يف ق�سرها وقلبها بوجود �ساب له جمال مالئكي   فما كانت 
ز�وية من ق�سرها،  تر�ه يف كل  بل  يديها،  �لكامل بني  �لأمنوذج  وُخُلق وعقل وحكمة، فرتى هذ� 

وت�سمع عنه وتعاينه، حتى بات هذ� �ل�سرر "نارً�" تريد �أن "تاأكل" يو�سف!
 

�أن لها نقطة �ملكان ف�ساًل عن نقطة �ملر�ودة، ونقطة ثالثة  "بيتها" �أي  ويو�سف �لنبي موجود يف 
تقولها �لآية �سمنًا، وهو "و�سعية يو�سف �ملُ�سرتى لها"، فهو يف "عرينها" ب�سريح �لعبارة.

 
هي تريده ب�سدة، فمن هي؟ زليخا �أجمل ن�ساء قومها ومن �أكرثهّن ثر�ء و�ُسلطة. ومن هو؟ عبٌد 

��سرت�ه زوجها ويعمل يف ق�سرها.
 

طلبًا  يرف�س  �لذي  ذ�  ومن  لها،  يحلو  "��ستخد�مه" كما  ميكن  "مقتناياتها" �لتي  من  فاعتربته 
لزليخا؟

 
نف�س  هي  "�ل�سلطة" �ملوجودة.  بلحاظ  كاأولوية  �لغريزة  ورفعت  �لعقل  غيّبت  �لتي  �لروحية  تلك 
لإ�سباع  بالبحث عن مادة  "�لزليخيون" و"�لزليخيات" يف كل ع�سر،  ي�سري عليها  �لتي  �لروحية 

حر�رتهم مع تو�فر �أك�سجينهم �لذي يعملون له.
ول يقت�سر �لأمر يف "�ملر�ودة" من لفٍظ �أو �إ�سارٍة بل ت�سل ملرحلة �إحد�ث فعل "�حلرق" بالقوة، 
فبعد ��ستنفاذ �لقوى �لناعمة لديها من �إغر�ء ومر�ودة و�سلْت �إىل ��ستخد�م �لقوة �خل�سنة بفعلها 
�لهند�سي  �لت�سميم  كانا فيه، وطبيعة  �لذي  �ملكان  �إىل كرب  �إ�سارة  �لأبو�ب، ويف ذلك  تغليق  �أمر 

للمكان، عرب كرثة �لأبو�ب.
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 فعمدت بعد ف�سل "�ملر�ودة" �إىل "�ملحا�سرة"، ظنًا منها �أنها �ستخت�سر �لأمر وُتزيل كل حجة من 
يو�سف ليكون مر�مها دون ممانعة.

فاأخذت بتغليق �لأبو�ب �أي �لإحكام يف �لإغالق، وكاأّن ذلك حب�ٌس لطائر ُمناها، و�أكملت �سيناريو 
"�ملحرقة" لغريزتها عرب ت�سريح بعد تلميح، فاملر�ودة بها جنب �للطافة و�لنعومة و�لُبعد �خلفيف، 

يف حني "هيَت لك" �سورة �ل�سغف �ل�سريح و�لقبيح يف �لأخذ باملُر�د.
 

ملرحلة  و�سلت  فقد  لغريزتها،  �لكامل  لالإحرت�ق  �لإجنر�ف  �سورة  �للحظة  تلك  يف  زليخا  كانت 
لتظفر  وهياأته  �سنعته  �لذي  للموقف  نف�سها  و�سّلمت  ليو�سف،  �لكامل  بذوبانها  لغريزتها  ذوبانها 

بخبزها �ملحروق عرب "�لَهْيت" ليو�سف.
 

وما خربك يا يو�سف �لنبي؟
��ستدعائه  وعليه، مت  ومنه  وفيه  له  �لثائرة  وهي  ��سرت�ه"،  من  "زوجة  �سيدته  يدي  بني  حُما�سٌر 
�لأخ�سر  "�ل�سوء  مبر�دها  و�أخربته  للفاح�سة"،  "متهيدً�  �لأبو�ب  �إغالق  و�أحكمت  "خلوة"،  لها 

و�ملغناطي�س �ل�سيطاين" لعمل �لفاح�سة وبر�سًى تام منها بل بجنون يف �أن يكون منها.
 

فهل �كتمل مثلث �لحرت�ق؟ فكل �لظروف ميهاأة لالحرت�ق.. لي�س متامًا
 

ّب عليها كل وقود �لعامل، فهي ل  فهو من عباد �هلل �ملخل�سني، �ملادة غري �لقابلة لال�ستعال ولو �سُ
حترتق.

 
اِلُوَن }  ُه َل ُيْفِلُح �لَظّ ُه رَ ِبّي �أَْح�َسَن َمْثَو�َي �إَِنّ { َقاَل َمَعاَذ �للَّـِه  �إَِنّ

�أن يطغي على �ملوقف ويكتم �لأنفا�س ويخدرها  كل �ل�سرر يتطاير ور�ئحة دخان �لغريزة يحاول 
�لنظيف،  �لطلق  للهو�ء  بالأعلى،  كانت عالقة  يو�سف  روح  �أن  �إل  للنفو�س،  �مل�سيلة  �ل�ُسكر  بغاز�ت 
فالتجاأ �إىل خالقه هاربًا من �ملوقف، فمن ي�سم �لهو�ء �لنقي، كيف له �أن يطيق �سم �لدخان ورو�ئح 

ُتزكم �لأنوف؟
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 "قال معاذ �هلل" كلمة �إطفاء لكل �أعو�د كربيت �لإغر�ء، قالها يف و�سط تلك �لظروف "�ملحرتقة 
تتمنع  فعندما  �لإن�سان،  �سعف  نقاط  مو�جهة  يف  �لقوة  قو�س  من  نقطة  �أبرز  يف  وهو  للغريزة"، 
ل  للموقف  �ملالك  فاأنت  ثقة،  "ل" بكل  وتقول  لك  مو�تية  �لظروف  وكل  غريزتك  نار  �إذكاء  من 
�إل  يتاأتى ذلك  ول  �أنت ل غري،  تنت�سر خلطك  وبذ�  �لعك�س،  ل  عليه  �مل�سيطر  و�أنت  مالكك،  هو 
من جماهدة نف�س وعزم و�إ�سر�ر، ففيه بالٌء عظيم، �إذ تزد�د �حتمالية توّقف �لعقل عن �لتفكري 

حينها، وي�ستعل مرجل �لغريزة بقوة.
 

ْم حول �حلمى لكي ل تقع فيه، ِمْن مَلٍَم �إىل َكِلم. لذ� ل حَتُ
 

"�إنه ربي �أح�سن مثو�ي"، �سو�ء �ملق�سود هنا بالرب هو �سيده �لذي ��سرت�ه �أو رب �لعزة �سبحانه 
�سّمني  �لذي  فهو  –�لعزيز-،  لربي  �جلميل  �أرد  هكذ�  لي�س  يقول،  �لنبي  فيو�سف  وتعاىل، 

ورعاين، فكيف �أرد له �جلميل؟ بقبول عر�س زليخا؟ بالطبع ل
 

اِلُوَن } ، فال �إن�ساف يف �لنتيجة ملن  ُه َل ُيْفِلُح �لَظّ ويقدم نتيجة �ل�سلوك �ل�سلبي لو �أقدم عليه { �إَِنّ
ظلم نف�سه بتقدميها ملحرقة �لغريزة، وتبعات ذلك على �أكرث من جهة يف حياته.

�لعقل،  �ل�سمري وحتريك  �إنقاذ  "�لهيَت" به، فردها بدعوة  �أقدمْت عليه وهياأت �لظروف وتريد 
و�أّنى لذلك �أن يكون و�لعقل عند زليخا يف �ُسكر؟ �إذ مل تكتِف بتهيئة �جلو و�لقول �ل�سريح، حتى 
�أطلقت جلو�رحها �لباقية �سباق �لحرت�ق، فهّمت به و�قرتبت و�بتعد، �أر�دت ف�سد، ذ�بت فارتفع، 

هامت فامتنع.

ها متعمدً� مرتبًا، فرد عليها "وهّم بها"  هّمت به مبا تريد من بعد كل هذه �لرتتيبات، فكان هُمّ
بالفطرة �للحظية للرجل ومل يتحقق �أ�ساًل لمتناع �أمر وقوعه بوجود "ر�أى برهان ربه"، وكاأمنا 

�لآية بهذه �لطريقة:
{ َلْوَل �أَن رَّ �أَى ُبرْ َهاَن رَ ِبِّه }
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قد  فهي  لل�سماء،  �ل�ساعد  و"هّم" يو�سف  �لأر�س  يف  �حلارق  " زليخا  "هّم  تو�جه  حلظة  كانت 
�نكفاأت بعد ف�سيحة، وهو قد �رتفع ولو يف �سجن بعد حني. 

وما �لنتيجة من تلك �ملو�جهة؟

ي } ُه ِمْن ِعَباِدَنا �ْلُْخلَ�سِ وَء َو�ْلَفْح�َساَء �إَِنّ رِ َف َعْنُه �ل�ُسّ { َكَذِلَك ِلَن�سْ
ليكون هو �لأمنوذج ب�سرف �ل�سوء و�لفح�ساء عن �ساحته بكل �سورهما، لتكون �ملح�سلة من كل 

هذه �لتجارب وهذه "جتربة زليخا" من �أق�ساها، ليكون من �لعباد �ملخل�سني.
فبالتايل يتحرك يو�سف �لنبي من تلك �حلبوة له، وتلك هي معادلة �حلبوة �إْن �أردت: تعّلٌق باهلل، 
�بتعاٌد عن مثلث �حرت�ق �لغريزة و�أنت يف و�سط �لنار حّتى، لتحظى مُبلك م�سر يف نف�سك ويف كل 

خطوة تخطوها.

�ل�سبيل  �لأثر وخط  �إيجاد  تلك هي معادلة  �إميان يف قبال �سعف وهو�ن،  �إر�دة يف قبال غريزة، 
�إىل �ل�ستقاللية و�لعّزة، فال ريب �أن مما ُزِيّن للنا�س من �ل�سهو�ت هن �لن�ساء كما ورد يف �لقر�آن 

�لكرمي، و�أتت على ر�أ�س قائمة مما مييل �إليه �لإن�سان وي�ستهي.

ومع ذلك يكون �لتقوى وتهذيب �لنف�س مطلوبًا، لكي ل يقع �لإن�سان �لر�سايل يف بئر �لهوى �لفطري 
�لذي يلزمه �قتياٌد من عقل وتقوى ليكون يف منجًى من �أي �نحر�ف �أو �جنذ�ب نحو ُقطب بعيد عن 
�إر�دته لكل عو�مل �لتعرية و�ملتقلبة من  ر�سالته، و�إل كان ُعر�سة ملطّبات �لهوى، وبالتايل ر�سوخ 

حوله ويف �لنهاية ت�ستت لأ�سل هويته و�سياع لهدف �سبيله.
�سورة يو�سف بق�ستها هي معادلة �لتمّنع عن كل ما ل ُير�سي �ل�سماء، لتحظى مبا يعطيك �هلل على 

�لأر�س.
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مربع احرتاق ال�سهوة
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الدعوة للتحليق يف امل�ساحة امل�سرتكة
خارج كل ارتباط ُم�سبق
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ِبنٍي} �سباأ 24 ْو ِف �َسَلٍل ُمّ اُكْم َلَعلَى ُهًدى �أَ َيّ ا �أَْو �إِ { َو�إَِنّ

هي  تلك  "بتجّرد"،  للحق  باجنذ�ب  "�حليادية" و�لتحرك  تناولها  يف  �لأ�سعب  �ل�سفة  هي  تلك 
بالفعل �أ�سعب و�أق�سى و�أجهد �أمر ميكن �أن يقوم به �لإن�سان وهو يف حال �ل�ِسْلم. �إذ تكون ظروف 
"�لثبات" على �ملوقف-بغ�س �لنظر عن �سحته من عدمه- �أمرً� يدعمه �لعقل �لظاهر لالإن�سان من 
بيئة وجمتمع و"عقل" جمعي مربمج ليتخذ "نوعية" �لتفاعل مع �لأفكار و�ملو�قف و�ل�سخ�سيات 
يخلق  �لذي  �ملجتمع  �سخ�سية  تكوين  يف  �لفردية  �ل�سخ�سية  وتذوب  كلية،  ب�سورة  و�ملفاهيم 

وهويته. حُلمته  حماية  بهدف  حوله  من  "�لتابوهات" –�ملحرمات- 
 

لذ� تكون خماطبة عقل �لآخر �لذي يتخذ موقفًا مغايرً� عن خط �لر�سالة �لآتية من �ل�سماء تتميز 
تر�كمات  عن  �ل�ستار  لهم  يك�سف  جديد.  موقف  لهكذ�  �لت�سدي  يف  �أي�سًا  و�خل�سونة  بال�سعوبة 
مفاهمية و�جتماعية و�قت�سادية و�سيا�سية قد مت بناوؤها على �أ�سا�س يبتعد عن �لتكرمي �حلقيقي 
�ملت�سدين  �أكرث  ويكون  �لأر�س.  و"�خلالفة" يف  و�لإمارة  و�حلرية  �لكر�مة  له  كاإن�سان  لالإن�سان 
للخطابات �لر�سالية هم مغّذو� �لطبقية يف �ملجتمع �ملنتفعني منها وبها، فيتقدم يف مثل هذه �حلالة 
�أو غري ذلك، ممن  دين  �أو علماء  رهبانًا  ي�سمونهم  �ملجتمعات ممن  �لديني يف  للفكر  �ملنت�سبون 
�لوجهاء  يغذيهم من  "م�سرفهم" �لذي  �ملد�فع عن  �لأمامي  و�ملعتقد، فهم �خلط  �ملعبد  ميتلك 

و�لتجار ورجال �لأعمال يف �ملجتمع و�ملتنفذين.

لذ�، ل ميكن ت�سّور �لأمر �إل ب�سعوبة �لإقد�م عليه من قبل �ملر�سلني و�ملب�سرين لأقو�مهم، ويف هذه 
�لآية �لعظيمة منهٌج عايل �مل�ستوى يف �آلية �خلطاب مع �لطرف �لذي نختلف معه. فلي�س هناك �حتكار 
كامل للحقيقة-بالرغم من حتقق ذلك عند �لأنبياء و�ملع�سومني، بلحاظ دورهم �لالزم لتو�جد ذلك 
�لحتكار �لذي يقومون بن�سره طبعًا-وما �لآية هنا �إل من باب �إياك �أعني و��سمعي يا جارة. هذ� هو 
منهج �لنقا�س و�ملجادلة و�حلو�ر وكل �سيغة ممكنة للتفاعل بني طرفني خمتلفني يف �لر�أي، �إذ تاأتي 

ويف عقلك "�حلقيقة" و�آتي ويف عقلي "�حلقيقة"، فلم �لتحاور و�لنقا�س و�جلد�ل �إذً�؟!
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  �إما �أن تكون "�حلقيقة" م�سرتكة، فال خالف يف �ملفهوم ويكون �للقاء لبحث �لآليات.�أو �أن تكون 
و�إن  �للقاء متو�فرة  تكون م�ساحة  وبالتايل  �لأ�سلية،  �لفرعية ل  �لعناوين  "�حلقيقة" خمتلفة يف 
كل  عند  "�متالك" �حلقيقة  "�سفرً�" بلحاظ  �مل�سرتكة  �مل�ساحة  تكون  �أن  �أو  م�ساحتها.  �سغرت 
وباأريحية  معًا،  و�لعقول  �لقلوب  يالم�س  وجمايل  و�قعي  مثايل  ن�سج  ويف  �لآية  تاأتي  وهنا  طرف، 
�أخالق خامت �لأنبياء �سلى �هلل عليه و�آله و�سلم. تاأتي هذه �لآية وبل�سان نبي �لأخالق بالقول "و�إنا �أو 
�إياكم لعلى هدى �أو يف �سالل مبني"، �أخرَج �لنبي نف�سه وجترد من �ملوقف �لذي هو عليه لي�سحب 
ُي�سمع  �أن  ُيريد  كمن  �لثانوية.  �ملوؤثر�ت  كل  عن  �لبعيدة  �جلديدة  �لد�ئرة  لنف�س  �لآخر  �لطرف 
�لآخر ما يقول، فُيخرجه من غرفته �ملليئة بال�سو�ساء و�ل�سور �مل�ستتة عن �لفكرة �جلديدة �ملُر�د 

طرحها. 

ليكون �لطرفان يف م�ساحة م�سرتكة بي�ساء وبتجّرد، دون عالئق �مل�سبقات �لذهنية ودون جاذبية 
�لأفكار �لتي ترَبّو� عليها، وبهذه �حلالة يكونان يف حالة �ل�سباحة �حلرة يف ف�ساء �لفكر و�ملنطق، 
عنك  ُيبعدين  وهذ�  تعتقد  فيما  معك  خمتلف  �أيّن  نقا�س  �لوقت  فلي�س  �لآن،  طرق  مفرتق  و�أمام 

و�لعك�س �سحيح، بل �لآن هو وقت �لروؤية �مل�سرتكة لالأمور بتجرد. 

فعلينا �أنا و�أنت �أن نبحث معًا ونرى �أي �أر�س نقف عليها و�أي طريق �سنتخذه معًا كاإن�سانني ين�سد�ن 
�لهد�ية و�لختيار بني �لهدى �أو �ل�سالل. وتلك هي �لقاعدة �لأعجوبة �لتي �سطرها �لقر�آن �سمن 
�لعقل و�لعاطفة �لآن  �لتي يتم �ل�ستفادة منها يف علوم  �لآلية  و�إقناع �لآخر. وهي  �آليات �جلد�ل 
وماي�سمونه بالذكاء �لعاطفي. وهذه �لآلية عامة يف �لتو��سل و�لتفاعل مع �لطرف �لآخر مهما كان 
�ساأن �لطرفني، وقد قدم �لباري عز وجل ر�سوله ليمثل هذ� �ملوقف، وهو �لنبي �ملع�سوم �ملُ�سدد 
من رب �لعاملني، ومع ذلك يقول باأن هناك طريقني قد نقع يف �أحدهما، فاإما �لهد�ية �أو �ل�سالل! 

�آلية  وتلك  �لذهنية.  �مل�سبقات  من  و�لإنعتاق  �لعقلي  �لتجرد  بعد  �لفطري  �جلذب  �أ�سلوب   �إنه 
�لدعوة، �أن تتو��سع وتاأخذ بيد �لطرف �لآخر وتكونان يف خندق و�حد للبحث عن �حلقيقة بدًل من 
خندقني متو�جهني، وهذ� يدفع �لآخر لل�سعور بوحدة �حلركة يف �لبحث عن �حلقيقة معًا ل مفردً�. 
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وهذ� �لبحث و�إن مل ي�سل لنتيجة موحدة، �إل �أنه زرع جتربة �سري م�سرتكة للبحث عن �حلقيقة، 
�حلقيقة  بلون  بل  �أنت،  بلونك  غريك  متزج  �أن  �لهدف  فلي�س  �أقل.  �لت�سادم  عملية  يجعل  مما 
عليك  وي�سكب  �لآخر  �لطرف  ياأتي  ل  �أن  �سمان  من  �أقلها  فال  يح�سل  و�إن مل  بينكما،  �مل�سرتكة 
�سبغه �لأ�سود م�سوهًا لك حاقدً� عليك، و�حتمال ذلك �سعيف جدً� بلحاظ �لتجربة �مل�سرتكة يف 
�لبحث عن �حلقيقة. هو در�س �لتجّرد من غرفة عقلك ودعوة �لطرف �لآخر للخروج من غرفة 

عقله، لتلتقيان يف باحة منزل �لبحث عن �حلقيقة معًا.
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�سريبة العقيدة ووح�سية التعامل
�سيناريو ل يتوقف
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اِر َذ�ِت �ْلَوُقوِد �إِْذ  َحاُب �ْلأُْخُدوِد �لَنّ وِج َو�ْلَيْوِم �ْلَْوُعوِد َو�َساِهٍد َوَم�ْسُهوٍد ُقِتَل �أَ�سْ َماِء َذ�ِت �ْلرُبُ { َو�ل�َسّ
ِ �ْلَعِزيِز  ِمُنو� ِباَلّ ُهْم َعلَْيَها ُقُعوٌد َوُهْم َعلَى َما َيْفَعُلوَن ِباْلُوؤِْمِننَي �ُسُهوٌد َوَما َنَقُمو� ِمْنُهْم �إَِلّ �أَْن ُيوؤْ
�ْلُوؤِْمِننَي  َفَتُنو�  ِذيَن  �َلّ �إَِنّ  ُكِلّ �َسْيٍء �َسِهيٌد  ُ َعلَى  َو�َلّ َو�ْلأَْر�ِس  َماَو�ِت  َلُه ُمْلُك �ل�َسّ �َلِّذي  ِميِد  �ْلَ

ِريِق } �لربوج 9-4  َم َوَلُهْم َعَذ�ُب �ْلَ َو�ْلُوؤِْمَناِت ُثَمّ َلْ َيُتوُبو� َفلَُهْم َعَذ�ُب َجَهَنّ

ُتقّدم �لآيات �إحدى �سور �ل�سر�ع �ملتو��سل بني جبهتي �حلق و�لباطل، و�لذي ل يتو�َن فيها منا�سرو� 
�لباطل و�ملطبّلون له با�ستخد�م "�أي و�سيلة" كانت من �أجل "فر�س" �ل�سيطرة على و�قع �ل�سر�ع. 
فال يهم �لو�سيلة لأ�سحاب �لباطل، �ملهم �أن تكون ن�سوة �لَغَلَبة و�ل�سيطرة بادية يف �لو�قع وملمو�سة، 
�أهم  �إحدى  �جلماعية،  و�لإبادة  و�لإرهاب  و�لقمع  �لبط�س  �أ�ساليب  فا�ستخد�م  فقط.  ظاهرً�  ولو 
�لأدو�ت �لتي يتخذها �لباطل على يد منا�سريه و�لتابعني له. ويف ذلك �أكرب دللة على غياب �حلجة 
و�ملنطق لهوؤلء، ويكون ح�سورهم ظاهريًا مرتبطًا بوجود �لقوة و�لبط�س و�ل�سيطرة، وما �إن تذهب 

تلك �ملظاهر يذهب معها كل "وهم" بغلبة �لباطل.

ويف روعة �ل�سرد ورهبة �مل�سهد، تبد�أ �لآيات بَق�َسم تلو َق�َسم، و�سوًل �إىل تر�جيديا �أ�سحاب �لأخدود، 
وهي ��سم �ل�سورة �ملباركة، فتبد�أ با�ستعر��س عظمة �لكون يف �ل�سماء بربوجها وكو�كبها، �إىل ذكر 

يوم �لقيامة وهي �لنتيجة �حلتمية { َو�ْلَيْوِم �ْلَْوُعوِد}، و�أي وعد ومن �لذي وعد به؟
ذلك هو يوم �لقيامة �لذي وعده خالق �لكون كله. فال جمال للت�سكيك يف ذلك �ليوم ل منطقًا ول 

فطرة. 
َحاُب �ْلأُْخُدود}:    ويبد�أ �مل�سهد �ملربع �لأ�سالع بالإكتمال من وحي هذه �لآية { ُقِتَل �أَ�سْ

1. �ل�سلع �لإن�سان: ماأ�ساوية �ل�سهد ف نظرته �لعامة.
2. �ل�سلع �لعتدي: وح�سية وق�ساوة �لُحرقني للموؤمنني. 

3. �سلع �لعتدى عليه: �متحان ومتحي�س للموؤمنني ف مو�قفهم.
 4. �ل�سلع �ل�سامت: �سمت وعجز من ر�أى �ل�سهد حينها.
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 وت�ستمر �لآية يف و�سف �مل�سهد �ملاأ�ساوي بتبيان طريقة "�لقتل"، وو�سعية �لقتلة يف تلك �حلالة، 
بالقول "�لنار ذ�ت �لوقود، �إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون باملوؤمنني �سهود" كانت �ل�سلطة 
�حلاكمة �آنذ�ك ُتريد �إخماد �أي �سوت غري �سوتها، �أو �أي عقيدة خالف عقيدتها �لر�سمية، وذلك 
يدل على �سعف تلك �ملجتمعات يف عقائدها، فمن يكون �سعيفًا يف �إثبات ما لديه �أو �حرت�م ما لدى 
غريه، يلجاأ �إىل �أد�ة �لوح�سية بالقتل ونفي �لآخر. فبمقد�ر �لبط�س و�لتنكيل يظهر م�ستوى �ل�سعف 
و�لُهز�ل �لد�خلي ملن يبط�سون وُينكلون، فال حجة لديهم ل�سعف ُبنيانهم وعقيدتهم، فيكون �للجوء 

للقوة و�سيلة لتربير ذلك �ل�سعف �لد�خلي. 

ويف �سرد مرّوع للم�سهد، تنقل �لآيات �لكرميات �حلادثة بتفا�سيلها، فالنار �لتي �أُ�سرمت من �لكرب 
�آنذ�ك على حفر  �أقدمت �ل�سلطات �لوح�سية  باأنها ذ�ت وقود ل تخف ول ت�سعف، فقد  ما ُيوحي 
�أخدود يف �لأر�س ورمي �ملوؤمنني فيه، وكان ميكن قتلهم بال�سيف �أو ما �سابه ذلك، و �إقد�مهم على 

هذه �لطريقة يف �لقتل دللة على �أمور، منها: 
  �أوًل: عدد �ملوؤمنني باهلل لي�س بالي�سري، فكان �أخدود �لنار �أ�سهل يف �لق�ساء عليهم وبدفعة و�حدة. 
ثانياً: �لإحر�ق ُيدخل �خلوف و�لرت�جع عند بع�س �لنا�س، خ�سو�سًا عندما ي�سمعون �سرخات من 

يحرتق، فكان ذلك مدعاة لثني �ملوؤمنني عن �إميانهم.
بتعذيب  تلذذهم  فكان  �لأخدود،  �أ�سحاب  لدى  "�ل�سادية"   لإ�سباع  و�سيلة  �لإحر�ق  كان  ثالثاً: 
�أن  ويبدو�  �لنف�سي.  لإ�سباع مر�سهم  و�سيلة  �لأخدود  نار  من  فاتخذو�  �لآخرين،  و�سماع عذ�بات 
مر�سهم �لنف�سي "�ل�سادية" و�لذي يعني �لتلذذ بعذ�ب �لآخرين كان �مل�سيطر على "حفلة �ل�سو�ء" 

�لوح�سية �لتي قامت بها �ل�سلطات �آنذ�ك وكاأنها يف "حفل ز�ر" ل يوقف.

ومل كل هذه �لنقمة على �أولئك؟ 
لأنهم �آمنو�!

�ملعتقد  ركيزة  يف  خلاًل  ي�سبب  ما  وهو  �ملجتمع،  ذلك  يف  �لعام"  "�لن�سيج  عن  خرجو�  لأنهم    
�آنذ�ك. وتبعات ذلك �لإميان تن�سحب ح�سب  �ل�سعيف �لذي كان م�سيطرً� ومهيمنًا على �ملجتمع 
و�ملفاهيمي  و�لطبقي  �ملعريف  �ل�سرح  �إىل هدم  و�ملُهددة م�ساحلهم،  و�لقاتلني  �لباط�سني  ت�سور 
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عند �ل�سلطات �آنذ�ك.
كل  ُجرم  وهو  "ُجرمهم"،  هو  ذلك  �حلميد"  �لعزيز  باهلل  يوؤمنو�  �أن  �إل  منهم  نقمو�  "وما 
�لجتماعية  �لعد�لة  ميز�ن  �إقامة  معناه  باهلل  فالإميان  �لب�سري،  �ل�سري  خط  طول  على  �ملوؤمنني 
كل  و�ملتفرعنون يف  و�ملتم�سلحون  �ملتنفذون  يرت�سيه  ل  ما  وهو  �لفطري،  وهو �خلط  �لنا�س  بني 
زمن ويف �أي جمتمع، هو �ل�سر�ع �لأبدي بني �إقامة "�خلالفة" بني �لنا�س مب�ساربهم ومعتقد�تهم 

�ملختلفة، وبني ما يريده �لربجو�زيون من "خياطة" �ملجتمع كما يريدون هم ولهم ل ل�سو�هم.
وُتبنيِّ �لآيات هنا يف و�سف ملن يوؤمن به �أولئك �ملوؤمنون، فهم يوؤمنون باهلل �لعزيز �حلميد، مل يُك 
�إميانهم �سطحيًا �أو عامًا، بل كان ر��سخًا، و�إل كان �لتهديد �أو �لتعذيب كافيًا لردعهم �أو �سدهم �أو 
�إرجاعهم عن معتقدهم هذ�، لكن ل يبدو  �أن ذلك و�قعًا بالن�سبة لهم، فهم موؤمنون بر�سوخ وتد يف 
�هلل �لعزيز �حلميد، ومالكية �ل�سماو�ت و�لأر�س يف �إكمال �لو�سف هلل ُيعطي �لإطمئنان و�لثقة يف 
هذ� �لإميان، ومن مالكيته عليه بكل �سيء، فما يقع على �ملوؤمنني يعلمه �هلل  وي�سهده، ويف ذلك �سر 

�إطمئنان لدى �ملوؤمنني، فـ "كله بعني �هلل". 

 فبعد �لَق�َسم وو�سف �حلدث وذكر �ل�سبب، يكون �سرد �جلز�ء هنا لكال �لطرفني، و�أولهم �أولئك 
وذلك  �ملجتمع،  �أر�س  "�لزلزلة" يف  �أحدثو�  فهم من  للموؤمنني،  باملحرقة  �ملجزرة  �أعملو�  �لذين 
بالتنكيل باملوؤمنني �سمن عملية "�إفتتان" لهم، ومع كل �لذي فعلوه �أولئك "�لقتلة" تكون رحمة �هلل 
رة عن �لذنب بطريقة عملية  ة و�ملُكفِّ و��سعه بقدر �ل�سماو�ت و�لأر�س بوجود �سرط "�لتوبة" و�ملُغريِّ
�ملوؤمنني  فتنو�  �لذين  "�إن  تعاىل  قوله  وذلك يف  �لعذ�ب،  �لإ�ستثناء من  يكون  فاإن حتقق  و�قعية. 
و�ملوؤمنات ثم مل يتوبو�، فلهم عذ�ب جهنم ولهم عذ�ب �حلريق"، لي�س �لعذ�ب من �سنف و�حد 

هنا، عذ�ب جهنم وعذ�ب �حلريق، وهما خمتلفان بلحاظ درجات �لعذ�ب يف يوم �لقيامة.
ما  كل  للموؤمنني من  �لب�سارة  �لإ�ستثناء، هناك  �سرط  بوجود  �لوعيد  �ل�سورة من  قبال هذه  ويف 
عملي.  ل�سلوك  ُمرتجم  فكري  معتقد  �سالح.  وعمل  �إميان  هو  �جلنة  دخول  يتطلبه  وما  يالقونه، 
�لعبودية  معنى  حتقيق  �أجل  من  م�سروع،  �إىل  �سروع  من  عرق،  �إىل  ورق  من  ونقله  باملبد�أ  �لأخذ 
�حلقة هلل باإيجاد "�خلالفة" يف �لأر�س لالإن�سان بكر�مته وباإعمار يكون هو �لباين ل �لهادم، وهو 

ر ل �ملهّم�س. �ملطِوّ
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�لإميان �لذي يتبعه عمل �سالح ُيو�سل جلنة �لدنيا قبل جنة �لآخرة، لأن �ملوؤمن يتحرك بعني �هلل، 
وبالتايل تتحول حركاته يف كل ميد�ن �إىل جنة ما �إن يطاأ قدمه عليها، وهذه "�جلنات" �لأر�سية 

�لذي هو يعمل لها وفيها هنا يف �لدنيا، لها �سورتها �لأكرب يف �لآخرة له.
وبعد �سرد �مل�سهد وذكر جز�ء كل طرف من معادلة �ل�سر�ع، ياأتي �لتذكري �حلقيقي باأ�سل مو�سوع 

�هلل؟  �سفات  فما  وحده،  باهلل  �إميانهم  وهو  "�إحر�ق" �ملوؤمنني، 
يريد. ملا  �لفعال  وهو  �ملجيد،  �لعر�س  ذو  �لودود،  �لغفور  وهو  و�ملعيد،  �ملبديء  هو  �سديد،  بط�سه 

�ل�سفات  وهذه  و�لإر�دة،  و�لرحمة  �ملطلقة  و�لقوة  �ملطلق  و�ملُلك  �ملطلقة،  �لعد�لة  ت�سمل  �سفات 
تقدم و�سفًا خمت�سرً� دقيقًا وعميقًا  للذي �آمن به �أولئك ومت تعذيبهم وقتلهم من �أجله.

هذ� �ل�سيناريو "كوين" ل يتوقف، بل هو م�ستمر كا�ستمر�ر �لليل و�لنهار، وبالتايل يكون �لتعامل 
معه بحاجة �إىل �ل�ستناد �إىل قوة "كونية" للغلبة على �ل�ستثناء يف �لقاعدة.

لع التهاون م�سّ
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ْو�  ِقّ َوَتَو��سَ ْو� ِباْلَ اِت َوَتَو��سَ اِلَ ِذيَن �آَمُنو� َوَعِمُلو� �ل�َسّ ِر. �إَِنّ �لإِن�َساَن َلِفي ُخ�ْسٍر. �إَِلّ �َلّ { َو�ْلَع�سْ
رْبِ } �سورة �لع�سر ِبال�َسّ

َق�َسٌم من �خلالق بالع�سر، �سو�ء كان �ملق�سود به �سالة �لع�سر �أو �لفرتة من �لزمن، ومن بعده 
وتو��ِس  باحلق  وتو��ِس  �سالح  وعمل  �إميان  �أربع:  ب�سروط  و��ستثناء  �لإن�سان  عام خل�سارة  �إعالن 

بال�سرب.

تبد�أ �ل�سورة بَق�َسم فتعميم بُخ�سر�ن يعقبه ��ستثناء بتف�سيل.
َحَوْت �لرتياق لإنقاذ �لإن�سان من خ�سر�ن طرحته �لآية �لكرمية يف �سيغة  هذه �ل�سورة ككب�سولة 
ِر}،  �لتعميم { �إَِنّ �لإِن�َساَن َلِفي ُخ�ْسٍر }، ولعظم هذ� �لأمر �سبقتها �آية �لق�سم بالع�سر { َو�ْلَع�سْ
و�لقمر  �ل�سم�س  مثل  �لفيزيائية  �لكون  مبوجود�ت  ق�سم  بها  �لتي  �لآيات  كبقية  �لآية  هذه  وحال 
و�لنجوم وغريها �أو �لزمانية مثل �لع�سر و�لليل و�ل�سفق �أو �ملكانية كالبيت �ملعمور و�لطور، وغريها 
من �أنو�ع �لق�سم �ملتنوعة �لتي تلقي بظاللها على مو�سوع �لآية �أو �ل�سورة، وكاأنها مبثابة رفع حلالة 

�لإنذ�ر لالإنتباه مبا �سياأتي بعد �لق�سم. فال ق�سم �إل ب�سيء عظيم ول�سيء عظيم، فما ذ�ك؟

حركة �لإن�سان يف �حلياة �لتي قد تو�سله للخ�سر�ن، ول تكون خ�سارة �إل بعد ��ستمالك بالقوة �أو 
�لفعل، ول يكون يف غري ذلك، فمن ملك �سيئًا وفقده فقد خ�سره، ومن �أمكنه �أن ميلك �سيئًا ومل 

يحظ به فقد خ�سره �أي�سًا.
وتاأتي هذه �لآية { �إَِنّ �لإِن�َساَن َلِفي ُخ�ْسٍر }، نتيجة �إما �أن يكون �لإن�سان مي�سي يف طريق �خل�سر�ن 
بالقوة �أو بالفعل، �أي �أنه يف �أ�سل وجوده خا�سر �أو �سمن حركته يف �لوجود قد يكون خا�سرً�، ول 
يكون �لأول لأن �هلل رفع منزلته ليكون مو�سع �سجود مالئكته، و�لثاين ممكن مع قعود �ل�سيطان له 

يف �سر�ط �ل�سماء �مل�ستقيم.
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�أو هو  تاأخذه  �لتي  بالقوة  بحكم م�سريته يف �حلياة  �ملوجودة  �لإن�سان يف خ�سر�نه  قابلية  فهناك 
ياأخذها يف �سبيل ت�سلب منه كل مقومات خالفته يف �لأر�س وتو�زنه مع �لكون، ليكون هو �أ�سل بدء 
�خللل وفقد�ن �لتو�زن يف �حلياة، وبالتايل �نعكا�سه على كل ما يحيط به، من �أقرب ما يكون �إليه 

�إىل �أبعد ُجرم �سماوي يف �لكون. 

�ملتو�فقة مع  يكون من طبيعته  يبتدع �خللل ول  �إذ هو  �ملخلوق عظيم،  فاخللل �حلا�سل من هذ� 
�لكون و�ملحيط، وتلك �خلا�سية تدفعه لالإف�ساد دون غريه من �ملوجود�ت، وعندها يكون �إف�ساده 
تطورً�  �أو  زهوً�  �أو  ن�سرً�  �لف�ساد  باَن  ولو  �إليه.  �لتكامل  م�سرية  يف  ُي�سعفه  كوين  ملكت�سب  خ�سارة 
لالإن�سان، �إل �أن هذ� �لإف�ساد يحمل يف طياته كل فريو�سات �لهدم و�لتاآكل �لد�خلي لهذ� �لإن�سان.

�أدل على ذلك من م�سد�ق �لإف�ساد �لنف�سي  �إل بعد �نت�ساره ك�سرطان يف ج�سده. ول   ول يدركه 
و�جل�سدي و�ل�سيا�سي و�لقت�سادي و�لثقايف �لذي تظهر �آثاره يومًا بعد يوم يف ع�سرنا �حلا�سر.

فاخل�سر�ن  مثل "فريو�س" ممكن تو�لده وتو�جده بكرثة يف �لهو�ء، لذ� ل بد من "و�سفة �سماوية" 
وروحًا.  وفكرً�  وجودً�  ُيفنيه  �لذي  �خل�سر�ن  ذلك  عن  �لبتعاد  �سبيل  يف  لالإن�سان  تقدميها  يتم 
و�خلطاب كوين ل يقت�سر على فئة دون �أخرى باإميان �أو جن�س �أو لغة �أو �أي عقلية �جتماعية كانت، 

لذ� كان �خلطاب لالإن�سان بعموم هذ� �ملوجود.
و�لو�سفة �ملرتقبة له �ستنت�سله من �أي خ�سر�ن يف �لذ�ت و�ملحيط.

فاأي و�سفة تلك �لتي تقدمها �ل�سورة يف ب�سع �آيات ق�سار فقط؟

ياأتي �لإ�ستثناء "�لعالج"، و"�لإ�ستثناء" �حلل و"�لإ�ستثناء" �لرتياق لهذ� �لإن�سان لتاأخذه من نار 
�بر�هيم ومن بط�س فرعون ومن بئر يو�سف ومن حقد �ليهود ومن كفر قري�س، فما تلك "�لكب�سولة" 

�لعالج؟
�أربع و�سفات:  �لإميان وعمل �ل�ساحلات و�لتو��سي باحلق و�لتو��سي بال�سرب.

�أربع �إر�ساد�ت للطريق هنا ولي�ست خيار�ت، بل هي و�سفة جامعة ل مفرَقة -بفتح �لقاف-، فياأتي 
فيه  �ملتوقعة  �أو  �ملرتقبة  �لإن�سان من حالة �خل�سارة  برفع  �لكفيل  �لعام  �لعنو�ن  �أوًل وهو  �لإميان 
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وعليه، و�لإميان د�ستور �سماوي يطبق باآليات �أر�سية، لذ� يكون هو �ل�سمانة لعدم �نزلق �لإن�سان 
يف م�سريته �حلياتية بكل ما يوؤدي للخ�سر�ن يف �لبيت و�ملجتمع و�لقرية و�ملدينة و�لدولة.

و�لإميان هو �لر�ية �لأوىل ل�ستالم �لطريق �ل�سحيح يف حياة �لفرد �لإن�سان، وهل يكفي �لإميان 
وحده للخروج من �خل�سر�ن؟

لي�س كافيًا �إن حتّرك يف �لذهن دون �لو�قع، ودون تفعيل حقيقي لكل عناوينه  يف كل مظاهر �حلياة 
وقبلها يف �لذ�ت للفرد.

لذ� تاأتي �لو�سفة �لثانية من رتبة �لإميان �إىل رتبة �لعمل �لفعلي "وعملو� �ل�ساحلات"، ول يكون 
تو�فر  من  تاأتي  و�لقدرة  و�إميان،  معتقد  من  تاأتي  و�لنية  و�لقدرة،  �لنية  �أمرين:  من  �إل  �لعمل 

لالآليات. لذ� �أتى �لتنويع بالعمل �ل�سالح بعد �لإميان ل قبله.

�ملغري  �لعامل  �أبي ذر  �إميان  �لآية. هل هو  تعني  �إميان  �إىل م�ساديق لأي  �لإميان  بعد و�سف  وما 
بالكلمة و�لعمل �أو �إميان �أبي �سفيان؟

هل هو �إميان �سلمان �ملحمدي �لذ�ئب يف طريق �لإ�سالم وقيمه �أم �إميان �خلو�رج؟

فلكٍل �إميانه و"َلْياَله" يف مدعاه، فقد يقتل �سخ�س �سخ�سًا ويعتربه من �لإميان، وتاأتى �لآية �لتي 
بعدها لتحدد م�ساحة و�سكل وجمال هذ� �لإميان يف لوحة فنية بجهاتها �لأربع.

�لإميان عرب عمل �سالح وتو��ِس من جهتني �أخريني �حلق و�ل�سرب.

فهل يكفي �لإيان �إذ�ً مع �لعمل �ل�سالح؟ هل �نتهت �لو�سفة؟
لي�س بعد، فالإميان كينبوع ماء، و�لعمل �ل�سالح هو �ملاء، ومع ذلك يحتاج هذ� �لينبوع للمحافظة 
�لو�قع ول يكون يف  ��ستمر�ر �لإميان يف  لتعزيز  �أتت �ل�سفتني �لأخريني  عليه رعاية و�سربً�، لذ� 

موقع �سعف �أبدً�.
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رْبِ } ْو� ِبال�َسّ ِقّ َوَتَو��سَ ْو� ِباْلَ { َوَتَو��سَ
من  م�ستوى  �إىل  للو�سول  و�جلذب  و�لرفع  �لتفاعل  ففيها  فرد،  من  لأكرث  عملية  تكون  و�لتو��سي 
فاعاًل  جمعيًا  عقاًل  لتكون  وتت�سع  تنت�سر  جماعية  عملية  و�لتو��سي  و�ل�سرب،  �حلق  يف  �ملطلوب 

وموثرً� يف �ملجتمع.

�لتغيري  جناحا  و�ل�سرب" هما  "�حلق  �خل�سر�ن،  عن  و�لبتعاد  �مل�سري  ل�ستمر�ر  �ل�سبيالن  هما 
و��ستبد�ل زيت حمرك �لإميان يف كل حني.

وهذه �ل�سورة ُتعترب بحق "رو�ستة" �لع�سر بو�سفاتها �لدقيقة و�ملرتبة.

137



م�ساحات ال�ستفادة من م�ساريع التدبر القراآين

الأوريغامي مثاًل

138





�ملالكية،  قرية   ،1977 مو�ليد  حممد،  حمزة  جعفر 
�لكهرباء  هند�سة  يف  بكالوريو�س  �لبحرين.  مملكة 
بالثقافة  و�لت�سويق. مهتم  �لقيادة  و�سهادة �حرت�فية يف 
و�لفكر و�لإعالم. لديه موقع �إلكرتوين ين�سر فيه �أن�سطته 

و�أفكاره ومقالته.
�لإن�سان  ع�سق  �سرية  دميتي،  �أحب  "�أنا  كتاب  له  �سدر 
ل�سورته �لدمية" وطبعه مركز �ل�سيخ �بر�هيم باملحرق، 
�أملانية  ن�سر  ون�سرته د�ر  �لإنكلنيزية  للغة  ومتت ترجمته 

amazon.com  ومعرو�س يف موقع
يقدم حما�سر�ت وور�س عمل يف جمال �لثقافة و�لت�سويق 
حائز على �جلائزة �لف�سية يف جمال �لإبد�ع يف �لإعالن 

�لفردي من �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.
ولديه م�سروع "�أثر" ل�ست�سار�ت �لت�سويق، بالإ�سافة �إىل 

ت�سميم �ملالب�س و�لطباعة عليها.

www.jaafar-hamza.com موقعه �ل�سخ�سي


