1�

1-i

�

is!2.�?ul
2aim
Dniversitesi

© املعهد العاملي للفكر اإلسالمي -هرندن  -فرجينيا  -الواليات املتحدة األمريكية
الطبعة األوىل 1442ﻫ2021 /م

اة األَنْبِي ِ
اجلوانِب العاطِ ِفي ُة يِف حي ِ
الت َن ْف ِس َّي ٌة
اء :ك َْش ٌ
ف َوت ََأ ُّم ٌ
َ
ََ
َ ُ َ َّ
تأليف :مالك بدري

موضوع الكتاب:
 -1اجلوانب العاطفية لألنبياء

 -2الدراسات النفسية والعصبية احلديثة

		
 -5تأصيل علم النفس

 -6الداسات النفسية واالنفعاالت

		
 -3التأمالت النفسية

 -4البيئة والوراثة

ردمك ((978- 605- 06675- 6- 1): )ISBN
Seri: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yayınları ; No. 56

مجيع احلقوق حمفوظة للمعهد العاملي للفكر اإلسالمي .وال يسمح بإعادة
إصدار هذا الكتاب أو جزء منه ،أو نقله بأي شكل أو واسطة من وسائط نقل
املعلومات .سواء كانت إلكرتونية أو ميكانيكية ،بام يف ذلك النسخ أو التسجيل
أو التخزين واالسرتجاع .دون إذن خطي مسبق من املعهد.
املعهد العاملي للفكر اإلسالمي
The International Institute of Islamic Thought
P.O.Box: 669 Hemdon, VA 20172 - USA
Tel.: (1-703) 471 1133, Fax: (1-703) 471 3922
www.iiit.org / iiit@iiit.org

ّ
ـﺪ�ﻻ��ﻌﺒ ــﺮ
ﺍﻟﻜﺘـ ــﺐ�ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳ ــﺎﺕ�ﺍﻟﺘ ـ ــﻲ�ﻳﺼ ـ ــﺪﺭهﺎ�ﺍﻟـﻤﻌهـ ـ
ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ�ﻋﻦ�ﺭﺃﻳﻪ�ﻭﺇﻧﻤﺎ�ﻋﻦ�ﺁﺭﺍﺀ ﻭﺍﺟ��ﺎﺩﺍﺕ�ﻣﺆﻟﻔ��ﺎ

فهرس املحتويات
تقديم املعهد العاملي للفكر اإلسالمي

9

تقديم جامعة إسطنبول صباح الدين زعيم

11

متهيد

15

مقدمة

19

الفصل األول :هل َي ْص ُلح علم النفس احلديث لدراسة شامئل األنبياء؟

23

الفصل الثاين :االنفعال بالعاطفة يف الدراسات النفسية والعصبية احلديثة

43

الفصل الثالث :هل َيك ُْمل إيامن املسلم باالكتفاء بعبادة اهلل باجلانب املعريف

63

لإلسالم من دون أن يتع ّبده بعاطفته؟

الفصل الرابع :تأ ُّمالت نفسية حول استجابات األنبياء العاطفية من حيث كوهنم

77

الفصل اخلامس :تأ ُّمالت حول اختيار اهلل للبيئة والوراثة املناسبة لكل نبي

99

برش ًا ،أو من منظور شأوهم العظيم أنبياء معصومني

الفصل السادس :تأ ُّمالت حول دقائق حكمة اهلل يف تدبري البيئة والوراثة ملوسى

113

عليه السالم

الفصل السابع :تأ ُّمالت حول دقائق حكمة اهلل يف تدبري البيئة والوراثة ليوسف

123

عليه السالم
خامتة

163

املراجع

167

بسم اهلل الرمحن الرحيم

تقديم املعهد العاملي للفكر اإلسالمي
يرس املعهد العاملي للفكر اإلسالمي بالتعاون مع جامعة إسطنبول صباح الدين زعيم
ّ

السفر املعريف املوسوم بـ "اجلوانب العاطفية يف حياة األنبياء:
أن هيدي العامل اإلسالمي هذا ِّ
كشف وتأمالت نفسية" للعالِم األستاذ الدكتور مالك بدري رمحه اهلل .ولعلنا يف هذه التقدمة
ٌ

نستذكر الكتاب الق ّيم الذي نرشه املعهد للدكتور بدري وكان بعنوان" :التفكُّر من املشاهدة إىل

الشهود :دراسة نفسية إسالمية"؛ إذ م ّثل هذا الكتاب نموذج ًا يف منهجية التعامل مع النظريات
الغربية يف علم النفس ،وحماولة استكشاف املكنز اإلسالمي يف هذا العلم .وهي حماولة علمية

جا ّدة كان املعهد بحاجة إليها لكي يبلور تصوراته املعرفية يف منهجية التعامل مع األصول
التأسيسية والرتاث والفكر الغريب .وها نحن نستثمر ِع ْلم الدكتور بدري وإِ ْر َثه املعريف تارة

أخرى يف الكشف عن مكنونات الروح اإلسالمية يف تبينّ معالم نفسية األنبياء صلوات اهلل

عليهم ،وحماورة األفكار الغربية بالنقد ال النقض؛ إذ يتفق هذا ومنهج املعهد العاملي للفكر
اإلسالمي املاثل يف البحث عن احلكمة أينام كانت ،فهي ضالة املؤمن ،والنظر إىل العلوم
واملعارف اإلنسانية ضمن المعايير والرؤية القرآنية للوجود وهي ما تمثل الرؤية الكلية.

ولعل هذا الكتاب الذي نُقدِّ م له يتطرق إىل مفردة وفكرة مهمة ق ّلام يتناوهلا الباحثون يف
الدائرة اإلسالمية ،وهي التأ ُّمل .ونحن نعي ما هلذه املفردة من َس رْ ٍب عميق يف النفس اإلنسانية،
ري مرحلة
لتنتقل من مرحلة الكمون والقوة إىل مرحلة التجيل والفعل ،فالتأ ُّمل يف املفهوم ال َبدْ ّ

متقدمة جد ًا يف النظر إىل جمريات األحداث بالوصول إىل النتائج ،متجاوزين سؤال (كيف

وملاذا وما إلخ) من تلكم األسئلة التي تحتاج إىل حفر معريف؛ ذلك ألن التأ ُّمل كيميا ٌء من
العلم واخلربة والعطاء الرباين .ولكن الدكتور (مالك) ال ينزع عنه لباس الباحث العلمي

الصارم عندما يناقش النظريات والتحليالت الغربية للظاهرة مناط احلديث؛ فيبحث يف أصل

الفكرة وتشكالهتا وامتداداهتا ومآالهتا ،بوعي تام وبمحاورة ألصحاهبا ومتلقيها من الغربيني
واملسلمني .ومن هنا بدا لنا منهج الدكتور مالك بدري يف التحليل؛ فهو بني البحث والتفكّر
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يف جمريات أحداث األنبياء ،وحواراهتم وطبائعهم كام أباهنا القرآن الكريم .وهذا منهج الفت

ينبغي النظر إليه يف إحداث التوازن بني القواعد واملعطيات العقلية ،واملشاعر والتأ ُّمالت بكل

تجلياتها ومنطلقاهتا ،لتغدو جزء ًا من مصادر املعرفة اإلنسانية ،فجوانية اإلنسان عامل كامل
بذاته ،وهو يستحق دراسة مستفيضة بناء عىل الرؤية الكلية اإلسالمية.

لقد دأب املعهد عىل إقامة نشاطاته الفكرية والعلمية والبحثية بالتعاون مع املؤسسات

األكاديمية والبحثية ،ملا هلذه املؤسسات من صلة واضحة بالبحث العلمي .وقد كان للمعهد
مؤمترات وندوات وأيام علمية ونشاطات بحثية مع عدد من اجلامعات الرتكية املرموقة ،وال

سيام يف جمال علوم الرشيعة والعلوم االجتامعية واإلنسانية .وها نحن يف هذا الكتاب الق ّيم

نكشف عن حلقة أخرى من حلقات التعاون العلمي املشرتك ،من خالل نرش هذا الكتاب.
سائلني املوىل أن يعيننا عىل أداء واجبنا احلضاري يف خدمة البرشية مجعاء.

ننوه يف ختام هذا التقديم بأن هذا الكتاب ُصنع عىل عني املرحوم الدكتور بدري،
وإذ ّ

وقد كانت بينه وبني املعهد مراسالت كثرية أسهمت يف تطوير الكتاب بالصورة املعرفية التي

تمُ كّن الطلبة واألكاديميني من اإلفادة منه يف دراساهتم وبحوثهم .وقدّ ر اهلل أن يأيت خرب وفاة
والكتاب يف طريقه إىل املطبعة ،مما استدعى هذا التنويه واإلضافة .سائلني
الدكتور مالك بدري
ُ

عز ّ
وجل أن يرمحه ويغفر له ،وأن جيعل هذا العمل يف ميزان حسناته.
اهلل ّ
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

الدكتور هشام الطالب

رئيس املعهد العاملي للفكر اإلسالمي
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تقديم جامعة إسطنبول صباح الدين زعيم
بسم اهلل الرمحن الرحيم ،احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل عبده ورسوله

وصف ّيه حممد ( عليه وعىل آله الصالة والسالم ) املبعوث بالرسالة اهلادية والرتبة العالية وعىل
آله الطيبني امليامني وبعد:

ٍ
ٍ
عديدة ،و تشكَّل يف ٍ
بمدرسة خمتلفة ،ثم
كل منها و تأثر
مر علم النفس احلديث بتطورات
ّ

ما يلبث أن يضيق هبا ،فينزع عنه لبوسها حني يرى أهنا ال تل ّبي تطلعاته واحتياجاته ،وال تشمل

عوامل اإلنسان املمتدة واملتش ّعبة ،وتن َّقل الدارسون والباحثون من مدرسة إىل أخرى باحثني

مذبذبني؛ فتعددت مدارس علم النَّفس وتشعبت؛ ومنها املدرسة السلوكية وأبرز مؤسسيها

"واطسن" و"بافلوف"؛ ومدرسة التحليل النفيس ويتزعمها "فرويد " ،وغريها من املدارس
كالرتابطية والغرضية.

وما فتئت هذه املدارس حتاول تطبيق مناهجها التجريبية وأقيستها العقلية عىل النَّفس

اإلنسانية ،حماولة َّ
حل مشاكلها وفق ما تتبناه من مناهج لتفسري النَّفس البرشية والسلوك

السبل واملناهج -إال أهنا تلتقي مجيعها يف قرص
اإلنساين .ولكن هذه املدارس -وإن افرتقت هبا ُّ
النظر عىل اجلانب املادي لإلنسان ،بعيد ًا عن ولوج عامل الروح وصالهتا العلوية.

كثري من الباحثني املسلمني هبذه املدارس ،فقبلوا ما صدر عنها من نظريات
وقد اغ َّ
رت ٌ

وأفكار دون متحيص أو تأصيل أو نقد أو مراجعة ،وما زال كثري منهم تابع ًا مقلد ًا لتلك املناهج
إىل يومنا هذا.

حماوالت جاد ٌة لفهم النَّفس اإلنسانية
ثم ما لبثت أن ظهرت يف منتصف القرن العرشين
ٌ
ِ
السنة النبوية ،مع نظرة نقدية
مؤسس ًا عىل القرآن الكريم ومستظلاّ ً بتوجيهات ُّ
فه ًام جديد ًاَّ ،
شاملة لعلم النَّفس احلديث ونظرياته ،فكان ذلك إيذان ًا بوالدة علم نفس من منظور إسالمي

عىل يد نخبة من خرية علامء النَّفس املسلمني ،كان يف مقدمتهم األستاذ الدكتور مالك بدري

رمحه اهلل ،والذي تر َّأس اجلمعية الدولية لعلامء النفس املسلمني ،ومحل راية تطوير علم النَّفس
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أهله لنيل جوائز عاملية تشهد بجهوده
يف سياق إسالمي يف كثري من اجلامعات حول العامل ،مما َّ
العظيمة يف هذا امليدان .وما لبث رمحه اهلل تعاىل أن َّ
حط رحاله يف جامعة "إسطنبول صباح

الدين زعيم" فزادها رشف ًا وأصبح منارة علمية ومنه ً
ال للعلم والتجربة ألساتذهتا قبل طلبتها،

ونثر رمحه اهلل وط َّيب ثراه بذور مدرسته الطيبة يف ربوع جامعتنا وأفنيتها ،ونسأل اهلل أن جيني

من ثامرها إىل يوم الدين.

وانتقد مالك بدري رمحه اهلل استنساخ وتطبيق املقاييس النفسية والرتبوية القائمة عىل

النظرة املادية لإلنسان ،والتي ال تصلح لدراسة العاطفة عند األنبياء ،وهو بذلك يشري إىل

خصوصية علم النَّفس يف سياق إسالمي؛ إذ يمكن للمسلم أن يفيد من تلك التجارب ولكن

يؤصلها ويوظفها توظيف ًا يتواءم مع الروح اإلسالمية وعوامل الوحي.

التصور
ُدرس وفق
ُّ
ويرى األستاذ الدكتور مالك بدري رمحه اهلل أن النَّفس اإلنسانية ت َّ

اإلسالمي لإلنسان ،لربط العالمَني؛ املادي والروحي ،وهو بذلك يمدُّ اجلسور بني الدراسات
السيكولوجية املهتمة بسلوك االنسان وعوامل النَّفس ومقاماهتا يف اخلطاب القرآين والفكر

ثم
اإلسالمي للوصول إىل ماهية النَّفس وعالقاهتا بالعقل البرشي واملوجودات ،ومن َّ
معرفة أشمل ملا يؤ ّثر عىل اإلنسان داخلي ًا وخارجي ًا ومادي ًا ومعنوي ًا وروحي ًا .وقد س َّلط رمحه

اهلل الضوء عىل اآلثار اإلجيابية للتد ُّين واإليامن والتجربة الروحية عىل السلوك اإلنساين

والصحة النَّفسية.

وبني أيدينا اليوم ثمر ٌة جديد ٌة قد أينعت من قطاف أستاذنا بعنوان " اجلوانب العاطفية يف

كشف وتأ ُّمالت نفسية" ،وقد عاجلته -رمحه اهلل -املنية قبل أن يقدمها للقارئ
حياة األنبياء:
ٌ

يفضل مصطلح "العاطفة" بحق األنبياء عىل "االنفعال" ،ملا حتمله من
الكريم ،وكان رمحه اهلل ّ
ٍ
ٍ
إجيابية تليق بصفوة البرش صلوات اهلل تعاىل عليهم أمجعني.
دالالت

ومن بديع ما أورده املؤلف رمحه اهلل مسألة التكامل بني املعرفة والعاطفة لكامل اإليامن

باهلل والقرب منه ،وكيف جتلىَّ هذا التكامل يف أهبى صوره يف نموذج األنبياء عليهم السالم؛

صفوة البرش وخريهتم ،وهو من دقيق العناية اإلهلية يف تكوين هؤالء األنبياء ،فيتجىل مزيج
البيئة والوراثة مع العوامل املادية واملعنوية والروحية ،وأثرها مجيع ًا يف تعزيز العاطفة اإليامنية
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عند األنبياء الذين اجتمعت فيهم البرشية والعصمة الربانية واجلذوة اإليامنية للقيام بمهامهم

يف التبليغ عن احلق سبحانه وتعاىل عىل أكمل وجه.

ومن نافلة القول َّ
إن هذا الكتاب ُيعدُّ إضاف ًة ق ِّيم ًة إىل مكتبة الرتبية اإلسالمية ،و َلبِن ًة

أساسية يف رصح علم النَّفس من منظور إسالمي ،ومرجع ًا ال يستغني عنه الطالب والباحثون
يف هذا املجال احليوي.

وختام ًا أتوجه إىل املوىل الكريم سبحانه وتعاىل أن جيزي أستاذنا مالك بدري رمحه اهلل

خري ًا كثري ًا عىل هذا اجلهد الكبري ،وعىل بصامته الفارقة يف علم الرتبية وعلم النَّفس اإلسالمي

من منظور إسالمي ،وأن جيزيه عن العلم وأهله خري ًا كثري ًا ،وأن ينفع بعلمه وكتبه َم ْن بعده،
وجيعلها صدقة جارية ،وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.

األستاذ الدكتور حممد بولوط

رئيس جامعة إسطنبول صباح الدين زعيم ،تركيا
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متهيد
بدأ اهتاممي بالتأصيل اإلسالمي لعلم النفس منذ الستينات من القرن املايض ،فقد قدمت
ٍ
حمارضة عامة يل عن هذا املوضوع عام  1963م  ،عندما كنت رئيس ًا لقسم علم النفس
أول

يف اجلامعة األردنية  .قوبلت املحارضة بالتأييد بل احلامس من قبل الطالب وعامة من استمع

إليها من غري املتخصصني يف علم النفس والدراسات االجتامعية ،أ ّما زمالئي من األساتذة فقد

أوسعوين نقد ًا وتسفيه ًا بزعمهم ّ
حرر
أن علم النفس علم تجريبي كالفيزياء والكيمياء ،وأنّه ّ
نفسه من الفلسفة والدين.

فأذكر ّ
أن قائلهم انتهرين بقوله" :هل تريد أن ترجع بنا القهقرى؟ هل تتحدث عن فيزياء
مؤمنة أو كيمياء كافرة؟ فلامذا إذن تتحدث عن العالِم فرويد ومدرسته التحليلية من منظور

ديني إسالمي؟ " وبالرغم من تكرار هذا املشهد بحذافريه بعد حمارضة قدمتها يف جامعة

الرياض يف أواسط السبعينات من القرن املايض ،إال ّ
أن محايس للتأصيل اإلسالمي لعلم
النفس مل تزده األيام إال اشتداد ًا ،ال سيام بعد انضاممي للجامعة اإلسالمية العاملية التي اتخذت

من التأصيل اإلسالمي للعلوم منهج ًا هلا.

كنت أدرب طاليب عىل التفريق بني ما يقدمه علم النفس الغريب من مواد اختلط فيها ما

أثبته العلم التجريبي ونقلته املعرفة البرش ّية السو ّية ،وبني ما ال سند له غري تصورات مؤسيس
ٍ
أفكار علامنية وعقائد منحرفة وتصورات شاذة عن طبيعة اإلنسان وحياته
مدارسه من
من وجهة نظر حضارهتم املادية ،أو حتى أحيان ًا من وجهة نظرهم اخلاصة .كنت أحدّ ثهم

عن تفوق الفكر اإلسالمي النفيس ،وأرضب هلم األمثال من سرية املصطفى ﷺ وشامئله،

وحياة أصحابه األبرار ومما وصلنا من كتب علامئنا القدامى؛ ّ
صت بعض هذه األفكار يف
فلخ ُ
الثامنينات من القرن املايض يف كتايب "التفكُّر من املشاهدة إىل الشهود" الذي طبع يف القاهرة.

ملحة لتأليف كتاب عن شامئل
حتى إذا طويت صفحة القرن املايض تملكتني رغبة ّ

نفيس إسالمي ،أركّز فيه عىل اجلانب العاطفي من حياته الرشيفة ،ملا فيه
احلبيب ﷺ من منظور ّ
من دروس ِ
ٍ
وع رَب
نفسية وروح ّية إضافية.
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وضعت لكتايب عنوان ًا ّ
جذاب ًا هو "العاطفة واحلنني يف حياة سيد املرسلني" .فلام مجعت

أكملت الفصول األوىل عن
أهم مصادر السرية النبوية والشامئل ،وبدأت الكتابة ،وبعد أن
ُ
ّ
ماهية العاطفة واالنفعاالت ودخلت يف صلب املوضوع ،وجدت أنّه ال بدّ يل من تعزيز

أفكاري وتأماليت عن عواطف الرسول ﷺ بام ورد عن غريه من األنبياء والرسل عليهم
ٍ
بيشء من التفصيل يف القرآن الكريم من مثل
السالم ،ال سيام أولئك الذين وردت قصصهم

موسى ويوسف عليهام السالم.

لذلك قررت أن أجعل كتايب شام ً
ال للحياة العاطفية لألنبياء بشكل عام ،لكي يم ّثل اجلزء

ثم يأيت بعده إن شاء اهلل اجلزء الثاين املخترص عن احلياة العاطفية للمصطفى ﷺ.
األول ،ومن ّ

فت هذا الكتاب ليكون مرجع ًا يف علم النفس اإلسالمي يستفيد منه طلاّ يب،
و بام أنني قد أ ّل ُ

فقد حرصت عىل أن أكتبه ببساطة أسلويب يف تقديم حمارضايت هلم ،وأن أتخ ّلص فيام أكتب

من تعقيد وتضييق أسلوب كتابات األبحاث األكاديم ّية اجلافة ،لذلك سمحت لنفيس أن
أعب عن أحاسييس وتأماليت ،وأعلنت ذلك منذ البداية يف عنوان الكتاب ،و لعل ذلك جيعل
رّ

حمتوى الكتاب مناسب ًا للقارئ العادي ولغري املتخصصني يف العلوم النفس ّية .كام
حرصت
ُ

يف رسدي حلياة املرسلني أن أبينّ بعض ما خطر عىل بايل عن حكمة اهلل تعاىل يف تكوينهم
العضوي والنفيس والروحي منذ طفولتهم ،بالشكل الذي يناسب ما سوف يلقيه تعاىل عليهم
من ابتالءات النبوة.

عيل يف هذا التمهيد أن أتقدم بالشكر اجلزيل لكل من ساعدين يف إنجاز هذه الدراسة؛
بقي ّ

فأبدأ شكري لألستاذة الدكتوره زليخة قمر الدين؛ املديرة السابقة للجامعة اإلسالمية العاملية

يف ماليزيا ،وملجلس جامعتها عىل اختياري لإلرشاف عىل كريس ابن خلدون للبحث العلمي؛

فقد ساعدين هذا االختيار عىل التفرغ لكتابة عدة بحوث كان هلا أمهية كبرية يل يف كتابة الفصول

تصور علم النفس الغريب لالنفعال.
األوىل للكتاب ،وعن ّ

أثنّي بشكري وامتناين العظيم لألستاذ الدكتور حممد بولوط Professor Mehmet Bulut

رئيس جامعة إسطنبول صباح الدين زعيم  Sabahattin Zaim University Istanbulلزيارته

الكريمة يل يف مكتبي يف اجلامعة اإلسالمية يف ماليزيا ،وقد كنت وقتها أمجع كتبي ومتاعي
للعودة للسودان بعد انتهاء مهمتي يف اجلامعة اإلسالمية .وأشكره أيض ًا عىل دعوته يل لالنضامم
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إىل جامعته املباركة ،وبوعده يل بأن يخفف من أعبائي حتى ُأ ِ
كم َل تأليف هذا الكتاب الذي بني

ثم أكرر الشكر له بأن تبنّى طباعته وترمجته إىل اإلنجليزية والرتكية.
أيديكمّ ،

كام أتقدم بامتناين لألستاذ الدكتور حسن كامل يلامز  Yilmazعميد كلية الدراسات

اإلسالمية يف جامعة الزعيم الذي كتب مشكور ًا تقديم اجلامعة هلذا الكتاب.

وال أنسى يف هذا املقام أن أتقدم بالشكر لصديقي العزيز األستاذ الدكتور سليامن درين

أستاذ التصوف يف جامعة مرمرة الرتكية ،فقد كان يطلب مني أن أقدم حلقات تلفازية عن
كتايب ،ويقوم برتمجتها إىل اللغة الرتكية لنرشها يف اإلنرتنت؛ إذ ساعدتني هذه احللقات يف

ترتيب أفكاري وتبسيط لغتها برضب األمثلة.

أ ّما أخي العزيز الدكتور خالد الدغيم فله منّي خالص االمتنان والعرفان ،فباإلضافة إىل

دقة تصحيحه اللغوي للكتاب ،كانت لنصائحه وفكره وتشجيعه األثر العميق يف نفيس ،فال
غرو يف ذلك؛ إذ باإلضافة إىل تخصصه يف اللغة العربية والبالغة قد تخصص الدكتور خالد
أهله لتدريس علم النفس اإلسالمي ،فكانت
يف الرتبية اإلسالمية وأصول الرتبية الدينية ،مما ّ

إرشاداته يل منبثقة من مجيع هذه املعارف.

وأثني كذلك عىل مساعدي يف قسم علم النفس الباحث عيسى شاكر ،فقد قام نياب ًة عنّي

بالعديد من املهام اإلدارية والتدريسية التي كانت سوف تستغرق مني وقت ًا وجهد ًا كبريين.

وأخري ًا أجزي الفضل اجلزيل للمعهد العاملي للفكر اإلسالمي عامة عىل إسهامهم الكبري

يف تحرير الكتاب تحرير ًا علمي ًا ومنهجي ًا ،واإلضافات املعرفية التي كانت تحاور النصوص

واألفكار بصورة معرفية عهدناها عىل املعهد ونتاجاته ومرشوعاته الفكرية ،فلهم الشكر من

ُ
قبل ومن بعدُ .

وألتمس العذر ِم ْن كل من ساعدين ومل يتسع وقتي لذكره وأجره عىل اهلل.
وهلل األمر من قبل ومن بعد وصىل اهلل عىل سيدنا حممد.

مالك بدري
إسطنبول حزيران /يونيو 2020
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مقدمة

العواطف أم االنفعاالت :ما املصطلح املناسب هلذه الدراسة؟
بالرغم من َّ
أن مصطلح "االنفعال" قد أصبح اآلن الكلمة التي أمجع عليها علامء النفس

العرب لرتمجة كلمة  Emotionإلاّ أننا فضلنا استعامل كلمة "العاطفة" عندما نتحدث عن

األنبياء ،وذلك ألسباب ثالثة :أوهلا أن كلمة "انفعال" صار هلا ظالل سلبية ،بسبب تركيز علم

الم َرض ّية يف اإلنسان ،كام َّ
أن االستعامل الشائع بني الناس للكلمة
النفس احلديث عىل النواحي َ
"إن فالن ًا م ِ
أضحى مرادف ًا حلالة الغضب اجلانح .فإذا قلتّ :
نفعل" فهم الناس أنه يف حالة من
ُ
والرتوي ،وال
الغضب واالضطراب ،ومل يعد يستمع لنصح الناصحني وال لصوت العقل
ّ

ُيفهم من ذلك أنّه ُمن َفعل باحلب أو الرمحة أو الشفقة أو غري ذلك من االستجابات املحمودة
املثرية للعاطفة .لذلك رأينا ّ
أن هذا املصطلح رغم قبول النفسانيني به ال يليق استخدامه وصف ًا

لعواطف األنبياء وسيدهم خري الرب ّية حممد ﷺ.

والسبب الثاين :هو عدم دقة املصطلح يف اللغة العربية؛ فمشاعر اخلوف أو القلق أو

الغضب أو السعادة وغريها من العواطف تصحبها تغريات جسدية وهورمونية وعصبية

خمتلفة .فاالنفعال :حالة معقدة من املشاعر يصاحبها تغريات جسدية تنتاب الفرد نتيجة

الستجابته ملثري ما ،فمنها ما هو انفعال إيجابي أو انفعال سلبي .واألصل يف كلمة "انفعال"
أهنا مشتقة من الفعل املايض "فـَع َل" ِ
(((
والفعل-كام يقول ابن منظور يف "لسان العرب"-
َ
كناية عن كل عمل متعدٍّ أو غري متعدٍّ  ،وليس بالرضورة أن يكون العمل مرتبط ًا بالناحية

العاطفية والنزوعية .فقد ورد يف القرآن الكريم قول اهلل تعاىل يف مدح إبراهيم وآله عليهم

السالم﴿ :ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ﴾ [األنبياء.]73 :

ويف وصف املؤمنني قال اهلل تعاىل فيام قال﴿ :ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ﴾ [املؤمنون]4 :

والمف َت َعل من
وعىل لسان فرعون ملوسى قوله﴿ :ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ﴾ [الشعراءُ ]19 :
( )1ابن منظور ،أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم (تويف 711ﻫ) .لسان العرب ،بريوت :دار صادر( .د.ت) ج،11
ص .529 - 528
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ٍ
شعر ُمفتعل،
األشياء هو ا ُملخترَ َ ع ،أو املبالغ فيه الذي يحدث عىل غري مثال َت َقدمه ،كأن تقولٌ :
إذا أتى الشاعر بقصيدة فريدة ال تشبه ما سبقها من الشعر.

أ ّما السبب الثالث :فإننا وجدنا لكلمة "العاطفة" معاين خمتلفة تؤهلها لتكون ترمج ًة

وافي ًة ملا يطلق عليه علامء النفس باالنفعال .فبالرغم من أن كلمة العاطفة قد أصبحت مرادفة
للرمحة وللشفقة يف تطورها الداليل احلديث ،إال ّ
أن مصدرها األسايس يأيت من الفعل عطف،

بمعني لوى أو ثنى .ويرضب ابن منظور يف لسان العرب مث ً
ال لذلك بقولهَ " :ع َط ْف ُت رأس
فانعطف أي حنيته فانحنى" .ويقول ّ
بأن "منعطف الوادي هو ُمن َع َرجه ومنحناه".
اخلشبة
َ

(((

ويف التنزيل الكريم يقول سبحانه وتعاىل يف وصف الكافر املتكرب﴿ :ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ

ﱮ ﱯﱰ﴾ [احلج ]9 :أي الوي ًا عنقه تكرب ًا وإعراض ًا .ويبدو يل أنّه لقدرة اللغة العربية التي ال

عم َم العرب هذا االنحناء وااللتواء عىل
تضاهيها لغة يف املرونة والتعميم واالشتقاق ،فقد ّ
الناحية النفسية لإلنسان.

ويف حقيقة األمر ما االنفعال بمفهوم علم النفس احلديث إلاّ التواء عام يف سلوك

الفرد النفيس والعضوي والعميل .فهو أوالً :التواء يف الشعور بالغضب أو احلزن أو اخلوف

أو القلق ،وثاني ًا :التواء يف الناحية العضوية واجلسمية ،كتغيرّ مالمح الوجه واستثارة اجلهاز
العصبي واهلرموين ،وثالث ًا :التواء يف ترصفات الفرد وسلوكه اخلارجي ،كالرصاخ يف وجه
من أغضبه أو س ّبه أو رضبه ،أو اهلرب مما أخافه ،أو النواح والبكاء عند احلزن واالكتئاب.

ومما يؤيد ما ذهبنا إليه َّ
ف" عىل النواحي التي يحبها
أن ابن منظور عمم يف تعريفه لكلمة " َع َط َ
املعطوف أو التي يكرهها .فقال" :و َع َطف عليه َيعطِف َعطفا ً" أي رجع إليه بام يكره أو له بام
يريد" (((.لذلك فإننا سوف نستخدم يف بحثنا هذا اصطالح "العاطفة" ترمج ًة لكلمة Emotion
عندما نتحدث عن عاطفة األنبياء صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني.

ٍ
كمرادف للعاطفة عندما يكون احلديث يف
ولكننا سوف نستخدم اصطالح "االنفعال"

سياق علم النفس احلديث بشكل عام ،أو يكون موجه ًا للنفسانيني .ومن املصطلحات التي
( )1ابن منظور .لسان العرب ،مرجع سابق ،ج ،9ص.253 – 248
( )2املرجع السابق ،ج ،9ص.249
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تدور حول مفهوم العاطفة كلمتا "وجدان" و"حنني" .لكن كال املصطلحني يقترصان عىل
ٍ
حمدودة من العواطف .فكلمة "وجدان" تستخدم عادة للتعبري عن الغضب واحلزن
جوانب
َ
واحلب .فكام يقول الفريوز آبادي يف قاموسه املحيط وابن منظور يف لسان العربّ :
إن كلمة

"وجدت ضا ّلتي" أو بمعنى الغنى
َو َجدَ ومشتقاهتا قد تأيت بمعنى وجد املطلوب ،كأن تقول:
ُ
ِ
والس َعة ،كام يف اآلية الكريمة﴿ :ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ﴾ [الطالق]6 :
واالستغناء َ
ِ
ِ
والواجدُ هو الذي يأيت باألشياء من العدم ،فهو من أسامء اهلل تبارك وتعاىل ،كام َّ
الواجد
أن

وأوجدَ الرجل أي أغناه ،أما يف الناحية العاطفية
من الناس هو من يجد ما يقيض به دينه
َ

َوجدْ ُت لفالن" فمعناها أن َّك حزنت
"و َج ُ
فقولكَ :
دت عليه" أي أنّك أغضبته ،أ ّما إن قلت" :ت َّ
ووجدَ به وجد ًا أي أح ّبه حب ًا شديد ًا.
لهَ ،

(((

ٍ
معان متداخل ٌة تدور كلها حول الرمحة ور ّقة القلب والشوق والطرب وشدة
أ ّما احلنني فله

البكاء والعطف بمعناه املتداول ،وكلها جوانب رقيقة مستحبة من العواطف واالنفعاالت.

عز ّ
فمن منظور الرمحة نجد ّ
وجل ،فهو سبحانه الرحيم بعباده .فقد قال
أن احلنّان من أسامء اهلل ّ

سبحانه يف قرآنه الكريم أنه وهب حييى ابن ًا لزكريا رمحة وتعطف ًا فقال﴿ :ﱊ ﱋ ﱌ ﱍﱎ

ﱏ ﱐ﴾ [مريم.]13 :

(((

ٍ
أصوات تعرب عن شدة لوعة املشتاق والطروب
وكثري ًا ما يرتبط احلنني بام يصاحبه من

هيز القلوب .لذلك سميت الناقة باحلانّة،
واملشفق .فحنني املرأة والناقة لولدها يكون بصوت ُّ

وقيلّ :
إن أصل احلنني ترجيع الناقة صوهتا إثر ولدها ،ومن ذلك حنني اجلذع إىل رسول اهلل
ﷺ ،حيث كان النبي إذا خطب يقوم إىل ذلك اجلذع املبارك ،فلماّ ُصنع له منرب وصعد إليه ح ّن
ِ
اإلبل ،وما سكت حتى نزل الرسول
وس ِمع له الصحابة أنين ًا كحنني
اجلذع ومال نحوه ﷺَ ،
يضج ببكاء الصحابة ونحيبهم .فاحلنني إذن
ﷺ من املنرب واحتضنه بينام كان مسجده ﷺ
ّ

عاطفة ر ّبانية خيرّ ة تليق بالرمحاء وذوي القلوب الرقيقة ،وليس له مفهوم عام يؤهله ليقوم

مقام "االنفعاالت" يف علم النفس .لذلك آثرنا أن نستخدم هلذا الغرض مصطلح "العاطفة"
الذي جيمع بني دفتيه مجيع أصناف االنفعاالت.

( )1ابن منظور ،لسان العرب ،مرجع سابق ،ج ،3ص.445
( )2املرجع السابق ،ج ،13ص.128
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والتأمل العاطفي
أسلوب الكتاب :ما بني رصامة كتابة البحوث األكاديمية
ُّ

بعد تبيني أسباب اختياري ملصطلح العاطفة ،أرجو أن أصارح القارئ منذ البداية بأنني

عيل من تق ّيد أكاديمي ورصامة علمية ،حتى
قد ات ُ
ّبعت يف هذا الكتاب أسلوب ًا مغاير ًا ملا ُعهد ّ

جعلت جزء ًا
وإن كان احلديث عن موضوعي املفضل -التأصيل اإلسالمي لعلم النفس-؛ إذ
ُ

من حماورات األفكار تنبع من ذاتية وخربة شخصية ونفحات متصلة بتأ ُّميل للنص واحلادثة،
انطالق ًا من أن طبيعة املوضوع حددت هذا اخلط املنهجي يف تناول األفكار واحلوادث .ووفق ًا
"تأمالت نفسية" يف عنوان هذا الكتاب ،يف حماولة للموازنة بني
لذلك بادرت بتسجيل عبارة ُّ
ِ
الذاتية واملوضوعية ،وما بني العلم واحلكمة ،وما بني القواعد والتأ ُّمالت.
وقد أردت هبذه الدراسة أن أساعد يف تصحيح بعض املفاهيم عن صلة علم النفس بمثل هذه

التخصصات اإلسالمية التي تناقش مسائل دينية أساسية يف العقيدة ويف سرية األنبياء ،كام حاولت

أن أظهر حكمة اهلل تعاىل يف اصطفاء أنبيائه؛ باختيار البيئة املالئمة ،والوراثة املناسبة لرتبيتهم حتى
حري بأن يكشف لنا بعض خبايا احلكمة
يقوموا بمهمتهم التي تنوء من ثقلها اجلبال .فعلم النفس ٌّ
اإلهلية بالنسبة هلذا االصطفاء .وأرجو أن يكون هذا البحث مفيد ًا لطالب علم النفس.

وبام َّ
أن هذه الدراسة تأ ُّمالت عن عواطف األنبياء من منظور نفيس إسالمي ،فهي ال

تتحدث عن أحكام الدين ،وعن األمور الفقهية ،بل تندرج تحت ما اصطلح عىل تسميته

بالشامئل وبفضائل األعامل والرقائق .لذلك ،وإن كنت أفضل االكتفاء باالستشهاد باألحاديث
الصحيحة إلاّ أين سمحت لنفيس بأن أستشهد باألحاديث الضعيفة .فقد ُر ُو َي عن اإلمام أمحد

بن حنبل وغريه أنهّ م كانوا يقولون ملن ينتقدهم يف استخدام األحاديث الضعيفة" :إ َذا َر َو ْينَا َع ْن
الل والحْ را ِم َشدَّ دنَا يِف األَسانِ ِ
النَّبِي ﷺ يِف الحْ ِ
يدَ .وإِ َذا َر َو ْينَا َع ْن النَّبِ ِّي ﷺ يِف َف َض ِائ ِل األَ ْعماَ ِل،
ْ
ِّ
َ
َ ََ
َ
ِ
ِ
(((
اه ْلنَا يِف األَ َسانيد".
َو َما ال َي َض ُع ُح ْك ًام َوال َي ْر َف ُع ُه ت ََس َ
ويف حقيقة األمر ّ
فإن ما اصطلح بتسميته باحلديث الضعيف ال يقصد به أنّه باطل أو

موضوع ،بل إنّه مل يستوف مجيع الرشوط الدقيقة الصارمة التي وضعها علامء احلديث.

( )1انظر :اخلطيب البغدادي ،أبو بكر أمحد بن عيل بن ثابت (تويف 463ﻫ) .اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع،
حتقيق الدكتور حممد عجاج اخلطيب ،بريوت :مؤسسة الرسالة ،ط1989 ،1م ،ج ،2ص ،122رقم الفقرة
( ،)1301وقد وردت هذه العبارة عن اإلمام أمحد بن حنبل وعن غريه ،مثل عبدالرمحن بن مهدي ،وابن املبارك،
وهي هنا عند اخلطيب من كالم عبدالرمحن بن مهدي.
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الفصل األول

هل َي ْص ُلح علم النفس احلديث لدراسة شامئل األنبياء؟

لقد أطلق بعض علامء الغرب تسمية القرن العرشين بقرن علم النفس ،ملا له من تأثري

كبري يف تشكيل مفاهيم الغربيني العلامنية ،ونظرهتم ألنفسهم ولبيئتهم وملستقبل حياهتم .وقال
فحل َّ
إن علم النفس قد أصبح كالدين اجلديد للغرب األورويبّ ،
آخرونّ :
حمل الكنيسة ،وصار

علامؤه مثل الكهنة والقساوسة يف معابد العلامنية وعبادة الفرد لنفسه (1).ذلك ّ
بأن علم النفس

كغريه من العلوم يف الغرب قد تبنّى الفكر العلامين املادي لإلنسان ،لكنّه كان وما زال أكثرهم

التصور ،حتى أضحى عقيد ًة مألت الفراغ الذي أحدثه
قدرة يف إقناع الغربيني عىل تق ّبل هذا
ّ
تراجع الكنيسة والتخليّ عن تعاليم الدين .فعلم النفس بتخصصه يف دراسة طبيعة اإلنسان

زود الفكر العلامين بكل مربرات ثورته الالدينية .لذلك مل تجد اإلنسانية العلامنية
وسلوكه قد ّ
بعد ذلك صعوب ًة يف تتويج الفرد ملك ًا عىل نفسه ،وأنعمت عليه بكل السلطات األخالقية
والقانونية التي كانت للكنيسة ،فتنكّر لتعاليم دينه حتى أباح كثري ًا مما يناقض الفطرة .فهل
يصلح مثل هذا التخصص لدراسة شامئل األنبياء؟ اإلجابة عىل هذا السؤال قد تكون بالنفي

أو باإلجياب اعتامد ًا عىل ذلك الفرع النفيس الذي اختاره املسؤول أو السائل.

أهم نظر ّيات علم النفس وممارساته التي ال تصلح أو تلك التي تحتاج إىل

تمحيص وتأصيل قبل االستفادة منها يف دراسة عواطف األنبياء

َّ
إن علم النفس الغريب ختصص فريد ،يختلف عن مجيع العلوم االجتامعية ذات الطبيعة

األكثر تحديد ًا كالتاريخ مثالً ،فهو خليط علامين ُم َت َف ِّرد ،يجمع بني بعض اجلوانب التي تسندها
العلوم التجريبية احلديثة ،وأفكار وتصورات خمتلفة ال يستند أكثرها عىل أدلة علمية حقيقية،

بل ّ
يكون الغالبية
إن بعضها ليتسم باملبالغة والتخرصات املادية الشاذة ،وهذا اجلانب هو الذي ّ
العظمى يف حمتوى مقررات هذا التخصص .فنظر ّيات علم النفس وممارساته وأبحاثه التي تسود
رواد مدارسه املختلفة عن طبيعة اإلنسان.
أكثر صفحات كتبهم تقوم عىل آراء وتصورات َّ

(1) Vitz, P. (1977) Psychology as a religion: The cult of self worship. London: William
(بول فيتز :علم النفس بوصفه دين ًا) Eerdmans Publishing.
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الرواد رغم ا ِّدعائهم للعلمية مل يعتكفوا يف خمتربات جتريبية وميدانية قاموا فيها
فهؤالء ّ
ٍ
ٍ
فج ّل ما يقولون به ال يعدو
بشتى التجارب ليخرجوا لنا باكتشافات حمددة عن طبيعة اإلنسانُ ،
أن يكون من بنات أفكارهم ،ومن تأثري حضارهتم أو حياهتم الشخصية ،أو من تأثري تربية

آبائهم هلم ،أو حتى نتيج ًة ملشاكلهم النفسية .لكن هذه التصورات املادية لطبيعة اإلنسان التي

َينأى بعضها عن املنطق السليم ،ومكارم األخالق ،تصبح املصدر األسايس لألبحاث الكثرية

التي يتنافس يف إنجازها أتباع كل اجتاه ،ليحاول كل فريق إثبات ما قال به مؤسس مدرسته

النفسية .إذ ّ
إن كل تصور من هذه التصورات يقوم مقام األساس الذي ُيشا ُّد عليه البناء النفيس

التصور .لذلك أ ّدى كل انحراف يف ماهية طبيعة اإلنسان إىل تصدُّ ع ٍ
النظري والعميل لذلك
ّ

يف البناء النفيس الذي ُش ّيد عليه ،وأصبحت نظر ّياته وممارساته عل ًام مز ّيف ًا ،وإن ا ّدعى أصحاهبا

بأهنا علم تجريبي صحيح.

عندما أكمل علم النفس قرن ًا من الزمان منذ تأسيسه كلفت رابطة علامء النفس األمريكية

ليقوم هذا التخصص بالنسبة ملكانته العلمية
أحد أعظم النفسانيني واملفكرين األمريكيني ّ
لمِ
(((
تم اختياره هو الربوفيسور سيجموند كوخ Sigmund Koch
وإنتاجه الفكري .العا الذي ّ
من جامعة بوستن .هذا العامل اشتهر بتخصصه يف علم النفس باإلضافة إىل الفلسفة والتفكري
النقدي .أكمل هذا العالم مهمته وكتب تقرير ًا وافي ًا .وي ين أن أترجم ٍ
بدقة ملخص ًا ألهم
َ سرُ

ما ورد فيه ،يقول" :بالرغم من مرور مئة عام كاملة منذ أن تضافرت اجلهود لتأسيس علم

النفس فإننا مل نجد منه سوى قليل من احلقائق واألفكار املبتكرة ،ذلك ّ
ألن هذا التخصص
قد سيطرت عليه املعلومات التي تدّ عي العلمية وما هي بعلمية ،بل هي معلومات زائفة

 (((".pseudo knowledgeهذه العلوم الزائفة التي سيطرت عىل علم النفس هلا تأثري كبري عىل
الناس .فعلم النفس يزخر بتصورات ساذجة خمتلفة عن طبيعة اإلنسان ،تنسج حوهلا كثري من

النظر ّيات ومناهج البحث التي تسعى جاهد ًة لتأكيد صحتها .فإذا اقتنع ُمنَ ّظ ٌر ما ّ
بأن اإلنسان
ٍ
ٍ
ما هو إال رصصور أو فأر أو كلبّ ،
وتطبيقات تتسق مع
تنظري
فإن ذلك سيؤدي به حت ًام إىل
(1) Koch, Sigmund in Brown, S.C. ed. (1979) Philosophy of psychology. London: The Mac(فلسفة علم النفس) millan Press Ltd.
(2) Ibid
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رواد املدارس املختلفة ّ
بأن اإلنسان ما
هذا التصور الغريب لإلنسان .كذلك عندما يقتنع ّ
حمول مكاملات تلفونية (كام يعتقد أصحاب التصور البيولوجي) ،أو متعطش للثناء
هو إال ّ

واملكافأة أو هو "رشطة" توضع بني املثري واالستجابة (كام يزعم السلوك ّيون) ،أو هو كمبيوتر

حمول للطاقة اجلنسية (كام يزعم
أو حاسب إلكرتوين (كام يقول أتباع
التصور املعريف) ،أو هو ّ
ّ

أتباع التحليل النفيس)ّ ،
فإن ذلك سيمهد حت ًام لنظر ّيات زائفة ولتطبيقاهتا.

تعددت هذه التصورات واملدارس الفكرية وما أسفرت عنها من نظر ّيات وممارسات
ٍ
ثالثة منها كان هلا أكرب
خمتلفة تزخر بالعلوم الزائفة ،لكننا نكتفي يف هذه املقدمة باحلديث عن

األثر يف صياغة علم النفس ،وهي التي استولت عىل نصيب األسد يف مقررات علم النفس
يف جامعات الدول العربية واآلسيوية ،وسوف ُن َب ِّسط طرحنا لفائدة غري املتخصصني يف هذا

الفرع من املعرفة .هذه الفروع أو املدارس النفسية هي التحليل النفيس الفرويدي والسلوكية

وعلم النفس البيولوجي.

التحليل النفيس الفرويدي
لنبدأ بأقدم هذه التصورات وأعظمها أثر ًا يف صياغة علم النفس احلديث ،ذلك هو التصور

الذي أتى به فرويد مؤسس نظر ّيات التحليل النفيس وممارساهتا .ففي تصور فرويد ومن تبعه

من التحليليني ما اإلنسان إال حيوان أناين بطبعه ،تتحكم فيه غرائزه اجلنسية والعدوانية

الالواعية .وبتأكيده عىل هذه الطبيعة احليوانية لإلنسان قلب فرويد العقيدة املسيحية رأس ًا عىل

املحرمة،
عقب ،ففي املسيحية يولد اإلنسان وارث ًا خلطيئة آدم األوىل بسبب أكله من الشجرة ّ

فالدين يأمره بغسل هذه اخلطيئة املوروثة ،وغسل ما ارتكبه من ذنوب ،بالسعي لعمل اخلري
واالستغفار والندم عىل ما فات ،والنظر إىل اجلنس وكأنّه رأس اخلطيئة.

فجاء فرويد ليقول للناس :أنتم بفطرتكم أنانيون ،تدفعكم نزواتكم اجلنسية والعدوانية،

وليس هناك سبيل لتغيري هذه الطبيعة احليوانية الدارونية ،فإذا استمتعتم باجلنس بام يروق

ويسمح به لكم ،فأنتم يف ذلك تستجيبون لطبيعتكم احليوانية فال تثريب عليكم ،أما إن أبيتم
فلن ترتككم هذه الطاقة اجلنسية املكبوتة التي تكافح للخروج إىل دنيا الوعي .فأنتم هبذا
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الرفض ختدعون أنفسكم بأنفسكم .فبام أوتيتم به من وسائل دفاعية سوف تتحكم فيكم الطاقة
اجلنسية بطرق رمزية ملتوية يف أنشطتكم الشعورية والالشعورية ،ويف أحالمكم املنامية ،وقد

ُعرضون أنفسكم بسبب هذا احلرمان أو بسبب الكبت اجلنيس إىل شتى االضطرابات النفسية
ت ِّ
يتم الشفاء منها إال بعد عالج نفيس تحليليُ ،يخرج ما أخفيتم من ظلامت الالشعور
التي ال ّ

إىل نور الوعي.

(((

سيطر هذا التصور املنحرف لإلنسان عىل علم النفس والعلوم االجتامعية والفنون

ٍ
بشكل خاص عىل العالج
وغريها من التخصصات لسنوات طويلة ،لكنّه أحكم استحواذه
النفيس لفرتة زادت عىل الستني عام ًا ،كان فرويد ومن معه يصولون ويجولون من دون منازع

أو منافس يف تفسريات حتليلية شاذة لكل أوجه احلياة البرشية ،فكل نشاطات اإلنسان من املهد
إىل القرب ألبسوها أزياء جنسية تشف عن تفسريات شاذة ُمتك َّلفة ،ومل يكتف فرويد خالل هذه

السنوات الطويلة بام حيدث يف وقته ،بل قام بصياغة تاريخ البرشية بام راق له .من ذلك تحليله

حلياة بعض العظامء يف تاريخ البرشية من خالل تصوراته اجلنسية ،بل تعدى ذلك بتدنيس حياة
األنبياء ودياناهتم .اقرأ إن شئت كتابه املشهور عن الفنان النابغة ليوناردو دافينيش صاحب

أشهر لوحة فنية يف العالم.
املوناليزا أو اجليوكاندا التي يعدّ ها كثري من الفنانني
َ

يقول فرويد بأنّه وبعد تحليله النفيس للدوافع الالشعورية التي استقاها من تحليله النفيس

لألعامل الفنية هلذا الفنان ،إنه كان يكبت يف الشعوره أحاسيسه اجلنسية املثلية ،وأنّه كان يميل

إىل الشذوذ اجلنيس ،وتفضيل الصلة اجلنسية مع الذكور ،رغم ّ
أن هذا الفنان قد مات قبل والدة

فرويد بأكثر من  350سنة! أما تحليله النفيس لألنبياء فيظهر يف كتابه األخري املعنون "موسى
وعقيدة التوحيد"  .Moses and Monotheismإذ يقول فيه ّ
بأن موسى مل يكن إرسائيل ّي ًا بل

مرص ّي ًا ،وأنّه مل يأت بعقيدة التوحيد ،بل إنهّ ا كانت من عقائد قدماء املرصيني! هذه اجلرأة عىل
العظامء واألنبياء هي التي أغرت عدد ًا من النفسانيني العرب واملسلمني بأن حيذوا حذوه.

( )1انظر بنحوه ما جاء يف جملة التجديد ،املجلد العرشون ،العدد التاسع والثالثون1437 ،ﻫ2016/م .املقال للمؤلف
نفسه ،بعنوان :من قضايا التأصيل اإلسالمي ملناهج علم النفس يف اجلامعات اإلسالمية ووقفات مع أيب زيد
البلخي ،وعزاه إىل:
& - Thornton, Elizabeth M., Freud and Cocaine: The Freudian Fallacy (London: Blond
(إليزابيث ثورنتون :فرويد والكوكايني :مغالطة فرويد) Briggs Publishers, 1983).
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بعد وفاته أتى من ورثه من التحليليني بنظر ّيات وتصورات اختلفت يف ظاهرها عماّ جاء
به ،لكنها يف جوهرها ال ختتلف كثري ًا عن تصوراته ،لذلك ّ
ظل التحليل النفيس الفرويدي هو

املسيطر عىل الفكر النفيس الدينامي ،ال سيام يف بلدان ما يسمى بالعامل الثالث .أ ّما يف الغرب

األورويب فقد َّقل تأثريه كثري ًا بسبب ما واجهه من نقد من قبل الباحثني الذين أخضعوا نظر ّياته

وممارساته العالجية للتقويم التجريبي والعميل ،كام سنبينّ يف الفقرة التالية عن الثورة السلوكية.

الثورة السلوكية

ٍ
بثورة كاسحة خضع هلا علم النفس الغريب لنصف ٍ
قرن من الزمان،
لقد جاءت السلوكية

بل ما زال خيضع لكثري من نظر ّياهتا وممارساهتا ،غايتها أن جتعل من علم النفس ختصص ًا جتريب ّي ًا،
فس ِ
خرت من نظر ّيات التحليل الفرويدي ،وتركيزها اجلامح عىل الالشعور وغرائزه اجلنسية
َ
والعدوانية ،لكنها قامت هي األخرى عىل تصور لطبيعة اإلنسان ال يقل يف علامنيته عن تلك

التي جاء هبا فرويد؛ إذ دعم السلوكيون العقيدة الالدينية الغربية بأسلوب خمتلف .قالواّ :
بأن

ٌ
حيوان ال طبيعة له عىل اإلطالق ،إنام تتشكل طبيعته فقط بام يتعرض له يف بيئته،
اإلنسان
أي دور للفطرة أو
مهب رياح البيئة التي يعيش فيها .فال يوجد يف تصورهم ّ
فهو كالريشة يف ّ

السلوك املوروث يف تشكيل طبيعة اإلنسان ،فليس هناك أخالق ثابتة ،بل األمر يعود للتنشئة
التي ينشأ فيها اإلنسان ،لذلك ال يمكن االحتكام ملعايري أخالقية أو دينية يف احلكم عىل سلوك

األفراد واجلامعات ،فليس هناك صالح وطالح ،أو حالل وحرام .فكل جمتمع يضع قوانينه بام

يروق له ويناسب حضارته ((( .من البدهيي ّ
أن هذا االعتقاد املصاب "بالعمى" األخالقي ال

يصلح لدراسة العواطف اإلنسانية دع عنك عواطف األنبياء.

عىل أننا نحمد هلؤالء السلوكيني -رغم خلل فلسفتهم -نجاحهم الباهر يف تطوير العالج

السلوكي الذي جاء بثورة أطاحت بالتحليل النفيس وعالجاته ونظر ّياته القائمة عىل الدوافع
الالشعورية اجلنسية والعدوانية ،فقد رجعوا إىل منطق التدريب يف تعلم السلوك املفيد،
والتخلص من العادات الضارة واملرضية .هذا األسلوب هو الذي عرفته البرشية ،ومارسته

( )1انظر عىل سبيل املثال:

 -فلوجل ،جون كارل .اإلنسان واألخالق واملجتمع :دراسة نفسية حتليلية ،بريوت :دار الفكر العريب.1966 ،
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منذ القدم يف تربية األطفال ،ويف تدريب الكالب والطري عىل القنص والصيد .وألرضب
للقارئ غري املتخصص مثاالً مبسط ًا:

ّ
يتعود الشخص السليم عىل
إن العالج السلوكي يقوم عىل تطبيق نظر ّيات التع ُّلم .فكام ّ

استخدام املصعد للوصول إىل سكنه يف الطابق العرشين ،واالستمتاع بالنظر إىل حركة الناس
والس ّيارات من رشفة منزله ،يشعر الشخص املضطرب نفسي ًا باخلوف الشديد من األماكن
العالية ،فريفض ركوب املصعد واالرتقاء إىل مكان ينظر فيه إىل األرض من مكان مرتفع ،وإذا
فعل ذلك سيطر عليه اإلحساس باخلطر املحدق واخلوف الم ِ
قعد.
ُ

يدّ عي فرويد ومن تابعه ّ
بأن هذا اخلوف من األماكن العالية ينبع من رصاع الشعوري

قد تكون أسبابه جنسية الطابع ،أو قد يكون بسبب خربات يف الطفولة طواها النسيان بسبب

خضع املريض إىل جلسات طويلة قد تمتد إىل شهور بل إىل سنوات الستخراج
الكبت .ف ُي َ

الذكريات ال ِّط ْفلية أو الرصاع الالشعوري املزعوم .فجاء العالج السلوكي ليقول بأنّه ليس

هناك رصاع الشعوري ،وال تخرصات جنسية الطابع ،بل ّ
إن اخلوف من األماكن العالية هو
املرض نفسه ،وعالجه باستثارة الشعور باألمن واالسرتخاء لدى املريض بالتزامن مع التدرج

يعود الشخص نفسه بالتدريج عىل التغلب عىل هذا اخلوف
يف صعود األماكن العالية حتى ّ
املريض .فكانت نتائج تطبيق هذا العالج السلوكي مذهلة ،إذ شفيت مجيع احلاالت املشاهبة
التي عاجلها ولبي  Wolpeرائد العالج السلوكي يف أسابيع قليلة ،وكان بعضهم قد قىض من

قبل سنوات من التحليل النفيس الفاشل.

(((

نجح العالج السلوكي نجاح ًا باهر ًا يف عالج االضطرابات االنفعالية البسيطة التي

يمكن صياغتها يف شكل مثري حيدث يف بيئة الفرد واستجابتة له ،كاخلوف املريض "الفوبيا"
فهو عالج يقوم عىل التدريب التدريجي باالضافة اىل طرق عالجه املبتكرة .لكنه مل يالق

مثل هذا النجاح يف عالج املشاكل االنفعالية املعقدة التي تنشأ من تفكري املريض وتصوراته

اخلاطئة املعلولة التي تؤدي إىل إصابته باضطرابات كاالكتئاب .فالعالج املعريف إذن هيدف إىل

تبديل فكر املريض وتصوراته عن نفسه وبيئته التي يعيشها يف حارضه ،وبتعاون األسلوبني
(1) Wolpe, J. (1958). Psychotherapy by reciprocal inhibition.Stanford: Stanford Univ. Press.

(العالج النفيس عن طريق التثبيط املتبادل)
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املفضل واملعمول به اآلن يف مجيع عيادات العامل
العالجيني أصبح العالج السلوكي املعريف هو ّ
الغريب ويف دول العامل التي ختلصت من تسلط التحليل النفيس.

إذن فقد قلب السلوك ّيون عىل التحليل النفيس ظهر املجن ،وكشفوا عن هتافت أفكاره

وفشل أساليبه العالجية .فلماّ وقع مجل فرويد كثرت سكاكينه ،فانربى املنقبون النفسان ّيون
واملؤرخون باستخراج مساوئه وعدم جدواه كعالج نفيس ،فمث ً
ال كشفت الدراسة التي

أمريكي،
نفيس
أجراها النفساين الربيطاين املشهور هانز أيزنك عىل أكثر من ( )7000مريض
ّ
ّ

قارن فيها بني الذين عوجلوا بالتحليل النفيس وأولئك الذين مل يتلقوا عالج ًا عىل اإلطالق،
فوجد ّ
أن ( )% 72من الذين مل يتلقوا عالج ًا قد حتسنت حالتهم النفسية بعد مرور سنة من

حتسن الذين تلقوا العالج التحلييل ال يزيد عىل ( )%44من املرىض،
التجربة ،يف حني كان ُّ

(((

وعُدّ ت هذه التجربة بمثابة القنبلة التي انفجرت يف وجه التحليل النفيس  .فعىل أقل تقدير

ظهر أن التحليل النفيس ال فائدة فيه بوصفه عالج ًا نفسي ًا .لكن دراسات أخرى أجريت فيام
بعد أظهرت ّ
أن بعض من طبق عليهم العالج التحلييل قد ازدادت حالتهم سوء ًا.

)(2

ويف الثامنينات من القرن املايض نُرشت أبحاث أكثر دقة ،شكّكت يف مصداقية فرويد

نفسه ،كام أكدت عىل عدم جدوى التحليل النفيس بصورته التقليدية .منها تلك الدراسات

الق ّيمة التي مجعتها الباحث ُة األوروبية  Thorntonوالتي أثبتت فيها ّ
أن فرويد حني كتب نظرياته

الغريبة التي أرجع فيها مجيع نشاطات البرش للدوافع اجلنسية والعدوانية الالشعورية مل يكن

يف حالة نفسية وعقلية سليمة؛ إذ كان يرزح تحت تأثري إدمانه عىل خمدر الكوكايني الذي أدمن
عليه بسبب استخدامه لتخفيف أمل رسطان الفم الذي مل يعد يصرب عىل آالمه ،فانتحر بأخذ

كمية كبرية منه.

كذلك أثبتت هذه الباحثة بدراسات تارخيية مستفيضة ملرىض نفسيني ا ّدعى فرويد بأنه

نجح يف عالجهم بأنهّ م يف حقيقة األمر مل يتم شفاؤهمّ ،
وأن بعضهم كان يشكو من أمراض

بأن َّ
جسمية وليست نفسية ،فأثبتت ّ
كل ما كتبه عن نجاحاته "الباهرة" مل يكن إال كذب ًا وا ّدعا ًء.

(1) Eysenck (1952). The effects of psychotherapy: an evaluation, Journal of Consult. Psychol.
(آثار العالج النفيس :تقويم) 16, 319-24.

(2) Schmiderberg, Melitta. (1970). Psychotherapy with failures of psychoanalysis.British
)العالج النفيس مع فشل التحليل النفيس( Journal of psychiatry. 116. 195-200.
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وقد مجعت هذه املؤلفة أبحاثها يف كتاب عنونته" Freud and Cocaine :فرويد والكوكايني".

(((

هذه األبحاث وما تلتها من دراسات يف زماننا احلايل أهبطت فرويد ونظر ّياته يف كثري من
اجلامعات الغربية من علياء الرتبع عىل عرش العالج النفيس إىل دراسة تاريخ علم النفس.

استطردنا يف نقد التحليل النفيس الفرويدي لنوضح للقارئ الكريم َّ
أن لعلم النفس

جوانب ال تصلح لتفسري عواطف األنبياء ،وال حتى للسلوك البرشي العادي ،كام أسهبنا

القول يف هذا األمر؛ لنن ّبه القارئ إىل ممارسات قوم ُت َّبع من بعض النفسانيني العرب

واملسلمني .فجميع هذه األبحاث واألدلة مل تؤثر يف ممارساهتم النفسية .فام زال التحليل
النفيس الفرويدي التقليدي يطبق بحذافريه يف عيادات بعض الدول العربية واإلسالمية،

أي نقد للتحليل النفيس الفرويدي ،بل
وال يقبل العديد من النفسانيني يف هذه البالد ّ
استعانوا بنظر ّياته يف تقديم ما أسموه حلوالً ملشاكل بلداهنم االجتامعية .اقرأ إن شئت
بعض كتابات املحللني النفسيني العرب يف تمجيد فرويد؛ إذ يعدّ أحدهم فرويد ثالث

ثالثة بدّ لوا نظرة البرش ألنفسهم وغيرّ وا تصورهم للعامل الذي يعيشون فيه .مثال ذلك ما
كتبه نفساين يف مقالته التي نرشت يف املجلة اإللكرتونية للشبكة النفسية العربية يف عددها

التاسع عرش يف عام 2008م ،بعنوان" :التحليل النفيس والذات العربية :من التنظري إىل
املامرسات" يقول الدكتور عبد اهلادي الفقري يف هذه املقالة ما نصه" :ثورات فكرية ثالث

لتجبها وتعنُّتها النرجسيني :فتلك أوالً
هز ًا ،وأسدت رضبات قاسية
هزت اإلنسانية ّ
رُّ
الثورة الكوبرينيكية التي أنزلت األرض درجات من مقام املركز بني الساموات .وبعدها

ثاني ًا الثورة الداروينية التي نزعت عن اإلنسان تفوقه املزعوم واملفرتى عىل سائراملخلوقات.
وثالث ًا يأيت دورالثورة الفرويدية التي زعزعت ثقة األنا العظامية بنفسه( ،أي زعزعت اعتقاد
اإلنسان بأنّه خ ْل ٌق مكر ٌم) .هذا األنا الذي شدّ ما ا ّدعى ويدّ عي بسيادتة الواعية واملتعالية
عىل كل أنامط وأشكال العطاءات الفكرية .فها هو ذا ٌّ
رق (أي عبد) للالشعور ذاك السيد
األجل واألعظم يف دار األفكار واألفعال اإلنسانية؛ الطيب منها واخلسيس ،الرفيع منها
واملتدين ،الشاذ منها والقويمّ .
إن اكتشاف فرويد آلليات الالشعور والقوانني التي حتركها

& (1) Thornton, Elizabeth M., Freud and Cocaine: The Freudian Fallacy London: Blond
Briggs Publishers, 1983
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وتنظم سريها فتح أبواب ًا ونوافذ جلية أمام اإلنسانية مكَّنتها وما زالت متكنها من استجالء
أدق وأعمق ملكوناهتا األنرتوبولوجية ،ومن إدراك أفسح إلمكانياهتا العقلية واإلبداعية".

)(1

ثم يميض ليقول ّ
بأن احلاجة لفرويد يف أوطاننا العربية اآلن أكثر من حاجة األوروبيني يف

املايض إلسهاماته.

أما يف العيادات النفسية ملثل هؤالء التحليليني فإهنم ال يتورعون عن إقناع مرضاهم من

الشباب املسلم ّ
بأن األسباب احلقيقية الضطراباهتم النفسية تقبع يف دياجري الالشعور لدهيم،

خضعون جللسات طويلة من التحليل الستخراج ما خفي عنهم من
بسبب كبتهم اجلنيس ف ُي َ
ٍ
دوافعهم الالشعورية اجلنسية املزعومة ،فساءت أحوال بعضهم حتى دخلوا يف ٍ
روحية
أزمة

دينية كانت أشدّ عىل بعضهم من اضطراهبم الذي أرادوا أن يجدوا له عالج ًا .ويل يف هذا

املوضوع خربات مؤملة يف عالج مثل هؤالء الشبان من تأثري ما أصاهبم بسبب ما تل ّقوه من
هذا التحليل اآلفك.

ليس هذا فحسب ،بل ّ
إن بعض املتأثرين بالفكر الفرويدي من املسلمني قد حذا حذو

فرويد وحذو من شايعه ،فألفوا كُتب ًا ومقاالت يحللون فيها شخص ّيات عظامء التاريخ ،وحتى

األنبياء من منظور التحليل النفيس .أرضب للقارئ مث ً
ال بكتاب "التحليل النفيس لألنبياء"

القراء ،حتى اتهّ مه بعضهم
الذي أ ّلفه الكاتب املرصي عبد اهلل كامل ،فأغضب نرشه كثري ًا من ّ

مجد املؤلف فرويد وحاول
كام قال يف كتابه "باملروق والتعدي عىل ذات األنبياء" (((،وقد ّ
تطبيق بعض نظر ّياته عىل األنبياء وعىل الشعوب التي أرسل إليها هؤالء األنبياء .ففي حديثه

عن القلق ر َّدد تعريف فرويد ّ
بأن القلق قد يأيت بسبب خطر حقيقي وهو القلق املوضوعي،
ثم القلق العصايب ،وهو "ر ّد فعل ٍ خلطر غريزي داخيل" كام زعم فرويد ور ّدده املؤلف .ولكنه
ّ

القراء عىل تعريف فرويد عن حقيقة هذا اخلطر الغريزي رغم استخدامه له
جتنب ا ّطالع ّ
يف حتليله النفيس .يقول فرويد ّ
بأن هذا القلق العصايب ينبع من رصاع نفيس ال شعوري

( )1املجلة اإللكرتونية للشبكة النفسية العربية يف عددها التاسع عرش ،يف عام 2008م ،للكاتب عبداهلادي الفقري،
بعنوان "التحليل النفيس والذات العربية :من التنظري إىل املامرسات" .انظر موقع:

http//:elfakir-arab-nafs.blogspot.com/p/blog-page.25_html

( )2كامل ،عبد اهلل .التحليل النفيس لألنبياء ،القاهرة :مطبوعات دار اخليال1996 ،م ،ص.12
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بني الدوافع اجلنسية املكبوتة يف الالشعور التي تكافح للتعبري عن نفسها ،وتفريغ طاقتها،

وكون ضمري ًا حياسبه
ترشب أخالق جمتمعه ّ
وبني الوعي الذي يعيش يف واقع الناس وقد ّ
عىل أفعاله الالأخالقية .كيف كان سيكون شعور من اهتمه بالتعدي عىل ذوات األنبياء لو

فسرّ هلم االصطالحات الفرويدية اجلنسية والعدوانية التي استخدمها يف كتابه يف وصف ما
يصيب األنبياء من قلق؟
ومن جرأته عىل األنبياء قوله ّ
النبي يحاربه قومه ألنّه سوف يأتيهم بنظام سيايس
بأن ّ

بديل .ثم يكتب بام نقلته عنه ّ
بأن هذا األمر يدعو النبي "ليتحول إىل زعيم سيايس وتتحول

رسالته إىل مرشوع سيايس بل ّ
إن بعضهم (يعني بعض األنبياء) كان دوم ًا ما يلجأ إىل حيل

السياسة وتكتيكاهتا .وأبرز هؤالء نبي اهلل إبراهيم عليه السالم الذي جلأ ألن يقول شيئ ًا آخر
غري احلقيفة يف بعض املواقف ،والنبي حممد ﷺ الذي قال" :احلرب خدعة".

(((

ثم
ثم يستمر مع نبي اهلل إبراهيم ويصفه بأنّه هو املتمرد األول وأنّه هو األب هلذا التمردّ .
يقول..." :هذا األب كان مترده يف األساس ضد األب...ضد سلطة الوالد (((".وكأنّه يلمح

إىل نظرية فرويد األوديبية التي يقول فيها ّ
بأن االبن يف طفولته ينجذب إىل أمه ويميل نحوها

ال جنسي ًا مع كرهه لألب والغرية منه .وإذا مل جيد الفرد ح ً
مي ً
ال نفس ّي ًا هلذا الرصاع فسيكون

من أسباب إصابته باالضطرابات النفسية عند بلوغه .ومن الغريب ّ
أن عبد اهلل كامل كتب

أي بعد أفول نجم التحليل النفيس يف أوروبا .فاملتخصصون
هذا الكتاب يف عام 1996مّ ،
النفسانيون يف كثري من أقطارنا يكتفون برتمجات عربية وحملية ملصادر نفسية غربية عفا عليها
الزمان ،وال يتابعون ما است ِ
ُحدث يف ميادين تخصصهم بسبب ضعفهم يف اللغات األوروبية
أو بسبب خلو مكتباهتم من املصادر احلديثة.

تصورات الفكر البيولوجي النفيس عن طبيعة اإلنسان
تطرف ّ
ُّ

تصورالتحليليني والسلوكيني عن طبيعة اإلنسان وما أحدثتامها
بسطنا القول عن ّ
لقد ّ

املبسط بثالثة األثايف ،التي مل تر يف طبيعة اإلنسان غري
من تنظري وممارسات ،ونختم هذا الطرح ّ
( )1املرجع السابق ،ص.17
( )2املرجع السابق ،ص.43
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اجلانب البيولوجي العضوي .فقد اختذ مؤسسو هذا التصور نظرية دارون التطورية وكأهنا

دين أو فكر ال شك يف صحته ،ثم بنوا عىل هذا األساس الواهي تصور ًا لطبيعة اإلنسان يسلب
منه حرية االختيار كام سلبها التحليل ّيون والسلوك ّيون من قبل .فكام اعتقد التحليل ّيون ّ
بأن

اإلنسان عبدٌ لدوافع الشعورية وال حيلة له يف الالانعتاق منها ،وكام جعل السلوك ّيون اإلنسان
عبد ًا لتقلبات بيئته ،تبنّى أصحاب هذا التصور البيولوجي االعتقاد ّ
بأن اإلنسان بطبيعته مسيرّ

بجهازه العصبي واهلورموين وما ورثه من جينات من آبائه وأسالفه وغري ذلك من العوامل
ٍ
البيولوجية ،حتى قال قائلهم ّ
فكرة ختطر عىل الفرد هناك تغيرّ يف جزيئات خاليا
إن وراء كل

دماغه حتدث دون اختياره.

وزعموا بأنّه لو تطورت العلوم البيولوجية والكيميائية الستطاع العلامء التحكم يف

شجع هؤالء
اجلوانب النفسية واالجتامعية للبرش من خالل التحكم البيوكيميائي عليهم .وقد ّ
ِ
احلتمية املتطرفة  Determinismالتي قال
وجرأهم عىل هذا املوقف -الذي يقوم عىل نفس
ّ

االكتشافات احلديثة يف الطب التي أثبتت تأثري اجلينات والكروموزومات
هبا أسالفهم-
ُ
واملكونات البيولوجية الوراثية يف تكوين بعض األمراض واإلعاقات مثل التخلف العقيل

وبعض اإلعاقـات اجلسمية ،كمرض الرعاش  ،Parkinsonismكام ّ
أن أبحاث التصوير

باألشعة املقطعية لدماغ اإلنسان أتت بنتائج مدهشة أحدثت تغري ًا كبري ًا يف تقدُّ م العلوم

العصبية والنفسية ،فقام أصحاب التعصب لفكرهم بتعميم هذه النجاحات البيولوجية
املادية عىل طبيعة اإلنسان بكل جوانبها النفسية واالجتامعية .ومتثل كتابات ويليام جيمس

مثاالً واضح ًا ملا تقدم ذكره .وقد نرشت سلسلة عامل املعرفة كتاب ًا مه ًام يف هذا السياق عنوانه

"اإلنسان وعلم النفس" ،يمكن الرجوع إليه ملا فيه من مناقشات علمية.

(((

نكتفي هبذه الفقرة عن الناحية البيولوجية ،ألننا سنفرد هلا عدد ًا من الصفحات يف

الفصل القادم.

( )1إبراهيم ،عبد الستار .اإلنسان وعلم النفس ،الكويت :سلسلة عامل املعرفة ،تصدر عن املجلس الوطني للثقافة
والفنون واآلداب ،العدد  ،86فرباير .1985
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النظر ّيات واملامرسات النفسية التي يمكن االستفادة منها يف دراسة عواطف األنبياء
لقد ذكرنا من قبل ّ
أن علم النفس خليط علامين يجمع يف تخصصه املتفرد بني شتى

ألن َّ
املوضوعات التي ربام ال يكون هناك رابط ظاهر بينها .ذلك ّ
رواد مدارسه
كل واحد من ّ

املختلفة ومن شايعه يركز عىل موضوع اهتاممه املحدود ،ويحاول تفسري كل جوانب السلوك

اإلنساين من خالله ،وكأنه شخص ينظر إىل فسيح ما حوله من خالل أنبوب ضيق ،أو كأنه
مصاب باجللوكوما النفسية .أدى ذلك إىل جعل علم النفس خليط ًا لشتى األفكار والتصورات.

هذا ما جعل علامء النفس يف الغرب يقولون ّ
بأن ختصصنا عبارة عن سلطة  saladجتمع بني
شتى اخلرضوات ،لكنني أراه كالسوق العام غري املن ّظم .فقد نجد يف السلطة بعض اخلصائص

التي تجمع بني مكوناهتا كطعمها وفوائدها ،وكغناها بالفيتامينات ،لكنك تجد يف السوق

العام أشياء ال رابط بينها .الساعات بجوار اللحمة ،واملالبس بجوار أقراص الكومبيوتر!

لذلك تجد اختالف ًا بني املؤلفني لكتب علم النفس العام يف ترتيب فصول كتبهم ،فتجد

أحدهم بعد وصفه العام للتخصص يبدأ بفصل عن التع ُّلم ،يتلوه فصل عن اإلحصاء ،ثم

فصل عن اإلدراك احلسيّ  ،وتجد آخر يبدأ بعلم النفس البيولوجي ،ثم علم نفس الطفل

أي فصل يف أول الكتاب أو أواخره ،ويقرأه ويفهمه دون
وهكذا .ويمكن للدارس أن يأخذ ّ

االعتامد عىل من سبقه من الفصول .لذلك تجد أساتذة علم النفس العام ال يتقيدون برتتيب

املؤلف للكتب التي يدرسوهنا ،فلكل أستاذ أسلوبه اخلاص يف ترتيب املادة .وما هذا بدأب

العلوم الدقيقة ،بل هو بسبب تراكم املعلومات الزائفة التي نقلناها آنف ًا عن العامل كوخ .Koch
ففي العلوم الدقيقة تجد كل فصل يف الكتاب يؤدي إىل الذي يليه .فمث ً
ال تجد كل كتب

تكوهنا جمموعة
وظائف األعضاء أو الفسيولوجيا تبدأ بدراسة اخللية ،ثم دراسة األنسجة التي ّ

ثم األعضاء املؤلفة من األنسجة املختلفة ،ثم األجهزة ،كاجلهاز اهلضمي،
من اخلاليا املتشاهبةّ ،
تكونه أعضاء خمتلفة .فال يستطيع الدارس فهم فصل إلاّ إذا أتقن ما قبله.
أو العصبي الذي ّ

"الس َلطة النفسية"
لعل الدارس املثابر صاحب التفكري اإلبداعي أن جيد يف ركام هذه َّ

ما يمكن غسله ومزجه بالتوابل "اإلسالمية" املفيدة ،حتى يتسنّى له استخدامه يف دراسات
مفيدة عن العواطف اإلنسانية بشكل عام ،وعواطف األنبياء بشكل ٍ خاص .ذلك ّ
بأن هناك
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اختالفات كبرية بني خمتلف التخصصات وامليادين النفسية ،فكلام اعتمدت املادة النفسية عىل

أصول علمية جتريبية كان تأصيلها سه ً
ال ومفيد ًا ،والعكس بالعكس.

ربام يتبادر إىل ذهن القارئ فيام كتبناه حتى اآلن ّ
أن مجيع فروع علم النفس ال تستند إىل

أدلة علمية ،وال إىل فكر مستنبط من العلوم التي أثبتت جدارهتا كالعلوم التجريبية .فإن كان

ذلك كذلك فهل يصلح مثل هذا التخصص يف دراسة شامئل األنبياء؟ نعم يمكنه ذلك ،ألننا

نجد يف خضم هذا اخلليط طائف ًة من علامء النفس نأوا بأنفسهم عن ضيق أفق املناهج واملدارس

النفسية املختلفة ،وانرصفوا إىل أبحاث ودراسات تجريبية وميدانية يستخدمون فيها الوسائل

القياسية واإلحصائية املعتمدة ليكشفوا لنا خبايا العوامل والدوافع وراء سلوك اإلنسان خالل

أطوار حياته املختلفة ،واإلجابة عىل تساؤالت األجيال املتعاقبة عن تأثري هذه العوامل يف
تشكل سلوكه .من ذلك عىل سبيل املثال ،تلك الدراسات امليدانية التي أجريت للكشف عن

تأثري الوراثة باملقارنة بتأثري البيئة يف إصابة األفراد باالضطرابات النفسية والعقلية .أرضب
هذا املثال بطريقة مبسطة لغري املتخصصني يف علم النفس ألوضح ما أردت تبيينه:

استخدم العلامء التوائم املتطابقة مقارن ًة بالتوائم املختلفة لإلجابة بدقة عن هذا التساؤل

بالنسبة لإلصابة بمرض الفصام العقيل .فكام هو معلوم ّ
فإن بويضة الزوجة إذا انقسمت
بعد تلقيحها بحي الزوج املنوي إىل خليتني ،فإهنا سوف تلد توأمني متطابقني حيمالن نفس

وتـم تلقيحهام بحيني منويينّ
اخلصائص الوراثية .أ ّما إذا أفرزت املرأة بويضتني يف وقت واحد ّ
خمتلفني ،فإهنا ستلد توأمني خمتلفني ،التشابه بينهام كالتشابه بني األش ّقاء .استخدم األخصائيون
هذه الطريقة الذكية فوجدوا أن اإلصابة هبذا املرض العقيل بني التوائم املتطابقة أكثر بشكل

واضح باملقارنة مع التوائم املختلفة ،مما يؤكد عىل دور الوراثة الكبري يف اإلصابة بالفصام
ٍ
منحرف
العقيل .فهذه الدراسات وما شاهبها ال تقوم عىل فكر فلسفي ظاهر وال تصور
عن طبيعة اإلنسان .فباستخدام هذه األساليب العلمية واإلحصائية املبتكرة وتطبيقاهتا
العملية ،استطاع مثل هؤالء العلامء أن يكشفوا لنا عن أفضل طرق التعلم والتدريس واحلفظ

واالستظهار واآلثار السلبية للضغوط النفسية وسبل عالجها ،وما شابه ذلك من النشاطات
والم َرضية.
النفسية اإلنسانية الصحية منها َ
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كذلك استفاد هؤالء العلامء –كام سنبينّ بالتفصيل يف الفصل القادم -من التزاوج بني علم

النفس والعلوم التجريبية الدقيقة ،كعلم الكيمياء احليوية ودراسات الدماغ واجلهاز العصبي

وعلم الوراثة وعلم العقاقري الطبية وغريها من دقائق العلوم التجريبية احلديثة ،ليميطوا اللثام

عما خفي عنّا خالل القرون املاضية .من ذلك األبحاث التجريبية يف ميدان التعلم ودقائق
ّ
التشابك بني النشاط النفيس والعصبي يف السمع والبرص والذاكرة وغريها من اجلوانب التي

تتفاعل فيها العوامل النفسية مع العضوية اجلسمية ،فمثل هذه الدراسات تدعونا د ّع ًا للتفكر
يف خلق اهلل ﴿ﲒ ﲓﲔ ﲕ ﲖ﴾ [الذاريات.]21 :

ومما يدعو للتفاؤل بالنسبة ملستقبل علم النفس أنّه بدأ يف اآلونة األخرية بتصحيح مساره
الم ِ
ـفرط ،وبتخفيف اجلفوة نحو اجلانب الروحي والديني بعد أن ثبتت فائدهتام يف
العلامين ُ
ثم ُفتِح باب استرياد األفكار واملامرسات
ختفيف الضغوط النفسية وعالج االضطرابات .ومن ّ

الدينية التي أثبتت األبحاث التجريبية جدارهتا كالتأمل االرتقائي الذي أخذوه من البوذية
بعد أن جردوه من حمتواه الديني .كام نجد فيام يسمى باملوجة الثالثة للعالج املعريف السلوكي

االستفادة من هذا التفكُّر البوذي ،ملساعدة أصحاب املشاكل يف القبول بواقع حياهتم

.mindfulness and acceptance therapy

لك ّن أعظم الفروع أثر ًا يف تبديل مفاهيم علم النفس الغريب سوف يأيت يف السنني القادمة

من علم النفس اإلجيايب ،الذي جاء بثورة ضدّ تركيز علم النفس احلايل عىل النواحي السلبية

والم َرضية لإلنسان وعالجها وإمهاله للنواحي اإليجابية للفرد ،واالستعانة هبا يف التغلب
َ

عىل مشكالته النفسية بدالً عن الرتكيز عىل عالج أعراضه النفسية بعد ظهورها .فكثري ًا ما

ُيش َفى املريض من أعراضه النفسية ،ولكنه ال يجد اإلحساس بالسعادة والرضا والثقة بنفسه

يف مواجهة مشاكل مستقبل حياته .فعلم النفس اإليجابي إذن يحاول أن يستكشف جوانب

القوة يف شخصية الفرد ،حتى تساعده يف إجياد احللول ملشاكله وعالج اضطراباته النفسية.

و بظهور هذا التخصص يف هنايات القرن املايض ،أصبحنا نسمع باصطالحات ومفاهيم

كالسعادة والرضا ومساعدة اآلخرين التي أمهلها علم النفسّ ،
ألن هلا ظالالً دينية أو ألهنا

ال تتسق مع التصور احليواين األناين لطبيعة اإلنسان ،فإذا تفحصت قائمة فهارس كتب علم
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النفس احلديثة ال جتد ذكر ًا الصطالحات كالسعادة  happinessأو القناعة .ومما يناقض هذا

أن دراسات علم النفس اإليجابي التجريبية أظهرت ّ
الفكر النفيس العلامين ّ
بأن تقديم يد العون
للمحتاجني من قبل املرىض النفسيني له تأثري واضح يف ختفيف اضطراباهتم وكأهنم يؤكدون

لنا نحن املسلمني أمهية الصدقة يف دفع البالء .إذن فليس هناك ما يمنعنا من االستفادة من مثل

هذه الدراسات النفسية امليدانية ،وتلك التي استفادت من التكامل بينها وبني العلوم التجريبية
الدقيقة يف دراسة حياة األنبياء ،والكشف عن حكمة اهلل تعاىل يف تكليفهم واختيار البيئة الطيبة

التي ينشؤون فيها حتى يقوموا بأعباء الرسالة الر ّبانية التي ُك ّلفوا هبا.

لقد تحدثنا من قبل عن أولئك الذين رشحوا صدورهم لنظر ّيات علم النفس الزائفة،

وفكره القائم عىل تصورات منحرفة عن طبيعة اإلنسان ،يف التجرؤ عىل الكتابة عن نفس ّيات
األنبياء ،ورضبنا عىل ذلك مثاالً بكتاب عبد اهلل كامل الذي عنونه بالتحليل النفيس لألنبياء.
ونتساءل اآلن هل قام علامء مسلمون باالعتامد عىل ما جاء به الشق اآلخر من علم النفس

الذي أثبتته الدراسات التجريبية واإلحصائية ،أو حتى عىل اخلربات البرشية النفسية العامة

لدراسة عواطف األنبياء؟ اإلجابة عىل هذا التساؤل باإليجاب بالرغم من ّ
أن أكثرها ال تعدو

من أن تكون فقرات خمترصة يف كتب التفسري والسرية والشامئل النبوية .أستثني من هؤالء
البحث الق ّيم الذي كتبه الدكتور إبراهيم عبد الرحيم مصطفى بعنوان "االنفعاالت النفسية

عند األنبياء"((( لنيل درجة الدكتوراه من جامعة النجاح.

استطاع هذا الباحث املدقق من االستفادة من دراسات علم النفس يف ميدان االنفعاالت

مع التزامه بمبادئ اإلسالم وتوقري األنبياء ،كام تجنب التأويالت النفسية العلامنية التي
اليسندها العلم وال املنطق السليم .التزم الدكتور إبراهيم بدراسة انفعاالت األنبياء التي

وردت بوضوح يف القرآن الكريم وهي اخلوف والغضب واحلزن والندم واليأس والتبسم

والعبوس .لك ّن التزامه الشديد بالكلامت القرآنية التي حتدثت عن بعض هذه االنفعاالت

بشكل ظاهر واضح قد حرم القراء من تلك التي ذكرها القرآن الكريم ضمن ًا يف سياق آيات
( )1مصطفى ،إبراهيم عبد الرحيم .االنفعاالت النفسية عند األنبياء يف القرآن الكريم ،رسالة دكتوراه ،قدمت جلامعة
النجاح الوطنية ،نابلس/فلسطني ،عام 2009م.
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الوعظ أو قصص األنبياء .فقد خلت دراسته من بعض أهم االنفعاالت والعواطف كاحلب
والرمحة والقلق .كام خلت من ذكر اخلشوع الذي جيمع بني انفعال اخلوف من اهلل وحمبته

تعاىل واالستسالم واخلضوع له ،وكلها انفعاالت وعواطف حتدث عنها القرآن يف سياق مدح

األتقياء وخشيتهم.

كذلك أجد التزامه بالنص القرآين الذي ورد يف وصف تعبريات الوجه كالتبسم والعبوس

ال يمكن عدّ ها انفعاالت بشكل دقيق ،بل هي تعبريات عن انفعاالت كالغضب الذي يؤدي
للعبوس واالبتسام الذي يفصح عن الرسور والفرح .غري أنيّ أهنّئ الدكتور إبراهيم عىل
جهده املضني يف مجع النصوص واألحاديث النبوية التي تناولت موضوعه وعىل قدرته عىل
استخراج األمثلة املناسبة يف سرية األنبياء االنفعالية.

لك ّن احلديث عن انفعاالت األنبياء وباألخص سيدهم ﷺ ،ال يمكن أن يرسد هكذا

دون أحاسيس وانفعاالت من قبل املؤلف نفسه .لكننا نجد للدكتور إبراهيم العذر يف

"جفاف" أسلوبه؛ ألنه يكتب أطروحة لنيل درجة علمية هلا أعرافها وتقاليدها التي استقيناها
من الغرب األورويب ،والتي تزعم ّ
بأن إظهار عواطف الباحث قد يكون دلي ً
ال عىل ضعف

حجته .فال ُكتّاب الغربيون قد برعوا يف الوصول ألهدافهم بإخفاء انفعاالهتم من وراء ما

ُيسمى باحلياد العلمي .لذلك تعمدت يف كتايب هذا كام ذكرت من قبل أن أوضح للقارئ منذ
ٍ
تأمالت نفسية ،أردت به أن يشاركني القارئ أحاسيس التقدير لنبل عاطفة
البداية أنّه كتاب

األنبياء وعىل رأسهم من سادهم ُ
وختمت به رساالهتم ،وأن يدركوا طرف ًا من حكمة اهلل تعاىل

يف اختيارهم واصطناعهم.

ومن األبحاث اإلسالمية املنشورة التي كُتبت عن التعبري النفيس والعاطفي من منظور

الس ْفر الق ّيم الذي أ ّلفه الدكتور السرّ أمحد سليامن بعنوان "األبعاد النفسية للتعبري
إسالمي ذلك ِّ
عن الوجه يف القرآن الكريم (((".لقد رشفني املؤلف بكتابة املقدمة لبحثه فقلتّ :
إن هذا الكتاب
"جيمع بني األصالة ودقة البحث والتفسري النفيس العميق آليات الذكر احلكيم" .فأنصح ألاّ
ختلو مكتبة نفساين من مثل هذا الكتاب وبحث الدكتور إبراهيم عبد الرحيم مصطفى.

( )1سليامن ،الرس أمحد .األبعاد النفسية للتعبري بالوجه يف القرآن الكريم ،الرياض :مكتبة الرشد2017 ،م.
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ال أريد أن أختتم هذا املوضوع دون أن أذكر ّ
أن احلديث عن عواطف األنبياء من منظور

نفيس وإن كان خمترص ًا مل يأتنا من املتخصصني يف علم النفس ،إنام من أدباء وعلامء ليس هلم
معرفة ختصصية هبذا العلم ،ويف سياق هذا احلديث نجد األستاذ سيد قطب من الس ّباقني يف هذا

األمر .فقد استفاد من موهبته األدبية وعمق إيامنه يف صياغة تفسريه املوضوعي للقرآن الكريم

"يف ظالل القرآن" حيث يجد القارئ له كثري ًا من اإلشارات عن اجلوانب النفسية والعاطفية
لإلنسان .لكن موهبته هذه تجلت يف كتابه "التصوير الفني يف القرآن الكريم"؛ إذ حتدث يف
إحد فصوله بوضوح عن الناحية النفسية والعاطفية يف حياة بعض األنبياء ،كموسى ويوسف
وإبراهيم عليهم السالم .استمع إليه وهو يحدثك حديث النفساين املسلم عن شخصية موسى

عليه السالم .اخرتنا هذا املقطع الذي كتبه بعنوان "رسم الشخصيات يف القصة"

(((

لكي نربز

موهبته وبراعته يف انسياب اآليات القرآنية مع رسده يف وصف شخصية النبي الذي اختاره،
يقول األستاذ سيد قطب" :إنّه نموذج للزعيم املندفع العصبي املزاج ،فها هو ذا قد ُربيّ يف قرص
فتى قو ّي ًا.
فرعون وحتت سمعه وبرصه ،وأصبح ً

﴿ﱍﱎﱏﱐﱑﱒﱓ ﱔ ﱕﱖ ﱗ ﱘﱙﱚﱛ

ﱜ ﱝﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪﱫ﴾ [القصص:

 ]15وهنا يبدو التعصب القومي ،كام يبدو االنفعال العصبي .ورسعان ما تذهب هذه الدفعة

العصبية ،فيثوب إىل نفسه شأن العصبيني﴿ :ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ

ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ

ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ﴾ [القصص.]17 - 15 :
﴿ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ﴾ وهو تعبري مصور هليئة معروفة ،هيئة املتفزع املتلفت

املتوقع للرش يف كل حركة ،وهي سمة العصبيني أيضا ً ،ومع هذا ومع أنّه قد وعد بأنه لن يكون
ظهري ًا للمجرمني .فلننظر ما يصنع .إنه ينظر ﴿...ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ﴾ مر ًة

أخرى عىل رجل آخر﴿ ،ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ﴾ [القصص ]18 :لكنه هيم بالرجل اآلخر
هم باألمس وينسيه التعصب واالندفاع استغفاره وندمه وخوفه وترقبه لوال أن يذكره
كام ّ

( )1قطب ،سيد .خصائص التصور اإلسالمي ،بريوت :دار الرشوق ،ط2000 ،19م ،ص 25وما بعدها.
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هيم به بفعلته ،فيتذكر وخيشى﴿ :ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ
من ّ

ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ

ﳂ﴾ [القصص".]19 :

(((

بالرغم من تقديرنا الكبري لقلم صاحب الظالل ،لك ّن يل بعض املآخذ عليه خصوص ًا

بالنسبة حلديثه عن األنبياء وكأهنم أشخاص عاديون ،فيتحدث عنهم وكأهنم زمالء أو أتراب.

فإليك بعض ما ذكرت هبذا اخلصوص بالنسبة حلديثه آنف الذكر عن رسول اهلل موسى عليه
السالم  ،فقد وصفه بأنّه مندفع وعصبي وشديد التعصب لقوميته .فوصف ما فعله موسى

ٌ
خليط من التعصب العرقي و"االنفعال
بوكزه للمرصي استجاب ًة الستغاثة اإلرسائييل بأنهّ ا
العصبي" .فلعل حديثنا عن األنبياء اليوم وكأهنم من أترابنا ومعارفنا العاديني ليدخل يف باب
هني الصحابة عن الكالم مع رسول اهلل ﷺ كام يفعلون مع بعضهم بعض ًا كام هناهم اهلل تعاىل

حتى عن رفع أصواهتم يف احلديث معه.

﴿ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ

ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ﴾ [احلجرات]2 :

لذلك جيدر باملفسرّ أو املعلق عىل هذه احلادثة (وما شاهبها فيام ورد عن األنبياء) أن

يسأل" :هل قصد موسى قتل املرصي بوكزة أم جاءت الوكزة يف مكان أودى بحياته؟ أم

أنّه أراد دفعه كام قال األستاذ سيد يف مكان آخر من ظالله ،أم ّ
إن املوضوع بر ّمته كان من
تدبري إهلي إلخراج موسى من بؤرة احلياة يف قرص فرعون إىل ما سيكلف به من رسالة وأمانة

حتملها؟ وهل كان غضب موسى هبذه الشدة بسبب دافع قومي
أشفقت األرض واجلبال من ّ

عرقي كام ذكر األستاذ سيد ،أم ّ
ألن اإلرسائييل كان قد تعرض إىل إهانة واستفزاز وربام إىل

ثم كيف يتهم نبي من أنبياء اهلل بالتعصب
أذى جسمي فاستغاث بموسى عليه السالم؟ ّ

القومي وقومه يتعرضون ألبشع السلوك اإلجرامي واألخالقي حيث يقتل األطفال
وتستباح النساء؟

( )1قطب ،سيد .يف ظالل القرآن ،القاهرة :دار الرشوق ،تفسري اآليات من ( )19-15من سورة القصص ،ج،5
ص ،2883وما بعدها.
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من املمكن أن يوصف رسول اهلل موسى ّ
بأن اهلل تعاىل كام ورد يف القرآن اصطنعه لنفسه

(اآلية  41يف سورة طه) وه ّيأه للوقوف أمام فرعون بأن خلق فيه جهاز ًا عصبي ًا ونفسي ًا يمنعه

أي ظامل مهام علت رتبته .فموسى ال يحتمل أن يرى شخص ًا
من الوقوف مكتوف اليدين أمام ّ
ُيظلم أمام عينيه .فهو كام وصف نفسه يف القرآن يضيق صدره وال ينطلق لسانه ،ولكن تتحرك
ٍ
باستغاثة جديدة.
جوارحه بقوة لنرصة املظلوم ،حتى لو تكرر املشهد وختم

لقد
حتدثت يف هذا الفصل عن عواطف األنبياء واستجاباهتم هلا بشكل عام ،وسوف
ُ

ٍ
بشكل خاص ،ذلك بأنّه الوحيد
أركز يف كتايب القادم إن شاء اهلل عىل عواطف نبيـّنا حممد ﷺ
ٍ
من أنبياء اهلل عليهم السالم الذي سجلت سريته العاطفية
بتفصيل دقيق مل يحدث إلنسان قبله

أوبعده .باإلضافة إىل ذلك ّ
فإن سريته العاطفية هي من أعظم املعجزات الدا ّلة عىل نبوته ،فهي

يف نظري أكرب من املعجزات املاد ّية التي ركّز عليها مؤلفو كتب دالئل النبوة ،هذا بالرغم من
أمهية هذه املعجزات املا ّدية التي قلل من شأهنا بعض من تأثروا بفكر املعتزلة اجلدد .هبذا نختم
تقديم هذا الفصل لنقدم للقارئ يف الفصل القادم تعريف ًا لالنفعاالت النفسية من وجهة نظر

علم النفس احلديث.
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الفصل الثاين

االنفعال بالعاطفة يف الدراسات النفسية والعصبية احلديثة
عاملية التعبري عن االنفعاالت
رغم االختالفات الب ّينة بني النفسانيني حول ماهية االنفعاالت ونشاطها إال ّ
أن الباحث

املدقق لدراساهتم النفسية يجد فيها إسهامات إيجابية مفيدة ،كام يجد فيها نظر ّيات واستنباطات

متهافتة غريبة انبثقت من فكرعلامء متسكوا بتصورات مدارسهم النفسية وطبقوها يف ميدان

أن الدراسات امليدانية ،قد أثبتت ّ
االنفعاالت .فمن اإلسهامات املهمة ّ
بأن التغريات اخلارجية
يف مالمح الوجه املصاحبة لالنفعاالت املختلفة ،هي تغريات فطرية موروثة ،يمكن التعرف

عليها من قبل األفراد يف خمتلف البلدان واحلضارات ،فحتى سكان القبائل البدائية يف أدغال

بعض املناطق أو السكان األصليني يف صحاري أسرتاليا يمكنهم التعرف عىل نوع االنفعال

من الصور واألفالم التي تعرض عليهم.

فانتفاخ األوداج وامحرار العينني يف الغضب ،وشحوب الوجه وارتجاف األطراف

والتلعثم وتغري الصوت يف اخلوف والفزع ،وارتفاع احلاجبني واتساع العينني عند الدهشة
ٍ
ٍ
خفيف يف األنف ،مما يقلص من
انكامش
والتعجب ،و ّيل الشفة العليا وشدّ ها إىل أعىل مع

والتقزز من الروائح واألطعمة الكرهية أو لرؤية
حجم العينني مما يدل عىل اإلحساس بالقرف
ّ
مستنكر أو حتى االستامع إىل ٍ
ٍ
ٍ
يشء من ذلك.
فعل

أهم إسهامات علم النفس احلديث
ّ
ومن أهم إسهامات علم النفس أنّه دمج بني كل االنفعاالت -املحمودة منها واملذمومة-

يف تصنيف واحد مجع شمل تفرقها .ففي املايض كان الدارسون للعواطف اإلنسانية يتحدثون
ٍ
ٍ
وانفعال عىل حدة؛ فمث ً
ال يبدو أنّه يف اللغة العربية يف عهودها القديمة -بالرغم
عاطفة
عن كل
من دقتها التي ال تُبارى يف وصف كل عاطفة بمفردها ،-ال توجد فيها كلمة واحدة تـجمع بني
ٍ
تصنيف
كل حاالت االنفعال العاطفي .لقد أسهم هذا اجلمع بني العواطف واالنفعال هبا يف

ٍ
وعضوي عظيمني يف هتييج الشعور واختالل
نفيس
عما بينها من تشابه
ٍّ
واحد بالكشف ّ
ٍّ
فسيولوجية اجلسم وتغيري السلوك اخلارجي تبع ًا لذلك.
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فقد كشفت األبحاث ّ
بأن بعض االنفعاالت املختلفة مثل الغضب واخلوف ،قد تثري

شعور الفرد وتغري مالمح وجهه بشكل خمتلف ،كام تصاحبها تغريات معرفية وشعورية
خمتلفة ،لكنها قد تثري تغريات عضوية متشاهبة ،كازدياد رضبات القلب.

كذلك أسهم علم النفس يف التأكيد عىل هذه الثالثية للنشاط االنفعايل ،فاالنفعال

كام يراه الناس وتؤكده األبحاث العلمية يجمع بني اإلحساس الذايت ،كالشعور باخلوف

أو الغضب أو البهجة والرسور وغريها من العواطف ،وتتبعها مبارش ًة التغريات اجلسمية
اخلارجية والداخلية ،كتغري مالمح الوجه والنشاط العصبي واهلورموين الذي يصاحب هذا
المنْ َف ِعل بسبب هذه املثريات النفسية واجلسمية العضوية باالستجابة
الشعور ،وثالثها أن يقوم ُ

اخلارجية ،كاهلروب مما أخافه أو قتال من أغضبه ،أو احتضان من أح ّبه ،أو الرسور واالنرشاح

والضحك مما أفرحه.

أهم نظر ّيات علم النفس احلديث يف ميدان االنفعاالت
ّ
هذا التسلسل الثالثي هو الذي يتبنّاه الناس بشكل عام ألنّه يبدو متناسق ًا مع املنطق ،وقد

تبنّاه بعض الدارسني مثل الزاروس  Lazarusوأ ّيدته أبحاث يف ميدان علم النفس املعريف.

لك ّن العامل كانون  Cannonجاء بدراسات حاول أن يثبت هبا أن اجلانب الشعوري املعريف

واالستجابة اجلسمية حيدثان يف الوقت نفسه .أ ّما األمريكي وليم جيمس William James

الذي ُينْظر إليه بأنّه أعظم النفسانيني عىل وجه اإلطالق ،فقد جاءنا بتصور غريب بالغ فيه

بتأييد الفكر السلوكي الذي يقلل من أمهية التفكري والناحية املعرفية ،ويبالغ يف الرتكيز عىل
املثريات واستجاباهتا الفورية.

إن الناس يعتقدون ّ
يقول جيمس ّ
بأن العواطف واالنفعاالت حيدثها إدراك الشخص
ٍ
ليشء ٍ
مثري حلالته الوجدانية ،وينشأ عن ذلك إدراك ما نسميه باالنفعال ،وهذا مفهوم
العقيل

بأن الشخص يدرك ّأوالً ّ
إن اعتقادك ّ
ألن العكس هو الصحيح! أي ّ
خاطئ يف نظره ّ
بأن
احليوان الذي جيلس عىل مقربة منه هو أسد مفرتس ،فيتملكه اخلوف ممّا رأى ،فيطلق ساقيه

للريح طلب ًا للنجاة هو ترتيب خاطئ لألمور ،والصحيح حسب نظريتة الشهرية التي حتمس
هلا السلوك ّيون هو أنك ترى األسد فيستجيب اجلسد مبارش ًة باحلركات اجلسدية كاجلري أو
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االرجتاف ،وبالتغريات العصبية والكيميائية اهلورمونية ،وباألحاسيس احلشوية الداخلية

ثم تؤدي هذه التغيريات بعد ذلك إىل شعورك باخلوف! ال تقل بأنني
كرسعة رضبات القلبّ ،
ٍ
صديق محيم فحزنت حزن ًا شديد ًا فبكيت ،بل قل-حسب رأي جيمس -إنني
سمعت بوفاة
سمعت اخلرب املشؤوم فبكيت فنشأت من ذلك عاطفة احلزن .ال تقل :أغضبني فالن بإساءته

يل فرضبته ،بل قل :أساءين فرضبته فتم ّلكني الغضب.

(((

لعيل أسارع بذكر األبحاث التي فنّدت هذه النظرية قبل احلديث عن نقد اجلوانب

االنفعالية األكثر خطورة ،والتي انبثقت وتشعبت من هذه النظرية .مل يكن يف احلسبان أن يتم
تفنيد نظرية جيمس من قبل التقدم يف ميدان الدراسات العضوية التي ُو ِضعت هذه النظر ّية
ٍ
حمددة لكان لكل
لالنتصار هلا .فإذا كانت تغريات اجلسم الداخلية تأيت باإلحساس بانفعاالت
ٍ
عاطفة ينفعل هبا اإلنسان تغيرياهتا الداخلية اخلاصة هبا .لكن كام هو معلوم بالتجربةّ ،
فإن
ٍ
الشعور بازدياد رضبات القلب مث ً
بانفعال واحد ،بل يشعر به الفرد عند الغضب
ال ال يرتبط
ٌ
انفعال عىل اإلطالق عندما يامرس الشخص الرياضة البدنية.
واخلوف والعشق ،كام ال يحدث

كام اتضح ّ
بأن بعض االنفعاالت املختلفة قد تستثري نفس اهلورمونات والتغريات العصبية.

وأخري ًا أثبتت التجارب بأنّه إذا ُح ِقن أفراد –دون علمهم -هبرمون األدرينالني أو
النورأدرينالني الذي يفرزه اإلنسان عند إحساسه باخلوف أو الغضب ،فإنهّ م ال يشعرون
ٍ
مجاعة غاضبة
ال باخلوف وال بالغضب بل ينتاهبم إحساس مبهم باإلثارة ،فإذا ُوضعوا بني
اشتد غضبهم ،وإذا واجهوا أمر ًا خميف ًا استجابوا بخوف شديد .إذن فال التغريات احلشوية

وال احلركات اجلسمية وال التغيريات الكيميائية ،هي التي تأيت تلقائي ًا باإلحساس باالنفعال،

من دون اجلانب اإلدراكي واملعريف للموقف املثري الذي يقرر للمرء الطبيعة املحددة لالنفعال،
ثم يثري التغريات الكيميائية واحلشوية التي تصاحبه .وال تصلح هذه النظرية وما شاهبها من
التصورات إال يف تفسري ٍ
قليل من االستجابات املفاجئة ملواقف انفعالية عنيفة ،مثل ما حيدث
ٍ
ملثريات موروثة
للمصابني باضطراب الذعر  ،Panic Attacksأو االستجابة العاطفية الشديدة

مباغتة ،خيتلط فيها اإلدراك املعريف باالستجابات الفطرية الرسيعة ،كاستجابة خوف الفأر من

القط أو اإلنسان من الزالزل.

(1) James ,William. The Varieties of Religious Experience: a study in Human Nature, Penguin
( .أصناف التجربة الدينية :دراسة يف الطبيعة البرشية) American Library,1982
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ٍ
بحجر
ماذا أراد جيمس بوضع هذه النظرية؟ كل هذا ليحاول اصطياد أربعة عصافري

واحدّ ،أوهلا :حماولة إثبات االعتقاد ّ
بأن االستجابات العاطفية هي التي تتبع اجلسد وليس
العكس ،ويف هذا تأييد للمذهب املادي ،وثانيها :لريبط بني االستجابات االنفعالية لإلنسان

واحليوان الذي ال يتمتع بقدرات اإلنسان العقلية دع ًام لنظرية التطور لدارون عن االنفعاالت،

فصلها يف كتابه األخري بعنوان التعبري عن االنفعاالت لدى اإلنسان واحليوان.
والتي ّ

(((

ما من شك يف ّ
أن هناك تشاهب ًا بيننا وبني احليوان يف أجهزتنا العصبية واهلضمية ،ويف

خلق قلوبنا ودورة دمائنا وغريها من األعضاء الداخلية ويف بعض انفعاالتنا ،فهذا التشابه هو

يعرفون اإلنسان بأنّه "احليوان الناطق" .وما من شك يف صدق ظاهرة
الذي جعل األقدمني ّ

االنتخاب الطبيعي التي يتم هبا البقاء لألصلح ،والتي يتوافق هبا اخللق مع بيئته ،والتي أساء

دارون استخدامها.

ذلك ّ
بأن اإلقرار بالتشابه بيننا وبني احليوانات والقبول بمبدأ التوافق والتأقلم مع البيئة ال

ال ليقول ّ
يدعو عاق ً
بأن السلحفاة سوف تصبح طائر ًا ،وال القرد أن يميس برش ًا .ومن املفارقات

ّ
أن التقدم العلمي املذهل يف ميادين الكيمياء احليوية وعلم األحياء اجلزيئي Molecular
هز عرش نظرية التطور
تم يف اخلمسني سنة املاضية هو الذي ّ
 biologyوعلم الوراثة الذي ّ

وكشف عن عيوهبا ،وليس يف هذا املقام مكان لتفصيل القول عن هذا األمر ،إنّام نريد أن نختم
هذا احلديث بقولناّ :
مر يدعونا إىل التفكر يف خلق اهلل
إن التشابه بيننا وبني احليوانات العليا لأَ َ ٌ

لقدراتنا الفكرية والعاطفية التي رصنا هبا برش ًا ،كام يدعونا إىل توحيد اهلل سبحانه وتعاىل،

حيث يدل تشابه هذا اخللق بأن فاطره واحد ال إله إلاّ هو ،متام ًا كام تدعونا معرفتنا ّ
بأن كل ما

والذرات ،فسبحان الذي
مكونة من نفس اجلزيئات
يف عاملنا من برش وشجر وجبال وأهنار ّ
ّ
ٍ
ثم هدى.
أعطى كل يشء خلقه ّ
وثالث العصافري التي أراد جيمس اصطيادها بنظريته هو االنتصار للتصور امليكانيكي

اآليل لطبيعة اإلنسان ،أو ما يعرف بمنظور املثري واالستجابة السلوكي الذي حتدثنا عنه من
(1) Charles Darwin (9 April 1998). The Expression of the Emotions in Man and Animals.
Oxford University Press. Retrieved 4 August 2013.

(التعبري عن االنفعاالت لدى اإلنسان واحليوان)
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قبل .فهذا التصور يقلل من أمهية التفكري الداخيل ويركز عىل املثريات واستجاباهتا التي يمكن

مشاهدهتا وقياسها ،مما يزيد االهتامم باالستجابات اجلسمية لسهولة مالحظتها وقياسها.
ورابعها :دعم الفكر الفلسفي الذي تبنّاه علم النفس احلديث ،الذي ال يعرتف بخريية اإلنسان

عما تقرتفه يداه من أعامل قام هبا بمحض اختياره ،إذ ما هو إال حيوان
رشه أو مسؤوليته ّ
أو ّ

مسيرّ بعوامل بيئته ووراثته ،وال حرية حقيقية له فيام يفعله ،ويعضد ذلك التصور العلمي
الساذج الذي تبناه علم النفس ليدخل حتت مظلة "العلامنية".

ما بني العقل والدماغ
التصور إذن هو الذي يضع التصور الديني لطبيعة اإلنسان يف مواجهة أبدية مع
وهذا
ّ

اخللفية الفلسفية املادية اإلحلادية التي يقوم عليها البناء النفيس الغريب .إذ ينظر الدين للعقل -

كام هو معلوم  -بأنّه مناط التكليف والرتوي الذي حيث االنسان عىل اختيار ما ينفعه وجتنب ما
يرضه ،بالرغم من ّ
أن هذا االختيار قد يكون خمالف ًا هلواه .فخالف ًا للحيوان يكظم اإلنسان بعض

انفعاالته ،ويؤجل االستمتاع بام يشتهيه حتى تتوفر لديه الظروف املناسبة لذلك االستمتاع.

عما سيصيبه من أرضار.
فإن مل يفعل كان هو املسؤول ّ

ما الذي يمنع اإلنسان من الترصف كاحليوان يف سلوكه االنفعايل؟ أهو دماغه الذي

تطور من القرود؟ أم هو العقل ذو الطبيعة الروحية الذي ال حتكمه القوانني املادية ،وهو الذي
ّ
يتحكم يف الدماغ؟ هذا اخلالف حول طبيعة اإلنسان هو عمود األمر الذي تدور حوله مجيع

األفكار والنظر ّيات النفسية وما يتمخض عنها من ممارسات .لذلك وجب علينا أن نقف

معها قلي ً
ُبسط عرضنا للقراء غري املتخصصني وليصرب
ال وال نمر عليها مرور الكرام ،وسوف ن ِّ
املتخصصون عىل تبسيطنا ملسائل يعرفون طبيعتها األكثر تعقيد ًا .

ٍ
نبدأ بقولنا إنّه من الطبيعي ألاّ تقبل املاد ّية الالدينية بوجود ٍ
طبيعة
عقل أو قلب ذي

روحانية ال ختضع كل ّي ًا لقوانني املادةّ ،
ألن ذلك سوف هيدم البناء املادي الالديني والبناء

الدارويني من أساسه ،ذلك ّ
ألن دعامة هذا البناء تؤكد بأنّه ليس هناك فرق بني اإلنسان

متطور .هذه هي العقيدة التي اعتنقها العلم الغريب
واحليوان إلاّ بام يتمتع به اإلنسان من دماغ
ّ
احلديث وكأهنا دين مرسل وتبعه يف ذلك علم النفس الغريب.
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من هذا التصور نفهم مبالغة السلوكيني واملاديني بالنسبة "حليونة" اإلنسان ،وقول

غالهتم ّ
بأن مصطلح "العقل" ال يمكن قبوله ،إلاّ إذا كانت هذه الكلمة تعني فقط الدماغ

املادي الذي نحمله يف رؤوسنا .فالنفس اإلنسانية أو الروح أو القلب أو أي يشء غري مادي

بالنسبة هلم ليس له وجود حقيقي إنام هو َع َرض من أعراض اجلسد ،ويستدلون عىل هذا الفهم
ٍ
الض ّيـق ّ
حلادث أو جرثومة
تعرض
بأن انفعاالت اإلنسان بل وشخصيته بالكامل قد تتبدل إذا ّ
أو جلطة أتلفت جزء ًا من دماغه.
فقد يتغيرّ سلوكه االنفعايل فيصبح حاد املزاج ،ينفجر غضب ًا ألتفه األسباب بعد أن

كان صاحب شخصية هادئة ،أو قد يصاب بالشلل أو يفقد القدرة عىل الكالم أو أي عاهة
أخرى .إذن فقد ّتوج هذا التصور املادي الدماغ بقرشته الرمادية َم ِلك ًا مسيطر ًا عىل كل النشاط
اجلسمي والعقيل لإلنسان ،فإذا كان األمر كذلك -كام يؤكدون -فام الداعي الفرتاض وجود

ٍ
روحاين آخر يتحكم يف نشاط اإلنسان النفيس واجلسمي؟
"هوالمي" أو
كائن
ّ
ٍّ

وممّا يدعو لالبتهاج حق ًا ّ
أن الدراسات احلديثة التي جاءت هبا الثورة املعرفية واألبحاث

املعارصة يف علم األعصاب ،من علامء رفضوا االنقياد األعمى وراء التعصب الفكري اإلحلادي،

باإلضافة إىل الدراسات املقننة يف علم نفس ما وراء احلواس ،أو ما يسمى بالباراسيكولوجي،
قد تصدت ملبالغة الفكر املادي وتصوره اآلحادي لطبيعة اإلنسان وانفعاالته .فبتعاون الثورة

املعرفية يف علم النفس مع الباحثني يف علم األعصاب ،أعيد الرتكيز عىل دورالعقل وأمهية

الشعور والوعي اإلنساين يف تشكيل سلوكه االنفعايل ،حيث يؤكد العامل جون إكلز John

 Ecclesاحلائز عىل جائزة نوبل عىل أبحاثه يف اجلهاز العصبيّ ،
أن لإلنسان عق ً
مادي أو
ال غري
ٍّ
"نفس ًا مدركة" وبأنّه ال يمكن تفسري عمل اجلهاز العصبي ووعي اإلنسان بنفسه إال بوجود ٍ
عقل
أو ٍ
كائن يتحكّم يف دماغه  ((( ،مما يقربه ومن معه من العلامء بقبول الطبيعة الروحية لإلنسان.

يش ّبه هؤالء العلامء الدماغ بجهاز التلفاز والعقل بمح ّطة اإلرسال ،فإذا تعطل جهاز

التلفاز أو تشوهت الصور املنقولة فيه ّ ،
فإن صاحبه ال يتصل بمحطة اإلرسال ليب ّلغ شكواه،
(1) Eccles, J. Evolution of the brain: Creation of the self. London: Routledge Publishers ,1991.

(تطور الدماغ :خلق الذات)
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للفني املتخصص إلصالحه ،وذلك لتأكده من سالمة املوجات املرسلة.
بل يأخذ جهازه
ّ

فالعقل يعمل كجهاز اإلرسال ،فهو الذي يقرر للدماغ ما يقوم به من خالل بث رسائله
ٍ
بتلف ما فتعطلت وظائفه وعجز عن استقبال ما يبثه العقل
غري املرئية .فإذا أصيب الدماغ
الروحي ،أصبح كالتلفاز املعطل يف عدم قدرته عىل تلقـي إشارات حمطة اإلرسال.

إذن فتغري احلاالت العاطفية أو اجلسمية لإلنسان بسبب تلف دماغه ،ال يمكن قبوله

ٍ
كدليل عىل إنكار وجود العقل واجلوانب الروحية غري املادية يف تشكيل سلوكه ،بل ّ
إن مثل
من ينكر وجود العقل وينساق وراء فكر املاديني القائل ّ
بأن الدماغ هو صاحب الشأن الوحيد،

هو يف سذاجة الطفل الصغري الذي يعتقد بأن األشخاص واحليوانات التي يراها يف التلفاز هلا
وجود حقيقي داخل صندوقه! وبالرغم من ّ
أن العالِم إكلز  Ecclesومن سانده من الباحثني مل
يقوموا هبذه البحوث لتأييد الفكر الديني ،إلاّ أن نتائج أبحاثهم جاءت لتفند مبالغات املاديني،

وتؤيد وجود اجلانب الروحي يف كيان اإلنسان ،وهذا أمر له أمهيته يف دراستنا لالنفعاالت
والعواطف من هذه الزاوية اإلسالمية.

مل يكتف هؤالء باحلجج الدامغة ،بل دعموا ذلك بأبحاثهم التجريبية التي فنّدت مفهوم

سيطرة الدماغ املطلقة عىل السلوك ،من ذلك تلك التجارب الذكية التي استخدموا فيها اإلثارة
الكهربائية للدماغ؛ إذ برهنوا ّ
بأن الدماغ قد يأمر بحركة يف اجلسم ،كرفع الذراع مث ً
ال وصاحب
الذراع ال يريد رفعها .أي هناك دماغ ،وهناك وعي إنساين أو عقل ال يقبل بام يميل به الدماغ.

فإن كان الدماغ هو املسيطر الوحيد عىل سلوك اإلنسان وفكره وعواطفه ،فمن املستحيل أن
ٍ
ٍ
بتجربة
بيشء ،وخيالفه وعي اإلنسان بأن يريد شيئ ًا آخر .وقد برهنوا عىل هذه الفرضية
يأمر

طريفة؛ إذ استخدموا أقطاب ًا كهربائية لتثري منطقة ً معينة ً يف دماغ أحد املرىض املتطوعني ،الذين
ٍ
جلراحة يف الدماغ ،جعلته يرفع ذراعه بشدّ ة .فتلك املنطقة من القرشة الدماغية
كانوا خيضعون
التي استثريت هي التي تأمر العضالت برفع الذراع .فعند ذلك ُأ ِم َر الشخص بعدم رفع ذراعه
ووافق عىل ذلك ،لكن عندما أعيدت االستثارة لتلك املنطقة من الدماغ ارتفع الذراع مر ًة
أخرى .يسأله الباحث" ،لِ َم رفعت ذراعك بعد أن وافقت عىل عدم رفعها؟" ،فيجيب بقوله:

"أنا مل أرفعها" .فيقال له" :إن مل ترفعها أنت فمن الذي رفعها؟".
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إذن فالدماغ يريد الرفع ووعي املتطوع أو عقله ال يريد ذلك .فإذا كررت العملية يقوم

هذا الشخص تلقائي ًا باستخدام يده األخرى ليمنع الذراع من االرتفاع .أي ّ
إن العقل حاول

أن يمنع الدماغ من رفع الذراع! إذن فالدماغ ليس هو السيد املطاع.

ومن األدلة الدامغة عىل أن الدماغ ليس هو الوحيد الذي يشكل فكر اإلنسان وعواطفه

وشخصيته ،تلك الظاهرة التي ال يلتفت إليها كثري من العلامء ،حتى أولئك الذين يقولون

بتحكُّم العقل عىل الدماغ .تلك هي ظاهرة التوائم املتطابقة والسيامية .فالتوائم املتطابقة ،كام

ثم انشطرت
حي منوي من األبّ ،
ذكرنا من قبل ،تأيت من بويضة واحدة من األم ل ّقحها ّ

ّ
فكأن
إىل خليتني ،فتنمو كل خلية وقد أوتيت نفس املورثات اجلينية لتصبح أحد التوأمني،
التوأمني يف هذا الشأن يعيشان بنفس خصائص دماغ واحد.

تؤكد الدراسات التي أجريت عىل هؤالء التوائم أهنام يتشاهبان تمام ًا يف اجلوانب العضوية

كمالمح الوجه والطول ويف بعض الصفات النفسية كالذكاء ،لكنهام كثري ًا ما يختلفان يف

شخصيتهام ،فقد يصبح أحدمها تق ّي ًا ورع ًا ويكون اآلخر جمرما ًعاتيا ً .فتشابه البيئة وتطابق
الوراثة ال يكفي إلحداث تشابه يف الشخصية واألخالق ،إذ كيف لدماغني متطابقني أن يأتيا

بمثل هذه الفوارق؟

أ ّما الدليل األكثر إقناع ًا فقد أتانا من التوائم السيامية .هؤالء التوائم يولدون وهم
ٍ
اجلراحون يف فصلهم ويف
أحيان كثرية
ملتصقون ببعضهم البعض .يف بعض احلاالت ينجح ّ
ال يمكن فصلهمّ ،
ألن اجلراحة قد تقيض عىل حياة أحدهم أو كليهام .وألرضب للقارئ
مث ً
ال بحالة واحدة لشهرهتا .فقد ولد يف عام 1961م توأمان أمريك ّيان بجسمني خمتلفني

ورأسـني ملتصقني ودماغني متداخلني ممتزجني ،لكن الغريب يف األمر أنهّ ام خمتلفان متام ًا يف

سامت شخصيتهام وسلوكهام العاطفي .فأحدمها منبسط هيوى املوسيقى وحصل عىل جائزة
ٍ
منطو يعمل غساالً يف إحدى املستشفيات .فكيف يأيت دماغ واحد هبذا
يف هوايته ،واآلخر

االختالف؟ وقد ولد يف اهلند طفل برأسني يف ٍّ
كل منهام دماغ .فيا ترى أي الدماغني سوف

يتحكم يف سلوكه العاطفي عندما يكرب إذا عاش؟

ومما يؤيد االعتقاد بضعف التفسري املادي وأثره عىل السلوك االنفعايل ما أثبتته جتارب

بحوث علم نفس ما وراء احلواس أو ما يعرف باصطالح الباراسيكولوجي .Parapsychology
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فإن كان الدماغ وما يحفزه من مثريات يف بيئته هو السبيل الوحيد للمعرفة واالنفعال هبا ،فال
ٍ
ٍ
دقيقة وتبديل أحاسيسهم وعواطفهم
معلومات
سبيل إىل تفسري حصول بعض الناس عىل
ٍ
شخص إىل
تبع ًا لذلك بوسائل ال تخضع للتفسري املادي ،كانتقال األفكار والعواطف من

آخر يبعد عنه بمئات بل آالف األميال ،أو ما يسمى بظاهرة التخا ُطر Telepathyالتي أثبتها
العلم بأبحاثه التجريبية عىل اإلنسان واحليوان بشتى الوسائل املضبوطة ،لكن هذه النتائج
يتم التقليل من شأهنا بالتجريح األكاديمي أو كتمها أو عدم الرتويج هلا يف اللقاءات العلمية

لتعارضها مع الفكر املادي العلامين.

سجلها التاريخ اإلسالمي لسيدنا عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه
هذه الظاهرة هي التي ّ

املنورة يف أثناء خطبته للجمعة" :يا سارية اجلبل...يا سارية اجلبل"
عندما صاح وهو يف املدينة ّ
فسمع صوته سارية بن زنيم الدؤيل الذي كان يقود اجليش اإلسالمي يف بالد الفرس ،وكان

قد تكاثر العدو عىل جنوده ،وأصبح يف خطر عظيم ،فسمع صوت عمر يناديه ،فاحتمى باجلبل
وانترص عىل عدوه.

(((

كذلك ال يستطيع العلامنيون تفسري ظاهرة اجلالء البرصي  Clairvoyanceالتي يتعرف هبا
ٍ
مكان عويص ،ويندرج تحت هذا االصطالح
الشخص املوهوب إىل مكان أشياء ُخ ّبئت عنه يف
ٍ
فصل قادم ،والتي تتحقق فيها الرؤيا
العام األحالم املنامية التنبؤية التي سنناقشها بالتفصيل يف

بكل حذافريها أو ُج ّلها .فقد أثبتت العاملة جوليا موسربيدج  Julia Mossbridgeأستاذة علم
ٍ
أبحاث أجرهتا عىل جمموعات من األشخاص
األعصاب  Neuroscienceبعد  15سنة من
يف جامعة نورث وسرتن األمريكية ّ
أن قدرة األحالم عىل التنبؤ باملستقبل أمر ال شك فيه.
باإلضافة إىل ذلك فقد أكد علامء وخمرتعون أنهّ م ما كان من املمكن أن ينجزوا ما أنجزوه بغري

إرشادات حصلوا عليها من أحالمهم املنامية .عىل رأس هؤالء عامل الفيزياء املشهور آينشتاين
ٍ
ٍ
مكهربة ،كام رأى
أسالك
الذي استنبط نظرية النسبية من حلم رآه يف شبابه عن أبقار هترب من
واطسن احلاصل عىل جائزة نوبل لعام 1962م الكتشافه للشكل احللزوين لكيمياء احلمض

( )1الطربي ،أبو جعفر حممد بن جرير (تويف 310ﻫ) .تاريخ الرسل وامللوك ،حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم ،مرص :دار
املعارف ،ج ،2ص.533
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النووي  ،DNAألنه رأى هذا الشكل للحمض النووي يف حلمه .أ ّما هاو خمرتع ماكينة اخلياطة
فقد استنبط شكل املاكينة من حلمه.

كذلك ال يجد العلامن ّيون تفسري ًا ماد ّي ًا لظاهرة تحريك األشياء عن بعد Psychokinesis

التي أوتيت لبعض الناس وال ظاهرة جالء اإلحساس عند املحترضين ،أو أولئك الذين
ثم عادوا للحياة  .near death phenomenonومن
مرضوا مرض ًا اقرتبوا فيه من املوت ّ

أشهرها ما حدث المرأة ولدت عمياء ثم مرضت بعد البلوغ بمرض فقدت فيه الوعي ويئس

طبيبها من إنقاذها ،بعد أن قام بالتعاون مع مساعديه بشتى املحاوالت ،لكنها عادت للحياة

ٍ
بتفصيل دقيق رغم فقداهنا للوعي يف
ووصفت ما قام به الطبيب وما تحدث به مع معاونيه

ذلك الوقت ،كام حتدثت بتأثر وانفعال عن وصفها لنفسها وهي عىل فراش املوت وعن أرسهتا

والعامل من حوهلم؛ إذ رأت ذلك ألول مرة يف حياهتا يف فرتة شدة املرض ،فلام رجعت للحياة

رجعت عمياء كام كانت.

وربام كانت ظاهرة التحدث بلغة مل يكن الشخص قد تعلمها قبل أن يصاب يف حادث

سبب له ارجتاج ًا يف الدماغ ،هي من أغرب حادثات هذا الفرع النفيس .فقد أثبت العلامء

بالتسجيل الصويت والتصوير أن بعض من تعرضوا ملثل هذه احلوادث وجدوا أنفسهم
يتحدثون بلغة مل يعرفوها إلاّ من بعد ما أخربهم املتحدثون هبا عىل أهنا لغة بلد معينّ أو

أنهّ م يتحدثون لغتهم بلهجة بلد آخر .وقد وجد الدارسون حاالت هلذه الظاهرة يف كثري من
األقطار يف أوروبا وأمريكا وكوريا وبعض بالد جنوب رشق آسيا .ومن أكثر هذه األحداث

إقناع ًا تلك التي حدثت المرأة أمريكية مل تغادر بلدهتا الصغرية طوال حياهتا فوجدت نفسها

بعد احلادث تتكلم اللغة الروسية بطالقة .وأطلق العلامء عىل هذه الظاهرة مصطلح متالزمة

التحدث بلغة أجنبية  .Foreign Accent Syndromeولكن إطالق مصطلح معني عىل ظاهرة

فشل علم النفس يف التعرف عليها من منظوره املادي ال يعني ّ
أن املشكلة قد ُح ّلت!

ّ
إن تارخينا اإلسالمي يزخر هبذه اخلربات التي ال تخضع للتفسري املادي والتي يؤكدها

الوحي اإلهلي وأحاديث رسولنا ﷺ ،لكننا أردنا بالرتكيز عىل ما سجلته أيادي غربية لكي
يشهد عليهم شاهد من أهلهم .فعىل الباحث املسلم أن يفرق بني هذه الظواهر التي قد
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حتدث للمسلم وغري املسلم؛ إذ إهنا تأيت من روحانية البرش ونفخة الروح اإلهلية فيهم ،أو من

اتصاالهتم بعوامل روحية ال ندري كنهها ،وبني معجزات األنبياء وكرامات األولياء .ويل يف
هذا الفرع من علم النفس أبحاث ميدانية ،أجريتها ملنظمة الصحة العاملية يف إثيوبيا والسودان

يف إطار العالج النفيس التقليدي ،أثبتت يل بشكل واضح أننا ال نعيش وحدنا يف هذا العامل.

إهنا خربات ال يصدقها العقل الذي حبس نفسه يف سجن التصور املادي للكون.

املكون
هذه األبحاث تؤكد لنا ما كنّا قد آمنّا به من قبل عن نفخة الروح يف طينتنا .فهذا ّ

الروحي هو الذي يتحكم يف أدمغتنا ويف أفكارنا وعواطفنا ،وهو الذي يمنح اإلنسان الوعي
بنفسه .ولسنا هنا يف ساحة جدال حول ماهية هذه اللطيفة الروحية التي تتحكم يف كل

نشاطاتنا اجلسمية والنفسية واالجتامعية والعاطفية والروحية ،وهي التي أطلق عليها القرآن

الكريم اصطالح "القلب" وتعارف الناس عىل تسميتها "بالعقل" الذي يمثل أهم وظائفها؛ إذ
ّ
إن مثل هذا النقاش قد يبعدنا عن الرتكيزعىل مقاصد بحثنا .لذلك عندما نتحدث عن العقل

 Mindفإنام نستخدم اصطالح ًا استخدمه علامء النفس لكي نخاطبهم بلغتهم ،لكننا نؤمن
باملصطلحات الدينية كالقلب.

بعد اقتناعنا ّ
بأن الدماغ ليس هو الالعب الوحيد يف تشكيل سلوكنا ونشاطنا اجلسمي

والنفيس واالنفعايل ،بل هو خادم مطيع هلذا العقل أو القلب الروحي ،بقي علينا أن نوضح
الكيفية التي يستخدمها هذا الدماغ وجهازه العصبي يف صياغة ما يمليه عليه العقل من

األنشطة بشكل عام ،واجلوانب االنفعالية بشكل خاص .فبالرغم من ّ
أن الدماغ بجهازه

سنفصل فيام بعد هو من أكثر
العصبي كائن مادي يمكننا مشاهدة بعض نشاطه ،إال أنّه كام
ّ

خلق اهلل تعقيد ًا.

اإلعجاز يف خلق الدماغ وجهازه العصبي
ليس يف مثل هذا الكتاب ٌ
جمال لتفصيل احلديث عن فسيولوجية اجلهاز العصبي واهلرموين

وال نشاطهام عند االنفعال ،لكننا نقدم بعض املعلومات العامة املخترصة لكي يتفكّر القارئ

غري املتخصص يف عظمة خلق اهلل يف دماغ اإلنسان وأعصابه ،ويف نشاط جهازه اهلرموين .فمام
يدعو إىل التفكر حق ًا هذا اإلعجاز املحيرّ يف خلق اهلل لدماغ اإلنسان؛ إذ يجُ مع علامء ترشيح
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ٍ
بكوكب أو نج ٍم
اجلهاز العصبي ووظائفه أن أكثر األشياء غموض ًا يف كون اهلل الواسع ليس هو

يبعد عنا آالف السنني الضوئية ،وال تلك الفريوسات التي فشل العلم يف شفاء املرىض منها،

ولكن أكثر املخلوقات غموض ًا وتعقيد ًا يف الكون هو هذا الكائن الصغري الذي ال يزيد وزنه
ٍ
عىل ثالثة أرطال ،والذي حيمله ٌ
مكان حصني داخل مججمته.
كل منّا يف
يقول ديفيد إجيلامن(((  David Eaglemanيف كتابه عن "أرسار الدماغ" الذي أضحى من

إن الدماغ البرشي هو أكثر الكائنات تعقيد ًا؛ إذ ّ
أكثر الكتب مبيع ًا يف عام 2012مّ ،
إن خالياه

العصبية التي يفوق عددها مئات الباليني تتصل ببعضها البعض بطريقة معجزة ،قد تصل عدد

ارتباطاهتا العصبية يف مليمرت واحد من النسيج الدماغي إىل عدد النجوم يف جمرتنا درب الت ّبانة

التي حتتوي عىل مئات الباليني من النجوم.

فنقول بالرغم من صغر حجم الدماغ فإنّه يقوم باإلرشاف والتنفيذ لكل نشاطات

اإلنسان العضوية والنفسية واالجتامعية والعاطفية والروحية ومن تنظيمٍ حلركة اجلسم وإدراك
ٍ
ٍ
حل املشاكل ،وختزي ٍ
ن مذه ٍ
وتفكر وخت ّي ٍ
وقدرة عىل ّ
ل للمعلومات
ل
بالسمع والبرص ،ومن فكر
ٍ
ٍ
ٍ
وانفعال باحلب واخلوف
تذوق للجامل
ذاكرة ،فشل العلم احلديث يف معرفة كنهها ،ومن
يف
والغضب والرسور ومجيع العواطف اإلنسانية األخرى ...باختصار كل ما يشعر به اإلنسان

أو يقوم به يف دنياه .ورغم صغر حجمه الذي ال يتجاوز  %2من حجم اإلنسان ،إال أنه وألمهية
الدور الذي يقوم به حتت إرشاف العقل حيتاج إىل طاقة كبرية ،فهو يستهلك حوايل  %20من

تكف اخلاليا العصبية عن
سكر اجللوكوز واألوكسجني الذي يستخدمه اجلسم كله .وال
ُّ

النشاط لي ً
ال أو هنار ًا خالل يقظة املرء أو نومه.

ورغم اعتقادنا بسيطرة العقل عىل نشاط الدماغ ،خصوص ًا بالنسبة لتلك األنشطة التي

الرشيرة ،فإننا فيام سيأيت سنركز
تعتمد عىل وعي اإلنسان وحر ّيته يف اختاذ القرارات اخليرّ ة أو ّ
حديثنا عن أنشطة الدماغ املادية.

(1) Eagleman,David.(2012). Incognito: The secret lives of the brain. Amazon.com.
(التخفي :احلياة الرسية للدماغ)
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فقد حاول العلامء بعد ثورة احلاسبات اإللكرتونية أن يسربوا غور نشاط الدماغ اإلنساين

من خالل عمل الكومبيوتر ،ويف ذلك ينقل لنا ديفيد أوتوسون) ،David Ottoson (1أحد

مشاهري دراسة اجلهاز العصبي واحلواسب اإللكرتونية ،بأنّه يستحيل عىل علامء األعصاب يف
حارضهم أو مستقبلهم أن يسربوا أرسار الدماغ البرشي بشكل دقيقّ ،
ألن الدماغ البرشي ال

يمكنه معرفة نفسه! كام أنّه من غري املمكن لعلامء اإللكرتونيات ،ال يف احلارض وال يف املستقبل،

أن يصنعوا حاسبة تضاهي يف مستواها دماغ اإلنسان ،ذلك ّ
ألن كفاءة الدماغ البرشي تحتاج
إىل مليون كمبيوتر متطور تعمل يف وقت واحد ،وتستهلك يف عملها هذا من الكهرباء ما

يقارب مئة ألف أمبري ،يف حني يقوم الدماغ البرشي بمهمته املعجزة بعـُشرْ أمبري واحد! فإذا

كان العلم قد وقف مشدوه ًا أمام الدماغ ،فكيف به إذا كان االستفسار عن العقل أو القلب
ذي القوة الروحية التي تتحكم يف هذا الدماغ املعجز؟ هنا تقف البرشية أمام رس قد أحكم

إغالق أبوابه﴿ ...ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ﴾ [اإلرساء.]85 :

فنحن ال نعرف كيف تتفاعل هذه اللطيفة الروحية مع الدماغ ،وال ندري إن كان للقلب

دور يف هذا التفاعل املعجز ،لكننا نقرأ كل يوم عن اكتشافات جديدة تُنبئنا عن هذا اإلعجاز

الذي ال تنقيض عجائبه .فأبحاث نقل األعضاء تؤكد لنا ّ
بأن القلب اإلنساين ليس فقط

مضخة للدم ،بل له جهازه العصبي وذاكرته اخلاصة بهّ ،
وأن له وظيفة خاصة بالنسبة للسلوك
فإن املريض الذي ينقل إليه قلب شخ ٍ
العاطفي .لذلكّ ،
ص آخر ،تتأثر انفعاالته بصاحب

تبرع .فإن َح َجب اهلل علينا العلم بحقيقة اللطيفة الروحية التي تتحكم يف وعينا
الم ِّ
القلب ُ

وعاطفتنا عن طريق استخدامها ألدمغتنا ،إال أنّه تعاىل قد أباح لنا البحث للتعرف عىل أرسار

أدمغتنا التي ال تفنى غرائبها .فلنتحدث عن هذه الغرائب بالنسبة ملوضوعنا عن العواطف.

يتل ّقى الدماغ إذن ماليني بل باليني اإلشارات والنبضات العصبية من خمتلف أعضاء

اجلسم ومن احلواس ومن البيئة املحيطة باإلنسان ،ومن داخل خميلته وذاكرته .يقوم الدماغ

املعجز بفهم مقصودها وين ّظمها ويصدر أمره النافذ بالتعليامت التي تحفظ للجسم صحته
وتوازنه البيوكيميائي بالتحكّم يف أجهزته املختلفة ،كجهازه اهلضمي والتنفيس ودورة دمه

(1) Ottoson, David. Challenges and Perspectives in Neuroscience, Pergamon Pr; 1st edition,
(التحديات ووجهات النظر يف علم األعصاب)1995.
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ثم تلك اجلوانب املتعلقة ّ
بحل املشكالت،
ورسعة رضبات قلبه وجهاز إخراج فضالتهّ .

وبالتفكري املنطقي املتأين الذي ينظر يف خربات ما مىض ،ويسبح بخياله فيام يمكن أن يحدث
ٍ
يف مستقبله ،أو تلك التي تحتاج إىل استجابات انفعالية ٍ رسيعة ٍ
وقرارات حاسمة ٍ ملجاهبة

األخطار وصدّ العدوان أو اهلروب ،أو استثارة عواطف احلب وصياغتها بجميل القول
والشعر الطروب.

ال بدّ هلذه النشاطات املتعددة األوجه من ٍ
ٍ
ملكونات
قائد حكيم
ورئيس عليم .وال بدّ ّ

اجلهاز العصبي من توزيع للمسؤول ّيات والتخصصات تحت إمرة هذا الرئيس القائد .فيقول

علامء الغرب ّ
بأن املخ  cerebrumالذي يغطي  %70من مساحة الدماغ هو املنظم األسايس

جلميع هذه األنشطة؛ إذ يقوم بقرشته ذات التجاعيد والتالفيف الكثرية  Cortexأو ما

يسمى باملادة السنجابية  Gray matterبالتحكّم عىل سائر وظائف الدماغ .فمن وجهة نظر

الدراسات الظاهرية هو الرئيس املنفذ لنشاط اجلهاز العصبي واهلرموين ،وكلمته هي النافذة

لكل نشاط اإلنسان اجلسمي والعقيل ،فهو عند االنفعال يعمل وكأنّه القائد العسكري يف غرفة
العمل ّيات الذي تأتيه املعلومات من مجيع وحدات اجليش ،ثم يصدر أوامره بنا ًء عىل ذلك،

فيأمر العضالت باحلركة أو الغدد لتفرز موادها الكيميائية ،أو األجزاء األخرى املسؤولة عن

شتى األنشطة املختلفة لتقوم بعملها الفوري .ومن ناحية أخرى يعمل وكأنه أستاذ قدير يف

جامعة فيمنحنا القدرة عىل القراءة والكتابة والتفكري اخللاّ ق ّ
وحل املشكالت .فهذا التوزيع
مر ختضع له
لالختصاصات داخل الدماغ واجلهاز العصبي ،والتنسيق املحكم فيام بينها ،لأَ َ ٌ
ِ

ج ٍر إىل التأمل يف قول اهلل تعاىل﴿ :ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ
األعناق ح ّق ًا ويدعو كل ذي ح ْ

ﲽ ﲾ ﲿ ﳀﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ﴾ [لقامن.]11 :

فقد كشفت لنا الدراسات التي أجريت يف العقدين املاضيني طرف ًا من هذا اإلعجاز،

الذي كان قد حيرّ البرشية منذ أن بدأ اإلنسان تساؤالته عن عمل دماغه .ذلك ّ
بأن العلامء قد
استطاعوا أن يشاهدوا بأم أعينهم ،وألول ٍ
مرة يف تاريخ البرشية ،ما يحدث خلاليا الدماغ أثناء
ّ
نشاطها عند التفكري والتعلم أو التخيل ،أثناء وعي املرء أو يف أحالمه املنام ّية أو عند اسرتخائه
وانفعاله بالعواطف املتعددة ،كام كشفت هذه األبحاث التوزيع الدقيق ملختلف مكونات
الدماغ هلذه األنشطة اجلسمية والعقلية واالنفعالية والفنية.
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فقد توصل الباحثون هلذه االكتشافات املدهشة عن طريق تقن ّيات املسح الدماغي ،أو

التخطيط املقطعي ال َط َبقي كالتصوير بالرنني املغناطييس ( )MRIوالتصوير بالرنني املغناطييس

الوظيفي ( ،)FMRIالذي يمعن النظر يف أدمغة األفراد وهم عىل قيد احلياة .ومن أروع الدراسات
ْ
احلديثة تلك التي
استخدم فيها باحث يف جامعة أيوا  Iowaاألمريكية الرنني املغناطييس ليتعرف

عىل األماكن املحددة يف الدماغ لالنفعاالت املختلفة ،ولرؤية التغريات التي تحدث يف أدمغة
مرىض االكتئاب عند تناوهلم للعقارات املضادة هلذا املرض النفيس أثناء تحسن حالتهم.

)(1

هيمنا يف هذا البحث أن نسجل ّ
بأن الدراسات الظاهرية التي تقوم عىل املالحظة املادية،
ّ

أهم الوظائف العقلية واملعرفية العليا ،التي رصنا هبا
تؤكد بأنّه يف هذه القرشة السنجابية تتم ّ

ومقر هذه الوظائف العليا بالتحديد هو القرشة األمامية
برش ًا استخلفه اهلل تعاىل يف األرض،
ّ
اجلبهية التي تقع خلف اجلبهة  ،Prefrontal cortexففيها تتم معاجلة املعلومات اآلتية من

البيئة احلياتية اآلنية ومن خربات الفرد السابقة ،وفيها تتجلىّ قدرة اإلنسان عىل التفكري

المتأني ،فيقارن بني االختيارات ويتخذ القرارات اخلرية أو الرشيرة .لذلك قال بعض
املنطقي ُ
مفرسي القرآن املحدثني ّ
بأن وصف اهلل تعاىل لناصية أيب جهل بأنهّ ا ناصية كاذبة خاطئة فيه

إعجاز علمي واضحّ ،
ألن الفص اجلبهي للمخ يقع خلف اجلبهة ،وهو ما ع ّبر عنه القرآن

بالناصية ،ويف ذلك يقول الدكتور كيث مور  Keith Mooreأستاذ الترشيح يف جامعة تورونتو
الكندية ّ
أن الدليل عىل هذا اإلعجاز القرآين هو جهل األطباء بوظيفة الفص اجلبهي للمخ

حتى عام 1842م ،عندما أصيب عامل بالسكك احلديدية األمريكية بقضيب حديدي اخرتق

جبهته فأثر عىل قدراته العقلية واختاذه للقرارات وغيرّ معامل شخصيته ،ولكنه مل يحدث أرضر ًا
(((
بوظائف جسمه األخرى وسلوكه الفطري.

أن من هذه القرشة الدماغية ُتبعث الرسائل الطارئة املستعجلة ،يف جزء ٍ
ويهمنا أن نعرف ّ
َْ

قلي ٍ
ل من الثانية ،لألماكن املسؤولة عن االستجابات العاطفية االنفعالية ،لتحفز اجلسم بتدفق

هرمون األدرينالني من الغدتني الكظريتني  Adrenal glandsومكاهنام فوق الكليتني.

(1) Driscoll, David Matthew. “The effects of prefrontal cortex damage on the regulation of
emotion.” University of Iowa, 2009. vii, p101.

(ديفيد دريسكول :آثار رضر قرشة الفص اجلبهي عىل تنظيم العاطفة)

(2) http://neurophilosophy.wordpress.com/2006/12/04/the-incredible-case-of-phineas-gage/
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وما أن تفرز هاتان الغدتان األدرينالني أو النورأدرينالني  Noradrenalinحتى تُعلن

حالة الطوارئ االنفعالية يف اجلسم ،ملجاهبة الطارئ الذي أخاف الشخص أو أغضبه أو أثار

فيه عاطف ًة أخرى هتدد كيانه ،أو تستثري فيه ما كان مكتوم ًا من غرائزه الطبيعية ،فيتدفق سكر

اجللوكوز يف الدم من خمزونه يف الكبد ،وتزداد نسبة األوكسجني بزيادة رسعة التنفس واتساع

املاسة للطاقة عند االنفعال العاطفي.
حجم شعب الرئتني ،ذلك للحاجة ّ

وتأيت هذه الطاقة من التفاعل الكيميائي الداخيل لألكسجني مع سكر اجللوكوز أو ما

يسمى بالتنفـس الداخيل  ،Internal respirationحيث تتفجر الطاقة املخزونة يف السكر
المنْ َف ِعل إىل التخلص من ثاين أكسيد الكربون
من هذا التفاعل الكيميائي الذي يحتاج بعده ُ
وبخار املاء بعملية التنفس املتسارعة .كذلك تتسع حدقة العني ليكون البرص أكثر حدّ ةً،

ويقوى السمع ،وتزداد رضبات القلب وكمية الدم التي تنبعث من رضباته ،ويكون تركيز
الطاقة عىل عضالت اجلسم والدماغ ،وتتوقف العمليات اجلسمية العادية التي ليست هلا صلة

باحلاالت الطارئة املؤدية لالنفعال ،كعملية هضم الطعام ،كام يتم إفراز مواد كيميائية لتزيد

من رسعة جتلط الدم استعداد ًا لتاليف شدة النزيف إذا جـُرح الشخص أثناء القتال ،باختصار
المنْ َف ِعل عىل درجة ٍ عالية ٍ من التأهب للقتال أو اهلروب أو اإلثارة العاطفية
يصبح اإلنسان ُ
ذات األشكال األخرى.

وتتم هذه التغيريات الالإرادية الفجائية بسيطرة اجلهاز العصبي املستقل Autonomic
ّ

 Nervous systemوبالتحديد بفرعه السمبتاوي  .Sympathetic branchفهذا الفرع من
اجلهاز املستقل هو املسؤول عن إدارة العمليات أثناء حالة الطوارئ .وتتوقف عند االنفعال

ألن املرء يف تلك احلالة العصيبة ليس يف حاجة ٍ
عمليات هضم الطعام؛ ّ
بالعواطف الطارئة
ُ
إىل مثل هذه العمل ّيات العضوية "االسرتخائية" .وعند زوال هذه احلالة الطارئة يقوم الفرع

املقابل للجهاز العصبي السمبتاوي املعروف بالباراسمبتاوي  Parasympatheticبإعادة
اجلسم إىل سريته األوىل .وبتفاعل هذين اجلهازين املتضادين يف عملهام ،يقوم اجلهاز العصبي
املستقل بحفظ التوازن الكيميائي والنفيس يف اجلسم .فكام ينشط اجلهاز السمبتاوي عند

االنفعال باخلوف والغضب ،ينشط اجلهاز العصبي الباراسمبتاوي املضاد عندما يستويل الفرح
والسكينة والدافع اجلنيس عىل اإلنسان.
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عندما يستويل االنفعال عىل الفرد تأيت هذه التغريات قرس ًا ومن دون إرادة ٍ مسبقة ٍ منه.

ولكنه يشعر بنشاطها رغم عدم قدرته عىل التحكم فيها .فيشعر بازدياد رسعة رضبات القلب
وتصبب العرق واالرجتاف ،عندما يتعرض ملثريات انفعالية كاخلوف والقلق والغضب ،أو
حتى عندما يلتقي العاشق بمعشوقته .وهذه االستجابات االنفعالية التي يحس هبا الفرد،

ولكنه ال يستطيع إيقافها ،هي التي يستخدمها العلامء يف أجهزة الكشف عن الكذب .فعندما
يقدم النفساين بعض املعلومات عن جريمة مع ّينة ،ضمن معلومات أخرى ال صلة مبارشة

هلا باجلريمة ،تتسارع رضبات قلب املتهم وعمق تنفسه ،ويزداد العرق يف كفيه الضطرابه

االنفعايل كلام ذكرت هذه املعلومات الدقيقة عن اجلريمة التي ارتكبت باملقارنة ،الستجاباته
عندما يستمع للمعلومات التي ليست هلا صلة باجلريمة ،عند ذلك يستنتج النفساين ّ
أن ذلك

املتهم هو الذي ارتكب اجلريمة ،أو أنّه عىل علمٍ تا ٍّم بام حدث .فجهاز الكشف عن الكذب ما

هو يف احلقيقة إلاّ مقياس إلكرتوين دقيق للتعرف عىل شدة االنفعال.

إذن فجهاز اإلنسان العصبي ُي َمكّن من القيام بشتى النشاطات املختلفة ،فهناك األعامل

اإلرادية التي يقوم هبا بمحض اختياره ووعيه ،فيتحمل بذلك مسؤولية هذا االختيارْ ،
إن

رش ًا فرش ،وهي النشاطات التي تتم عن طريق قرشة الدماغ األمامية اجلبهية،
خري ًا فخري وإن ّ
وهناك استجابات الإرادية تتم عند االنفعال كالتي ذكرناها ،وهناك طائفة ثالثة الإرادية وتتم
بال وعي من اإلنسان ،وال تأيت بسبب االنفعال ولكنّها قد تتأثر به.

تلك هي النشاطات الداخلية لأللياف العصبية التي تتحكم يف النشاط العضوي

الداخيل كهضم الطعام وعمل الكليتني .ومن رمحة اهلل تعاىل عىل اإلنسان أنّه تكفل هبذا

النشاط العصبي الالإرادي ومل يجعله تحت مسؤولية اإلنسان ،ولو فعل ذلك لكنّا نسمع ّ
أن

فالن ًا مات ألنّه نيس قبل النوم أن يضبط رسعة رضبات قلبه ،أو أنه أصيب بالتسمم ألنّه نيس
أن يفتح مزالج كليتيه.

وكنت أش ّبه لطاليب بني هذين اجلانبني لنشاط اجلهاز العصبي بأعامل اإلنسان التي تتم

ٍ
بإذن من اهلل ،ولكن بكامل اختياره ،فيحاسبه اهلل عليها وتلك التي قدّ رها اهلل له دون اختياره.

فقد يختار الفرد أن يعبد اهلل ويساعد املحتاجني فيؤجر ،أو يختار الفسق وعمل الفواحش
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فيعاقب .لك ّن البلدة التي يولد فيها ،وتكوينه البدين ،وأبواه ،فأمور قدّ رها اهلل له دون اختياره.

وبام أننا نحمد اهلل كثري ًا يف هذه الدنيا ألنّه أراحنا من مسؤولية النشاط الداخيل ألجسامنا،

َعرف عىل رمحته بنا ملا اختاره
فجعلها تعمل عىل الوجه األكمل دون تدخلنا ووعينا ،فسوف َن َت ّ

لنا بالنسبة هلذه األمور التي قدرها لنا يوم نبعث يف اآلخرة ،وهلل احلجة البالغة.

ومن االكتشافات احلديثة التي غيرّ ت كثري ًا من مفاهيم العلامء لبيولوجية االنفغاالت
والعواطف تلك التي أزاحت الستار عن الدور األسايس لِ َل ْوزة الدماغ  Amygdalaوقرين
يسمى باحلصينْ  Hippocampusيف إحساس اإلنسان باالنفعاالت واستجاباته هلا
آمون أو ما ّ

توصل علامء اجلهاز العصبي أن لوزة الدماغ ،رغم صغر
وتسجيل أحداثها يف ذاكرهتام .فقد ّ
حجمها ومكاهنا "املحشور" يف أسفل الدماغ ،هي ذات الشأن األكرب يف استثارة العواطف

االنفعالية ،وختزين خرباهتا يف ذاكرهتا القوية .فقد وجد املتخصصون ّ
أن استثارة لوزة الدماغ
يف احليوان تأيت باستجابة ٍ قتالية ٍ عنيفة ،فتقوم القطط األليفة بمهامجة القطط األخرى ،وحتى

مهامجة صاحبها الذي يطعمها ،والتي كانت تتمسح ببدنه إظهار ًا لعاطفتها نحوه .أمـّا إذا

اجتثت جراحي ًا من دماغ احليوان فإنّه يفقد قدرته عىل ر ّد العدوان ،بل يفقد احليوان أيض ًا

إحساسه باخلوف والرغبة اجلنسية .كام أثبتت العمليات اجلراحية التي أجريت عىل البرش
واستؤصلت من دماغهم اللوزة ألسباب طبيةّ ،
أن مثل هؤالء األشخاص يتوقف لدهيم
االهتامم باآلخرين من األهل واألصدقاء ،وقد يفقدون القدرة عىل التعرف عليهم ،ويفضلون
الوحدة والتب ّلد رغم قدراهتم العقلية عىل التفكري.

أ ّما َق ِرين آمون املجاور للوزة الدماغ ،فله دور مهم يف تثبيت خربات الذاكرة القريبة؛

أي تذكّرما تفكر به أو تفعله اآلن  ،short-term memoryبنقله إىل الذاكرة البعيدة أو الدائمة

ٍ
عزيز
ُعرفنا بأنفسنا وبأهلنا وموطننا وكل
 .Long-term memoryفذاكرتنا الدائمة هي التي ت ّ
ٍ
بتلف يف قرين آمون أو
ومهمٍ لدينا ،والتي من دوهنا ال تستقيم حياتنا .فإذا أصيب اإلنسان
ِ
استؤص َل من دماغه ،فإنّه يفقد القدرة عىل اكتساب معارف جديدة ،فكل خربة ٍ جديدة ال
ٍ
شخص مل يعرفه من قبل ،وتركه ذلك
تعرف عىل
تلبث أن تزول رسيع ًا من الذاكرة ،فإذا ّ
ٍ
للحظة قليلة ثم رجع إليه ،تل ّقاه وكأنّه يراه للمرة األوىل يف حياته.
الشخص
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فوظيفة القرين هي التسجيل الدقيق للخربات وتثبيتها يف الذاكرة البعيدة إذا دعى األمر

أ ّما لوزة الدماغ فهي التي تعطي هلذه اخلربات فحواها العاطفي واالنفعايل .فإذا رأيت أسد ًا
يتبخرت قام القرين بتسجيل ذلك بكل تفاصيله ،لك ّن لوزة الدماغ هي التي تقرر إن كان هذا

األسد داخل قفصه يف حديقة احليوانات فتشعر باألمن ،أم أنّه يف فناء منزلكم فيتملكك الفزع

وتوليّ األدبار.

ٍ
وقت قريبّ ،
بأن اخلربات ذات الطابع
وقد كان علامء دراسة اجلهاز العصبي يعتقدون إىل

ثم إىل اللوزة
االنفعايل ،ت ُْر َسل من احلواس إىل قرشة الدماغ عن طريق املهاد  ،Thalamusومن ّ
وغريها من األجزاء املسؤولة عن اجلوانب االنفعالية يف اإلنسان ،لكي تقوم بالنشاط املطلوب

يف مواجهة ما استثاره ،لك ّن األبحاث احلديثة أظهرت بأنّه إذا واجه الشخص جرعةً عاليةً من
ٍ
موقف عاطفي انفعايل وبشك ٍ
ل فجائيّ ،
فإن لوزة الدماغ تقوم بمفردها باستثارة الغدد الكظرية
وما يصاحبها من تحضير اجلسم لالستجابة الرسيعة يف جزءٍ قليل من الثانية الواحدة ،وهذا

الوقت ّ
أقل من الرحلة املعتادة إىل قرشة الدماغ ورجوعها إىل اللوزة.

وهذا األمر ذو فائدة ٍ عظيمة لردود الفعل الغريزية املوروثة ،كخوف القطة من الكلب

والفأر من القط واإلنسان من الثعابني((( والزالزل .ففي هذه احلاالت قد تأيت استجابة

الشخص رسيعة قبل أن يرتد إليه طرفهّ .
ولعل هذه هي احلاالت النادرة التي يستجيب هلا
ّ
وكأن األمر يشري
اجلسم بمجرد إحساسه املعريف باملثري االنفعايل قبل اكتامل الصورة املعرفية،

إىل احلاالت الطارئة التي تشابه نظرية جيمس آنفة الذكر .فيخربنا القرآن الكريم ّ
أن اهلل تعاىل

محى أهل الكهف من الناس ألكثر من ثالثمئة عام بإلقاء الفزع املفاجئ يف قلوهبم إذا نظروا

إليهم﴿ ،ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ﴾ [الكهف.]18 :

ٍ
تفكري يف العواقب قد يندم عليها الشخص فيام بعد ،أو يشعر
لكن هذه العجلة دون
ّ
باخلجل من حدة انفعاله ،فقد يستحي من انفجاره بغضبةٍ مرضيةٍ أو إطالق ساق ْيه إىل الريح
ٍ
يتعجب
صديق سقط من حصانه .وقد
ممّا أخافه أمام معارفه ،أو االنفجار بالضحك من
ّ
الترسع العاطفي .ومن أطرف ما ُذ ِكر يف هذا املضامر ّ
أن رج ً
ال
اإلنسان بعد هنيهة من هذا
ّ

( )1اعتقد بعض العلامء ّ
أن خوف البرش من الثعابني هو خوف فطري موروث .انظر عىل سبيل املثال املصدر اآليت:

(هربرت بنسون :الشفاء األبدي) Benson, H. (1996).Timeless Healing. London:Simon & and Schuster.
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رأى طف ً
ثم تذكر
اليم بكامل مالبسه لينقذه ّ
ال صغري ًا يسقط يف بركة سباحة ،فألقى بنفسه يف ّ

بعد ذلك بأنّه ال يجيد السباحة ،واحتاج إىل من ينقذه والطفل الصغري! كام اتضح للباحثني
ّ
المتجهة من احلواس لقرشة الدماغ ،هلا فرع يذهب مبارش ًة إىل لوزة
أن األلياف العصبية ُ
الدماغ ،ليقوم هبذه االستجابات الرسيعة لألحداث االنفعالية ،لكن الفرع الرئيس يذهب
إىل قرشة الدماغ .وبناء عىل ما سبق فإن لوزة الدماغ تؤدي دور املهامت العاجلة؛ إذ تقوم

بإعالن حالة الطوارئ يف اجلسم ،وتحسم املواقف العاجلة قبل أن تنتقل املعلومات إىل رئيس
اجلهاز العصبي ،أي القرشة األمامية اجلبهة من الدماغ  Prefrontal cortexليفتي بام يراه .أ ّما

املسائل العاطفية العادية فإنهّ ا ت ُْرسل إىل قرشة الدماغ لتُدرس األمور عىل مهل .هلذا املوضوع
صل ٌة مهمة باستجابات األنبياء العاطفية البرشية والروحية ننقاشها يف الفصل القادم.

وبسطنامها
كتبنا هذا الفصل والفصل الذي سبقه لنخاطب هبام طالب علم النفس ّ

ليستفيد منهام القارئ غري املتخصص؛ ألننا سوف نشري إىل بعض ما ورد فيهام يف فصولنا
القادمة ،فنعتذر للنفسانيني املتخصصني من حرصنا عىل تبسيط ما يعلمونه من ٍ
أمور أكثر عمق ًا

وتعقيد ًا ،ونعتذر للقارئ غري املتخصص إن وجد صعوب ًة يف متابعة بعض ما فصلناه .من بعد

هذين الفصلني سوف تنساب تأمالتنا عن السلوك العاطفي والروحي لألنبياء وحكمة اهلل يف
اصطناعهم يف الفصول األربعة املتبقية ،فإىل الفصل الثالث.
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الفصل الثالث

هل َيك ُْمل إيامن املسلم باالكتفاء بعبادة اهلل باجلانب املعريف لإلسالم
من دون أن يتع ّبده بعاطفته؟

ٍ
معلومات عامة عن االنفعال ،وعواطفه يف الدراسات
حاولنا يف الفصل السابق تقديم

النفسية والعصبية احلديثة ذات األصول املادية العلامنية ،مقارنة بالتصور اإلسالمي،

ونخصص هذا الفصل للحديث عن أمهية الناحية العاطفية يف تكميل اإليامن وتعميق الصلة

باهلل؛ إذ من دون العاطفة قد يذبل اإليامن ويضعف .فاجلانب االنفعايل العاطفي هو ثالث ثالثة
حماور ،رابعها املحور الروحي الذي أنكر وجوده أو أمهله علم النفس املادي احلديث ،واكتفى

باملحاور الثالثة األخرى.

أول هذه املحاوراجلانب املعريف  Cognitiveالذي يسعى اإلنسان فيه الكتساب

معلومات جديدة قد تغيرّ من نظرته لنفسه وللبيئة من حوله ،ولربام تبدل معتقداته .وثانيها
اجلانب السلوكي  Behavioralأو العميل الذي يقوم به الشخص من أفعال انبثقت مما اكتسبه

من معلومات ،وثالثها اجلانب االنفعايل أو العاطفي  Emotionalكإحساسه بالفرح واحلبور

لقيامه هبذا النشاط العميل .فعلم النفس يؤكد ّ
بأن مجيع األنشطة النفسية والنفسجسمية
لإلنسان ال تدور وال تكرر نفسها إلاّ حول هذه املحاورالثالثة والتأثري املتبادل فيام بينها.

فالرتتيب املنطقي هلذه العوامل يبدأ بالناحية املعرفية ،ثم السلوكية العملية ،ثم االنفعالية

العاطفية ،لكن يف حقيقة األمر قد تتداخل هذه العوامل مع بعضها البعض ،ويختلف ترتيبها
بحيث يصعب التفريق بينها .فقد يأيت العامل املعريف منذ البداية مصحوب ًا بدفعة عاطفية قوية

تقوي من النشاط السلوكي العميل .أو
قد تفرض نفسها عىل فكر اإلنسان ووعيه ،فتؤجل أو ّ
قد تكون البداية بالعامل السلوكي العميل ،كأن يجد الشخص نفسه يف ظروف تجبره عىل

القيام بأعامل ونشاطات معينة مل تخطر عىل باله من قبل ،فتكسبه معرفة جديدة تكشف له
عمـا َخ ِف َي عليه من قدراته وميوله ،فتبدل نظرته إىل نفسه وبيئته وإحساسه العاطفي نحو هذا
ّ
النشاط .هذا تلخيص خمترص هلذه العوامل يف علم النفس احلديث ،فإىل تصورنا اإلسالمي
هلذه األنشطة والتفاعل فيام بينها.
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أبدأ باحلديث الرشيف املشهور الذي رواه مسلم عن عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه،

حيث قال :بينام نحن جلوس عند رسول اهلل ﷺ ذات يوم ،إذ طلع علينا رجل شديد بياض

الثياب ،شديد سواد الشعر ،ال ُيرى عليه أثر السفر ،وال يعرفه منا أحد ،حتى جلس إىل النبي
ﷺ ،فأسند ركبته إىل ركبتيه ،ووضع كفيه عىل فخذيه ،وقال" :يا حممد أخربين عن اإلسالم"،

فقال له" :اإلسالم أن تشهد أن ال إله إال اهلل وأن حممد ًا رسول اهلل ،وتقيم الصالة وتؤيت

الزكاة ،وتصوم رمضان ،وتحج البيت إن استطعت إليه سبيالً" ،قال" :صدقت" ،فعجبنا له
يسأله ويصدقه ،قال" :أخربين عن اإليامن" قال" :أن تؤمن باهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم

اآلخر ،وتؤمن بالقدر خريه ورشه" ،قال" :صدقت" قال" :فأخربين عن اإلحسان" ،قال" :أن

تعبد اهلل كأنك تراه ،فإن مل تكن تراه فإنه يراك" .ثم قال رسول اهلل ﷺ" :يا عمر ،أتدري من

السائل؟" قلت" :اهلل ورسوله أعلم" ،قال" :فإنه جربيل أتاكم يعلمكم دينكم (((".ويف ٍ
متن
ثم تاله بسؤال عن اإلسالم،
آخر ملسلم عن أيب هريرة بدأ جربيل بسؤال النبي ﷺ عن اإليامنّ ،

ثم اإلحسان.
ّ

إذن من الواضح من هذه األحاديث ّ
أن اإليامن باهلل وبرسوله ﷺ وباملالئكة والرسل

واليوم اآلخر هو بمثابة األساس املعريف اإليامين الصلب ،الذي يقوم عليه البناء العميل من

العبادات اإلسـالمية كالصالة والصوم واحلج .أ ّما العامل الثالث الذي يركز عليه احلديث

فيمثله اإلحساس العاطفي ّ
بأن اهلل تعاىل بذاته العلية م ّطلع عىل العبد وهو مستغرق يف عبادته
له ،فتسيطر عليه حالة تختلط فيها العاطفة مع االستغراق الروحي .وهذا يدل عىل ّ
أن اهلل تعاىل
مل يتعبدنا فقط باملعرفة واإليامن العقيل وبالعبادات املفروضة فحسب ،بل تع ّبدنا أيض ًا باجلانب

االنفعايل العاطفي املستخلص من اإليامن .لذلك قلنا بأنّه للتصور النفيس للمنظور اإلسالمي

أربعة عنارص هي :املعريف والسلوكي والعاطفي والروحي.

وهيمنا هنا أن نعيد التأكيد عىل أمهية هذا اجلانب العاطفي اإلسالمي؛ إذ من دونه قد

املعبة عىل ذلك ّ
أن إيامن املسلم ال
يضعف اإليامن أو حتى قد ينمحي .فمن األمثلة الواضحة رّ
( )1مسلم ،أبو احلسني مسلم بن احلجاج القشريي (تويف261ﻫ) .صحيح مسلم ،اعتنى به أبو صهيب الكرمي،
الرياض :بيت األفكار الدولية ،ط1998 ،1م ،كتاب اإليامن ،باب بيان أن اإليامن واإلسالم واإلحسان ووجوب
اإليامن بإثبات قدر اهلل سبحانه وتعاىل ،حديث رقم ( ،)8ص.36
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يكتمل إال بعاطفة احلب للرسول ﷺ ،حب ًا يفوق ح ّبه لنفسه وولده والناس أمجعني .فعن أنس
ٍ
أحب إليه من
مالك ريض اهلل عنه قال :قال رسول اهلل ﷺ" :ال يؤمن أحدكم حتى أكون
بن
َّ
(((
ولده ووالده والناس أمجعني".
وجاء يف صحيح البخاري ّ
أن عمر بن اخلطاب برصاحته املعهودة قال للنبي ﷺ" :ألنت

يا رسول اهلل أحب إ َّيل من كل يشء إال من نفيس" ،فقال النبي ﷺ" :ال والذي نفيس بيده ،حتى

أحب إ َّيل من نفيس" ،فقال:
أكون أحب إليك من نفسك" ،فقال له عمر" :فإنك اآلن واهلل
ّ

رسول اهلل ﷺ" :اآلن يا عمر".

(((

لذلك نقل لنا الثقات من ُكتّاب السرية أروع األمثلة هلذا احلب الذي ال مثيل له يف حياة

الناس .فهذا أبو بكر الصديق يفدي رسول اهلل ﷺ بنفسه ،فيدخل غار ثور قبله ،لينظر إن

كان فيه حيوان مفرتس أو حيات سا ّمة .تأكد له ّ
أن الغار آمن ،لك ّن حية مل يقض عليها لدغته
فتح ّمل أمل اللدغ لكي ال يوقظ الرسول حتى اشتد به األمل فسقطت
ورسول اهلل نائم يف حجره َ

دموعه عىل وجه النبي فأيقظته (((.وذاك سواد بن غزية طعنه رسول اهلل ﷺ بقدح ٍ أو خشبة يف
بطنه وهو يسوي الصفوف ملالقاة العدو يف واقعة أحد قائ ً
ال له" :استو يا سواد" فا ّدعى سواد

ّ
أن الطعنة آلمته ،وطلب من الرسول أن يكشف عن بطنه ليقتد منه فعندما فعل الرسول ذلك

ما كان منه إال أن اعتنقه وق ّبل بطنه الرشيفة.

(((

يمس جلده
قام هبذه احليلة كام قال ليكون آخر عهده بالدنيا -إن استشهد يف املعركة -أن ّ

جلد رسول اهلل .أما خبيب بن عدي الذي صلبه كفار قريش ليقتلوه فقد سأله أحد زعامئهم:

"أتحب أن حممد ًا مكانك ،وأنت سليم معاىف يف أهلك؟" امتعض خبيب قائالً :واهلل ما أحب

أين يف أهيل وولدي ،معي عافية الدنيا ونعيمها ،ويصاب رسول اهلل بشوكة ".

(((

( )1البخاري ،أبو عبداهلل حممد بن إسامعيل (تويف 256ﻫ) .صحيح البخاري ،اعتنى به أبو صهيب الكرمي ،الرياض:
بيت األفكار الدولية ،ط1998 ،1م ،كتاب اإليامن ،باب حب الرسول من اإليامن ،حديث رقم ( )15ص.26
( )2املرجع سابق ،كتاب األيامن والنذور ،باب كيف كانت يمني النبي ﷺ ،حديث رقم ( )6632ص.1267

( )3انظر تفاصيل هذه احلادثة عند أهل السري ،من ذلك ما جاء عند ابن كثري ،أبو الفداء إسامعيل بن كثري القريش (تويف
774ﻫ) يف البداية والنهاية ،بريوت ،دار املعرفة1997 ،م ،ج ،4ص.194
( )4البيهقي ،أبو بكر أمحد بن احلسني بن عيل البيهقي (تويف 458ﻫ) .السنن الكربى ،حتقيق عبداهلل عبداملحسن الرتكي،
مركز هجر للبحوث والدراسات العربية واإلسالمية ،ط2011 ،1م ،ج ،8ص.48
( )5ابن كثري ،البداية والنهاية ،مرجع سابق ،ج ،4ص.445
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تجرأ عبد اهلل بن أيب بن سلول رأس املنافقني عىل مقام النبي ﷺ بقوله" :ألن
وعندما ّ

رجعنا إىل املدينة ليخرج ّن األعز منها األذل" انربى له ابنه حباب واخرتط سيفه ومنعه من

دخول املدينة حتى يأذن له رسول اهلل بعد أن يعلم بأنه هو األذل والرسول هو األعز.

(((

ومل تقترص املحبة عىل الصحابة بل كذلك وردت أخبار يف حمبة الصحابيات للرسول ﷺ،
فها هي " امر َأ ٌة ِمن الأْ َنْص ِ ِ ِ ِ
ِ
وها َي ْو َم ُأ ُح ٍد َ ،ف َلماَّ ُن ُعوا لهَ َا،
يب َز ْو ُج َها َو َأ ُخ َ
ار م ْن َبني دين ٍَار َف َقدْ ُأص َ
َ
َ
َْ
َقا َل ْتَ :ما َف َع َل َر ُس ُ
ول اللهَّ َصلىَّ اللهَّ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم؟ َقا ُلواَ :خيرْ ً ا َيا ُأ َّم فُلاَ ٍن َ ،ف َقا َل ْتَ :أ ُرونِ ِيه َحتَّى
َأ ْن ُظ َر إِ َل ْي ِه َ ،ف َأ َش ُاروا لهَ َا إِ َل ْي ِه َحتَّى إِ َذا َر َأ ْت ُه َقا َل ْت :ك ُُّل ُم ِصي َب ٍة َب ْعدَ َك َج َل ٌل".

(((

هذه العاطفة التي ال مثيل هلا كانت سبب ًا رئيس ًا يف الر ّد عىل من زعم أن مرتكب الكبرية

كافر ،لورود النهي عن لعنه ،ودعاء الرسول عليه السالم له باملغفرة .فها هو الصحايب عبد اهلل
امللقب باحلامر ،وهو الذي كان ي ِ
ضحك النبي ﷺ ويامزحه قد ابتيل برشب اخلمر ،فأقيم عليه
ُ

احلد عدة مرات ،ويف إحدى هذه املرات أويت به للنبي ﷺ إلقامة احلد عليه ،فقال رجل "اللهم
ِ
ِ
للهَّ َو َر ُسو َل ُه"!
با َ
العنه ما أكثر ما يؤتى به"َ .ف َق َال النَّبِ ُّي ﷺ" :لاَ َت ْل َعنُو ُه! َف َواللهَِّ َما َعل ْم ُت إِ َّن ُه ُيح ُّ
للشي َط ِ
ان َعلىَ َأ ِخيك ُْمَ ،و َل ِك ْن ُقو ُلوا :ال َّل ُه َّم ا ْغ ِف ْر َل ُه" .جاءنا هذا احلديث عن
ال تكونوا عون ًا َّ ْ

عمر بن اخلطاب وأثبته البخاري يف صحيحه.

(((

ويبدو ّ
أن عبد اهلل هذا قد وصل إىل درجة عالية من اإلدمان عىل الكحول .نستنتج ذلك

من عدم قدرته عىل السيطرة عىل نفسه أمام إغراء اخلمر حتى أمام الصحابة ،فقد كان يف رفقة
املجاهدين يف غزوة خيرب ،حيث فتح املسلمون حصوهنا التي كانت ممتلئة باخلمور وعندما
فحمل إىل
أريقت تلك اخلمور مل يستطع عبد اهلل أن يمنع نفسه من رشهبا ،فرشب منها بنهمُ ،

رسول اهلل ﷺ ،فأمر بإقامة احلد عليه .ويبدو ّ
أن هذا اإلدمان الزمه خالل حياة املصطفى ﷺ
( )1املرجع السابق ،ج ،4ص.545

( )2الطربي ،تاريخ الرسل وامللوك ،مرجع سابق ،ج ،2ص.533

( )3البخاري ،صحيح البخاري ،مرجع سابق ،كتاب احلدود ،باب ما يكره من لعن شارب اخلمر ،حديث رقم ()6780
ص.1294
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وإىل خالفة عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه ،إذ ذكر احلافظ ابن حجر يف "اإلصابة" أنّه رشب

اخلمر يف عهد عمر ،فأمرعمر به فضرُ ب احلد.

(((

ومن أمثلة هذه الرمحة املهداة عىل من ارتكب ما َع ُظم من الذنب قصة الصحايب التي

رواها مسلم .فقد جاء هذا الصحايب لرسول ﷺ وهو يقول" :هلكت يا رسول اهلل" ،ذلك ألنّه

جامع زوجته يف هنار رمضان ،فسأله النبي إن كان عنده من املال ما يمكنه من عتق رقبة فقال:
"ال" ،فسأله املصطفى ﷺ إن كان يف استطاعته أن يصوم شهرين متتابعني ،فقال" :ال" ،فقال له

الرسول فهل تجد ما تطعم به ستني مسكين ًا فأجاب بالنفي ،فام لبث أن جاء من أعطى النبي
جراب ًا فيه تمر فأعطاه للصحايب وقال له تصدق به للمساكني ،فقال الرجل :ليس يف املدينة من

هو أفقر منا! فضحك النبي ﷺ حتى بدت نواجذه ثم قال له" :اذهب فأطعمه أهلك" .فرجع

الرجل بذنب مغفور وجرا ٍ
ب من تمر.

(((

فام أروع هذه العاطفة التي قلل من شأهنا أولئك الذين يزعمون بأن احلب ال وجود له إلاّ

ﱧ]31
ﱦعمران:
﴿ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ﴾ [آل
ﱨﱩ ﱪ ﱫ ﱬ
باالتّباع ،مستشهدين باآلية الكريمة ﭐ

التي يؤكد الطربي يف تفسريه أهنا أنزلت يف قوم زعموا أهنم يحبون اهلل ،ولعلهم كانوا كاذبني،
فقيل هلم :إن كنتم صادقني فيام تقولونه فاتبعوا الرسول لكي يحببكم اهلل تعاىل .ويحبذ

الطربي ّ
أن تكون هذه اآلية قد نزلت يف وفد نصارى نجران الذين جاؤوا إىل املدينة للتحاور
مع رسول اهلل ﷺ وا ّدعوا بأهنم يحبون اهلل فنزلت فيهم هذه اآلية.

(((

عمموا تصورهم هذا عىل مجيع املسلمني،
لك ّن قوم ًا قللوا من شأن عاطفة احلب والرمحة ّ

فرتى تابعهم ينتهر من يتحدث عن احلب بقوله" :أي يشء هو احلب؟ وبلغته الدارجة يقول:
"إيش" املحبة؟ ما املحبة إلاّ االتّباع" .هذا التفريق بني احلب واالتباع ل َيدُ ُل دالل ًة واضحة عىل

( )1ابن حجر ،أبو الفضل أمحد بن عيل بن حجر العسقالين (تويف852ﻫ) .اإلصابة يف متييز الصحابة ،حتقيق عيل حممد
البجاوي ،بريوت :دار اجليل ،ط1412 ،1ﻫ ،ج ،2ص.117

( )2مسلم ،صحيح مسلم ،مرجع سابق ،كتاب الصيام ،باب تغليظ حتريم اجلامع يف هنار رمضان ،حديث رقم ()1111
ص.430

( )3الطربي ،أبو جعفر حممد بن جرير (تويف 310ﻫ) .جامع البيان يف تفسري القرآن ،دار هجر ،ط ،1تفسري اآلية رقم 31
من سورة آل عمران.
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وجسدها لنا رسولنا
جفاف قلوب من يقول به من العواطف الرقيقة التي جاء هبا اإلسالم،
ّ

احلبيب .فإن كان اإليامن ال يكتمل حتى يحب املسلم الرسول ﷺ أكثر من األهل والنفس

والناس أمجعني ،كام جاء يف احلديث (((،فقد أصبح احلب اتّباع ًا مأمور ًا به ،وال سبيل إىل

الفصل بينهام.

لعيل أستطرد قلي ً
ال يف احلديث عن هذا املوضوع ألمهيته يف تربية النشء ،وفيام يمكن

أن يحدثه من مشاكل نفسية ملن اقتنع به من البالغني .نعم هناك ارتباط بني احلب واالتباع،
لكنهام ليسا بصفتني متالزمتني ،بل مها كصفتي الوزن والطول لدى البرش .فإذا قمت بقياس

طول جمموعة من الناس ووزهنم لوجدت ارتباط ًا بينهام .متوسط وزن طوال القامة أكرب من
قصارها ،ولكن ال تستطيع أن تعمم هذه النتيجة عىل اجلميع .فهناك طوال اجلسم من النحفاء
ذوي الوزن اخلفيف ،وهناك من هو قصري القامة مكتنز الشحم واللحم عظيم الوزن .كذلك

املحبة واالتّباع.

قد تجد حمب ًا خملص ًا ّ
أقل يف اتّباعه للعبادة من عابد يصل الليل بالنهار يف اتّباع سنن

العبادات ومستحباهتا ،لكنه أقل من زميله بالنسبة للجانب الروحي والعاطفي واإليامين .فكام

قال املصطفى ﷺ كام يف حديث عن أم املؤمنني عائشة" :ما سبقكم أبو بكر بصوم وال صالة

ولكن بيشء وقر يف صدره (((".لذلك فإننا نعتقد ّ
بأن تربية النشء عىل االستخفاف بعاطفة
تمسك بالدين منهم لقم ًة سائغة
قسى قلوهبم ،حتى أضحى كثري ممن ّ
احلب والرمحة ،هو الذي ّ

لدعاة التكفري وأشباه اخلوارج.

وإنيّ ألعجب من قوم اتخذوا العلاّ مة ابن قيم اجلوزية إمام ًا هلم ،ثم تنكّروا ملا أثبته

من تعظيم وتقدير لدور املحبة يف الدين .استمع إىل ما س ّطره يف مقدمة كتابه النابض باملحبة
"روضة املحبني ونزهة املشتاقني" ،يقول" :فباملحبة وللمحبة وجدت األرض والساموات،

وعليها فطرت املخلوقات ،وهلا تحركت األفالك الدائرات ،وهبا وصلت احلركات إىل
( )1حديث عمر بن اخلطاب الذي سبق خترجيه .انظر ص.63

( )2أورده صاحب املنار املنيف يف الصحيح والضعيف .انظر:

 ابن قيم اجلوزية ،أبو عبداهلل حممد بن أيب بكر الدمشقي (تويف 751ﻫ) .املنار املنيف يف الصحيح والضعيف،حتقيق عبدالفتاح أبو غدة ،حلب :مكتب املطبوعات اإلسالمية ،ط1403 ،1ﻫ ،ص ،115رقم (.)246

68

غاياهتا ،واتصلت بداياهتا بنهاياهتا ،وهبا ظفرت النفوس بمطالبها ،وحصلت عىل نيل مآرهبا،
وتخلصت من معاطبها ،واتخذت إىل رهبا سبيالً ،وكان هلا دون غريه مأموالً وسوالً ،وهبا

نالت احلياة الطيبة وذاقت طعم اإليامن ملا رضيت باهلل ر ّب ًا وباإلسالم دين ًا"....

(((

ذلك ألهنم حرصوا قراءاهتم عىل املراجع التي ال تتحدث عن احلب والرمحة ورقائق

تمجد البطش بقسوة عىل الذين تقاعسوا
العواطف والزهد واخلشية ،وركزوا عىل تلك التي ّ

عن االتباع ،ولو قالوا بأهنم مسلمون يحبون اهلل ورسوله.

ِ
حرص مفهوم احلب يف االتّباع ،هناك جانب تربوي آخر ينحو املنحى
وباإلضافة إىل

نفسه ،لكنه أكثر انتشار ًا يف بالد املسلمني ،وتكمن خطورته يف صياغته لتصور األطفال عن

اهلل تبارك وتعاىل صياغ ًة تقوم عىل اخلوف من التعذيب ،وتقلل أو حتى هتمل جانب املحبة
ٍ
تصور هلل تعاىل يغلب عليه اخلوف من
والرمحة .فنحن نريب أبناءنا منذ نعومة أظفارهم عىل

عقابه يف الدنيا واآلخرة إن أخطؤوا ،وال نركز عىل رمحته تعاىل وحمبتة لعباده وغفرانه لذنوهبم.

وكثري ًا ما تستخدم األمهات التخويف من احليوانات اخلرافية واجلن لتأديب األطفال ،فريبط
الطفل بني هذه املخاوف وبني اخلوف من اهلل وعقابه بجهنم ،فتخلط األمور يف ذهنه وخميلته.

وقد تقول األم البنها املشاغب" :إذا مل تنفذ ما آمرك به سوف يغضب اهلل منك ،ويرمي

بك يف جهنم" ،وهي ال تدري ّ
أن لصغار األطفال قدر ًة عظيمة عىل التخيل ال يملكها الكبار،

وال يتصور قوة تأثريها عليهم ،فربام تكون الصورة التي يتخيلها الصغري هلل تعاىل قد ترسخ

يف ذهنه ،وكأنهّ ا خارطة طريق ملستقبل حياته العاطفية والروحية ،صورة خميفة تمثل القهر
والعقاب املؤمل .فالطفل يف سنواته األوىل ال يمكنه اإلحاطة باألشياء
املجردة التي تُدْ َرك
ّ

ِّ
احلواس ،فلعله يتخيل الذات اإلهلية يف شكل إنسان ضخم قوي البنية طوله
بالذهن دون
ّ
كمئذنة املسجد وأمامه نار مشتعلة.

وربام تخيل ّ
أن هذا العمالق (وتعاىل اهلل علو ًا كبري ًا) قد أمسك به ،وقذف به يف هذه النار؛

جزاء عصيانه لوالديه ورضبه ألخته الصغرية .وعندما يكرب هذا الغالم وينضج عقلي ًا ويدرك
( )1ابن قيم اجلوزية ،أبو عبداهلل حممد بن أيب بكر الدمشقي (تويف751 :ﻫ) .روضة املحبني ونزهة املشتاقني ،بريوت :دار
الكتب العلمية1992 ،م ،ص.3
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عزوجل ،لكنّه ال يتخلص
املفاهيم
املجردة ،فإنّه قد يضحك من تصوراته الطفولية عن اهلل ّ
ّ

من تغليب سيطرة اخلوف من عقابه تعاىل يف الدنيا واآلخرة ،ويقلل من رمحته وح ّبه لعباده...

تنمحي وتنسى الصورة الطفولية التي كونهّ ا لكن أثرها يبقى مدى احلياة .ورغم تكرار من

تعرض ملثل هذه الرتبية لصفتي "الرمحن الرحيم"  17مرة يف قراءته لسورة الفاحتة يف صلوات
ٍ
بخطب هتز القلوب عن حمبة اهلل
النهار والليل حتى دون سنن الصلوات املؤكدة ،ورغم تأثره

لعباده وحمبة أوليائه له تعاىل ،لكن ما وقر يف القلب يف الطفولة قد ال ينمحي بتكرار الشعائر

وبالوعظ املتفرق.

إذن فقد يؤدي تضافر اخلوف من العقاب الرباين ،دون الرجاء والرمحة والغفران مع

تلك الرتبية التي تستخف بمفهوم احلب ورقائق االنفعاالت ،إىل ٍ
جيل من الشباب والكهول

تستهوهيم اجلامعات املتطرفة .وإذا مكّنهم اهلل من االستيالء عىل السلطة يف بالدهم فإهنم
يفاجئون مواطنيهم بتطبيق احلدود والعقوبات القاسية دون هتيئة أو تربية أو شفقة ،وخيتارون

يف ذلك أشدّ أنواع العقاب قسوة ،ويتفننون يف تطبيقها دون رمحة.

أما الذين رفضوا االنضامم إىل مثل هذه اجلامعات ،فلم يسلموا من احتامل تأثريهذا

املزيج الرتبوي املنحرف عليهم .فعبادة اهلل أو معرفته باخلوف دون الرجاء تؤدي إىل القنوط

واليأس ،كام ّ
أن احلرمان من عواطف احلب والشفقة قد يورث احلرمان من لذة اخلشوع
واالطمئنان ،وهذه احلالة قد تعرض املحروم إىل اإلصابة باضطراب نفيس إذا ما اشتدت

عليه ضغوط احلياة العرصية.

لقد تيقنت من تأثري هذه الظاهرة عىل سلوك األفراد ،من جلسات عالجي النفيس

للمرىض الذين وقعوا فريسة الضطرابات القلق واالكتئاب .فكثري من هؤالء املكتئبني
والقلقني قد تربوا عىل هذا التصور اخلايل من االتزان واالعتدال .بعضهم كان قد ارتكب

كبرية من كبائر الذنوب ،فاستوىل عليه القنوط من رمحة اهلل وغفرانه ،وأصبح يف حالة من القلق
أي مكان .ومنهم من
أي وقت ويف ّ
والتوتر ،يتوقع االنتقام والعقاب الرباين أن يفاجئه يف ّ

ت ََم َّلكه اليأس وأقعده احلزن والتشاؤم ،حتى اهتم نفسه بكل ما هو قبيح ،وحارصته األفكار
واالعتقادات السوداوية ،فاستوىل عليه شعوره بالذنب من أشياء فعلها يف املايض القريب

والبعيد ،ومن أشياء تخيل أنه تسبب يف حدوثها بسبب نظرته الدونية لنفسه.

70

كثري من هذه احلاالت التي حولت يل كان قد فشل يف عالجهم ما ابتلعوه من العقاقري

املضادة لالكتئاب والقلق ،كام فشل العالج النفيس العلامين يف إحداث تحسن يف حالتهم
أن وراء ٍ
النفسية أو تبديل يف نظرهتم ألنفسهم وبيئتهم ،تبينّ يل ّ
كثري من هذه األعراض

تصورات انفعالية منحرفة عن رمحة اهلل وحمبته وسهولة غفرانه تعاىل للذنوب مهام َع ُظم اإلثم،

وجهت عالجي املعريف والسلوكي واإلنساين إىل تلك اجلوانب الروحية والعاطفية،
عند ذلك ّ
فانقشع ظالم اليأس والقلق ،وبدأت بشائر التفاؤل عىل وجوه كثري منهم ،وأصبحوا أكثر
استجابة للعالج النفيس أو لغريه من أنواع العالجات التي كانت قد فشلت يف تحسين حالتهم

من قبل .وكثري ًا ما يتم ذلك يف وقت قصري .وأتذكر بوضوح ما حدث لبعضهم من تدفق
عاطفي اهنمرت فيه الدموع باملحبة واخلشوع لرهبم وباألحاسيس الودودة التي شعروا هبا

ألول مرة يف حياهتم ،تلك احلياة الشق ّية التي حرموا أنفسهم فيها من الصحة النفسية رغم ما
آتاهم اهلل من ٍ
مال وجاه.

الصلة بني العاطفة اجلياشة وانبعاث األشواق الروحية
أستنتج من كل ما ذكرت ومن عنوان هذا الفصلّ ،
بأن للعاطفة دور ًا أساسي ًا يف استكامل

الناحية الروحية التي تسيطر عىل قلب املؤمن وهو يعبد اهلل كأنه يراه ،ويقودين هذا احلديث
وأتجرأ باإلجابة عىل
إىل التساؤل عن الصلة اخلفية بني العاطفة اجل ّياشة وشفافية الروح.
ّ

نفيس بقويل ّ
بأن األمر يبدأ يف أغلب األحيان بعاطفة مثرية كعاطفة حب اهلل ورسوله ﷺ ،أو
بانفعال اخلوف من اهلل واإلحساس املهيمن بمعيته تعاىل ،فتبدل هذه العاطفة من حالة املؤمن
النفسية واجلسمية ،فيتبعها إحساس روحي غامر هبذا التسامي الروحي ،فيؤجج ذلك من هذه

ويقوي كل منهام اآلخر.
العاطفة التي أثارته حتى تختلط العاطفة اجلياشة بشفافية الروحّ ،

ليس هذا فحسب بل ّ
إن استثارة العاطفة بانفعال غريزي يف طبيعة البرش ،ال صلة مبارش ًة
له باجلانب الديني ،كاالستامع إىل ٍ
شعر مؤثر ،أو نشيد يؤديه شخص مجيل الصوت ،قد ينقل
وجدان املؤمن ملا اعتاده من قبل من ربط مثل هذه املشاعر العاطفية باجلانب الروحي ،فيتبدل

اإلحساس العاطفي لسامع الشعر إىل استحضار عظمة اهلل وهيمنته عىل كل صغري وكبري يف دنياه
الزائلة .لذلك فقد قيل عن أمهية العاطفة يف استجالب اخلشوع ،أن التايل للقرآن إن مل ِ
يبك فعليه
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أن يتباكى أو أن يتصنع البكاء ،فلربام يصبح هذا التصنع العاطفي بكا ًء حقيقي ًا ،ويؤيد ذلك
(((
وحسنه األلباين "إنام العلم بالتع ُّلم وإنام احللم بالتح ُّلم".
احلديث النبوي الذي رواه الطرباين ّ
ولكن يف بعض األحيان ربام كانت البداية من أوهلا بحالة روحية فجائية أحدثها

االستامع آليات من الذكر احلكيم أو خلطبة منربية دينية حركت وجدان املؤمن ،فالن قلبه

قوت
ثم ّ
واستسلم يف خضوع وانكسار هلل ،فأ ّدى ذلك إىل استثارة عاطفة ح ِّبه هلل ،ومن ّ
عاطفة احلب هذه من حالته الروحية .ففي هذه احلالة قد سبق اخلشوع استثارة العاطفة.

فلام استثريت العاطفة زاد اخلشوع .ولعل هذا التفاعل بينهام هو ما تشري إليه اآلية رقم 109

يف سورة اإلرساء﴿ :ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ﴾ .وبعد أن يصل هذا التفاعل

بني العاطفة والناحية الروحية إىل قمته التي هيتز منها قلب اخلاشع وعقله وجوارحه ،تعقبه
ّ
فكأن هذه االستكانة واخلضوع ملا ظهر له
والترضع اهلادئ.
حالة من اخلضوع واالستكانة
ُّ
من عظمة اهلل تعاىل وقهره وهيمنته ،قد صار كالشمس التي مالت للغروب بعد يوم شديد

ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣﱤ
احلرارة﴿ :ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ

ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳﱴ ﱵ ﱶ

ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ﴾ [الزمر.]23 :

وتعقب هذه احلالة من االستكانة والطمأنينة النفسية والروحية واجلسمية إحساس

ال يك ّيف بالرسور والسعادة التي تعجز الكلامت عن وصفها ،ولعل األستاذ حممد الغزايل

كان من أفضل من وصف هذه احلالة العاطفية الروحية وقت حدهتا وعندما تلني اجللود.
يقول األستاذ الغزايل يف كتابه "اجلانب العاطفي من اإلسالم" ما نصه" :ومن أهل الصالح
ويمس حبه شغاف قلوهبم،
من تصفو رسائرهم ،وتزكو بواطنهم  ،وتتوطد مع اهلل عالئقهم،
ّ

وربام تضطرم مشاعر الذكرى يف أنفسهم إثر طائف يمر هبا من املأل األعىل ،كام تتقد اجلذوة،
نفخت فيها الرياح فتمر هبؤالء حلظات ليست من حياة الناس ،يذهلون فيها عن أنفسهم
يقرص...أي عجب يف هذا؟ ّ
إن اإليامن يربو أحيان ًا كام
ويبقون مع رهبم يف استغراق يطول أو
ّ

تربو أمواج البحر ،ثم يعود رهو ًا ،ساكن الصفحة ،كأن مل يعره يشء".

(((

( )1الطرباين ،أبو القاسم سليامن بن أمحد(تويف 360ﻫ) .املعجم األوسط ،حتقيق :طارق عوض اهلل ،القاهرة :دار
احلرمني ،ج ،3ص ،118حديث رقم (.)2663

( )2الغزايل ،حممد .اجلانب العاطفي من اإلسالم ،بحث يف اخللق والسلوك والتصوف ،اإلسكندرية :دار الدعوة ،ط،1
1990م ،ص.87
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وقد يأيت االنفعال العاطفي منذ البداية ممزوج ًا بذكر اهلل وإثارة اإلحساس الروحي،
ٍ
وعاء نفيس روحي واحد .مث ً
ال قد هيتز املسلم طرب ًا لسامع امرئ حسن
حيث يندمج االثنان يف

ٍ
بآيات من الذكر احلكيم .الصوت العذب والتغني برتتيل مجيل يثريان العاطفة
الصوت يتغنّى
ومعاين اآليات القرآنية هتز القلب .هذا املزيج املبارك قد ينتقل به الشخص فجأة من الغفلة
إىل أعىل درجات اخلشوع .فقد أنعم اهلل عىل النبي داود عليه الصالة والسالم بصوت ّ
أخاذ،

أوبت معه اجلبال والطري يف خشوع عميق﴿ ،ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ
إذا صدح بالتسبيح ّ

ﲢ ﲣﲤ ﲥ ﲦ﴾ [األنبياء.]79 :

يف بعض احلاالت النادرة ترتبط بعض جوانب العاطفة والشوق إىل الوطن أو إىل القرية

سني حياته بأشواقه وأحاسيسه الروحية الدينية،
التي ولد فيها الشخص ،وعاش فيها أعذب ّ

خصوص ًا إذا كان قد تلقى منذ نعومة أظافره بعض مفاهيمه الدينية يف قريته هذه ،مما جيعل
الشوق حلياة القرية مرتبط ًا بالعواطف الروحية.

ٍ
خربة حقيقية .فقد ذكر يل
مل أرضب هذا املثل من وحي خيايل ،بل رضبته استناد ًا عىل

أحد األصدقاء أنّه كلام اشتاق إىل قريته وأهلها ،انبعثت لديه أحاسيس روحية أ ّدت إىل رقة
ٍ
قلبه وإىل خشوع ُمستَ كني .ومن
ناحية أخرى فإنّه كلام خشع يف صالته تراءت له ذكريات

طفولته يف القرية .فكان يوبخ نفسه قائالً" :كان يجب عليك إن أردت أن ترقق قلبك بالتخيل

أن تستعيد تصوراتك عن حجك وعن الكعبة وعن املدينة املنورة مثوى النبي ﷺ ومرقده،
ٍ
ٍ
ٍ
صحراء سودانية جرداء" ،ولكن هذه التخ ّيالت ذات
طفولية عن قرية نائية يف
بذكريات
وليس

حركت
الصبغة العاطفية واالنفعالية يف طفولة الفرد ،تبقى حي ًة قو ّية تستثار كلام واجه خربات ّ

فيه عاطف ًة مشاهبة.

رحم اهلل أخ ًا كري ًام يل كان يعيش يف طفولته الباكرة يف ٍ
قرية يف شامل السودان عىل ضفاف

هنر النيل ،فيها مزرعة كبرية للخرضوات .فعندما ُأدخل الكتّاب يف اخلامسة من عمره مع

أقرانه من األطفال ،حدّ ثهم الشيخ حديث ًا مؤثر ًا عن واقعة بدر الكربى ،فتخيل صديقي عند

ذاك ّ
أن املعركة دارت يف مزرعة اخلرضوات! واقرتن هذا التصور بحبه للنبي ﷺ وصحابته.
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فلم ينمح هذا اخليال حتى بعد أن زار السعودية ،ورأى بأم عينيه األرض الصحراوية التي
دارت فيها معركة بدر .لكنه رغم ذلك –كام أخربين– تأتيه صورة واقعة بدر يف مزرعة القرية

كلام استغرق يف عاطفته اإلسالمية.

ٍ
لكثري من الناس ،عندما
فلعل مثل هذا االرتباط قد يحدث بطريقة خفية أو الشعورية

ترتبط عاطفة احلنان والسكينة يف مكان وزمان معني بالروحانية الدينية .واحلاذق هو من

استثار هذه العواطف الستجالب اخلشوع هلل تعاىل ومحده عىل ما أنعم به عليه ،واستبعاد ما

يوسوس به الشيطان يف صدره من ذكريات تصده عن الذكر الصحيح.

هذا "اخلشوع" ا ّلذي نتحدث عنه هو اصطالح إسالمي فريد ،يجمع بني عدد من

العواطف املمزوجة باألحاسيس الروحية السامو ّية واخلضوع لرب العاملني .لذلك فإنك

أي لغة أخرى .انظر إىل ترمجة كلمة "خشوع" يف القواميس األوروبية،
ال تجد له ترمجة يف ّ
تجدهم يرتمجوهنا باخلضوع أو االستسالم  .Humbleness and Submissionلك ّن
االستسالم والتذلل هو فقط أحد مكونات اخلشوع ،وليس هو بالتعريف املانع اجلامع.
فقد يخضع الشخص ويستسلم ٍ
بذلة لرئيسه يف العمل وهو له كاره ،فإذا تغريت الظروف

لصاحله انقلب عىل عقبيه وصاراخلضوع تمرد ًا .لك ّن العبد اخلاشع هلل تعاىل يجمع بني
اخلضوع وانفعال اخلوف واخلشية من اهلل تعاىل ،ويف املقابل يستغرق يف ح ّبه تعاىل والشوق
إليه وإحساسه بالتقصري والتهاون نحوه ...كل هذه العواطف تجدها ممزوجة بإحساس من

اللذة الروحية كل هذه العواطف املختلفة تهيمن عليها طاقة روحية ال نجد هلا تعريف ًا دقيق ًا

حتى يف لغتنا العربية؛ إذ هي "من أمر اهلل" ،وهي التي تبدل كل األحوال النفسية واجلسمية

للعبد اخلاشع .فقد ينتحب وتنهمر الدموع من عينيه ،وتتبدل أحواله النفسية واالنفعالية

واجلسمية ،حتى إذا رآه نفساين غريب يف تلك احلالةَّ ،
لشخصه باالكتئاب احلاد ،ولرصف له
العقاقري املضادة لالكتئاب ،ولربام نصح بتنويمه يف املستشفى حتى ال يقدم عىل االنتحار! ال
يدري هذا املحروم ّ
أن اخلاشع يف تلك اللحظة يشعر بسعادة ال تعدهلا سعادة.

واستمع يف ذلك إىل شيخ اإلسالم أمحد بن تيمية يحدثنا عن السعادة العاطفية الروحية

لبعض الشيوخ من أهل الذكر والتفكّر فيقول عن أحدهم..." :لقد كنت يف حال أقول فيها إن
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كان أهل اجلنة يف اجلنة يف مثل هذا احلال ،إهنم لفي عيش طيب (((".وقال آخر" :إنه ليمر عىل
القلب أوقات يرقص منها طرب ًا" .وقال اآلخر" :ألهل الليل يف ليلهم ألذ من أهل اللهو يف

هلوهم (((".وقال ثالث" :نحن يف لذة لو عرفها امللوك لقاتلونا عليها بالسيوف".

(((

ما ذكرناه عن انفعال احلب ينطبق عىل مجيع العواطف واالنفعاالت األخرى .فعدم

االستجابة بعاطفة الغضب واإلنكار عىل الذين ينتهكون حمارم اهلل قد يؤدي باملرء إىل فقدان

خرجه مسلم من حديث ابن مسعود ّ
أن رسول
إيامنه مجلة واحدة .ففي احلديث الرشيف الذي ّ
ِ
اب َي ْأ ُخ ُذ َ
َان َل ُه ِم ْن ُأ َّمتِ ِه َح َو ِار ُّي َ
نبي َب َع َث ُه اللهَُّ فىِ ُأ َّم ٍة قبيل إِالَّ ك َ
ون
ون َو َأ ْص َح ٌ
اهلل ﷺ قالَ " :ما م ْن ٍّ

ون َما الَ
ونَ ،و َي ْف َع ُل َ
ون َما الَ َي ْف َع ُل َ
وفَ ،ي ُقو ُل َ
بِ ُسنَّتِ ِه َو َي ْقتَدُ َ
ف ِم ْن َب ْع ِد ِه ْم ُخ ُل ٌ
ون بِ َأ ْم ِر ِه ُث َّم إِنهَّ َا تخَ ْ ُل ُ
ِ
ِِ
ِ
ِ ِ
ُي ْؤ َم ُر َ
اهدَ ُه ْم بِ َق ْلبِ ِه
اهدَ ُه ْم بِ َيده َف ُه َو ُم ْؤم ٌن َو َم ْن َج َ
ون َف َم ْن َج َ
اهدَ ُه ْم بِ ِل َسانه َف ُه َو ُم ْؤم ٌن َو َم ْن َج َ
َف ُه َو ُم ْؤ ِم ٌن َو َل ْي َس َو َرا َء َذلِ َك ِم َن ِ
اإليماَ ِن َح َّب ُة َخ ْر َد ٍل (((".أي لو انعدمت عاطفة الغضب هلل
وإنكار املنكر بالقلب النعـَدَ م اإليامن .يؤكد ذلك ما رواه الطرباين عن جابر قال :قال رسول
اهلل ﷺ" :أوحى اهلل إىل ملك من املالئكة أن اقلب مدينة كذا وكذا عىل أهلها ،قال :إن فيها

عبدك فالن ًا مل يعصك طرفة عني ،قال :اقلبها عليه وعليهم ،فإن وجهه مل يتمعر ّيف ساعة قط".

(((

نكتفي بام قدمناه يف هذا الفصل عن أمهية العاطفة يف استكامل اإليامن .ورغم تركيزنا

عىل عاطفة احلب ألمهيتها بالنسبة لواقعنا العريب واإلسالمي ،وحديثنا املخترص عن اخلوف

والغضب ،إال ّ
أن مجيع ما وهبه اهلل لإلنسان من عواطف وانفعاالت كالبغض واالشمئزاز

واحلامس واالشتياق والفرح والغرية وغريها من االنفعاالت اإلنسانية ،هلا دورها الف ّعال يف
"تسخني" الناحية املعرفية اإليامنية وما يتبعها من أفعال اجلوارح.

( )1ابن تيمية ،تقي الدين أبو العباس ،أمحد بن عبداحلليم احلراين (تويف728ﻫ) .جمموع الفتاوى ،حتقيق :أنور الباز،
وعامر اجلزار ،ط2005 ،3م ،دار الوفاء ،ج ،10ص.647
( )2من كتايب بعنوان "التفكر من املشاهدة إىل الشهود" ،طبعة املعهد العاملي للفكر اإلسالمي ،ط1995 ،4م.
( )3ابن تيمية ،جمموع الفتاوى ،مرجع سابق ،ج ،10ص.647

( )4مسلم ،صحيح مسلم ،مرجع سابق ،كتاب اإليامن ،باب بيان كون النهي عن املنكر من اإليامن وأن اإليامن يزيد
وينقص ،حديث رقم ( ،)50ص.51
( )5الطرباين ،املعجم األوسط ،مرجع سابق ،ج ،7ص ،336حديث رقم (.)7661
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الفصل الرابع

تأمالت نفسية حول استجابات األنبياء العاطفية
ُّ
أنبياء معصومني
من حيث كوهنم برش ًا ،أو من منظور شأوهم العظيم َ

بتأميل يف املثريات لالنفعال والعاطفة يف حياتنا اليومية رأيت أن أصنفها إىل أربعة

أصناف .فهناك املثريات التي نستجيب هلا بشكل رسي ٍع ال إرادي ،ألهنا مركوزة يف أجهزتنا
العصبية من حيث خلقنا كبرش؛ من األمثلة عىل ذلك جماهبة املرء حليوان مفرتس أو أي ٍ
يشء
ّ

مفزع ٍ للطبيعة البرشية ،أو املثريات التي تفاجئ اإلنسان بقوة ،كاألصوات العالية أو تلك التي
ٍ
بموقف حرجٍ يجبرنا عىل االستجابة الرسيعة من دون تفكري واع ،كالتي يزعم علامء
تباغتنا

ٍ
مأزق يتطلب
اجلهاز العصبي -كام ذكرنا -بأهنا تأيت من لوزة الدماغ؛ إذ يجد الفرد نفسه يف

تدخ ً
ال رسيع ًا ،أو تكون استجابته ردة فعل لتغيرّ مفاجئ يف بيئته.

مجيع هذه االستجابات الالإرادية ربام تذكرنا بردود األفعال املنعكسة  Reflexesاملركوزة

يف جهازنا العصبي ،كسحب اليد من سطح شديد احلرارة ،أو قفل العينني إذا تعرضتا لنفخة ٍ
هوائية ٍ مفاجئة ٍ أو لضوء شديد جهرمها.

يف مثل هذه احلاالت يستجيب النبي كام يستجيب باقي البرش .فمن األمثلة عىل ذلك ما
بتسورهمِ ا حمرابه الذي
ورد يف سورة "ص" عن فزع داود عليه السالم ،عندما فاجأه خصامن ّ

ال يدخل عليه فيه أحد ،والفزع هو اخلوف الشديد .كذلك كان فزع النبي ﷺ عندما رأى
جربيل عليه السالم عىل الصورة التي خلقه اهلل عليها .ففي الصحيحني عن جابر بن عبد اهلل
أن الرسول ﷺ قالَ " :ف ُجثِ ْئ ُت منه فرقا ًحتى هويت إىل األرض (((".نرى هذه الظاهرة أيض ًا

يف خوف موسى عليه السالم عندما رأى عصاه هتتز وتتلوى كأهنا ثعبان .فاخلوف يف هذه
احلاالت قد يأيت من املفاجأة أو من رؤية الغرائب املرعبة.

( )1انظر:
 البخاري ،صحيح البخاري ،مرجع سابق ،كتاب بدء اخللق ،باب إذا قال أحدكم أمني ،حديث رقم ()3238ص.621
 -مسلم ،صحيح مسلم ،مرجع سابق ،كتاب اإليامن ،باب بدء الوحي ،حديث رقم ( )161ص.89
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كذلك نرى مثل هذه االستجابات الالإرادية لعواطف أخرى كالغضب والفرح ،أو تلك

التي تسببها اآلالم املربحة إذا كانت مفاجئة أو شديدة .نرى أثرهذه االنفعاالت عىل األنبياء
واستجابتهم هلا كاستجابة غريهم من البرش ،لكنها قد تكون لدى األنبياء ّ
أقل حدّ ة ،وأرسع

مخود ًا وعودة للسكينة .فتأمل يف موقف الغيظ والغضب الذي أصاب الرسول ﷺ بعد واقعة

أحد ،وهو يفاجأ بمنظر عمه احلبيب وأخيه يف الرضاعة محزة بن عبد املطلب ،وقد قتل و ُم ِّثل

بجثته وبقرت بطنه وأخرجت كبده ،فعرب عن غضبه بعبارة مؤثرة" :ما وقفت موقف ًا أغيظ إ ّيل
ثم قال" :رمحك اهلل أي عم فلقد كنت وصوالً للرحم فعوالً للخريات فواهلل لئن
من هذا" ّ

أظفرين اهلل بالقوم ألمثل ّن بسبعني منهم (((".لعل هذه االستجابة الفورية الغاضبة جاءت من

الطبيعة البرشية لسيد البرش ﷺ ،لك ّن اهلل تعاىل الذي أ ّدبه فأحسن تأديبه رسعان ما أعاده من

هذه الطبيعته البرشية إىل مقام النبوة السامق ...فن ََز َل ا ْل ُق ْر ُ
ب ْح
آن َوهو
ٌ
واقف يف مكانه لمَ ْ َي رْ َ
بعدُ ﴿...ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ﴾

[النحل .]126 :فخضع الرسول ﷺ وألزم نفسه باختيار أصعب األمرين ،أي الصرب حيث
قال" :بل نصرب" وهنى عن التمثيل باجلثث.

نشاهد مثاالً مشاهب ًا آخر من واقعة ُأ ُحد ،يبينّ الفرق بني الطبيعة البرشية العاطفية
للرسول ﷺ ،مقارنةً بعاطفته بوصفه نبي ًا بل سيد ًا للمرسلني ،فعندما انتهت هذه املعركة
التي جرح فيها عليه السالم يف وجهه الكريم ،وكرست رباعيته ،ودخلت حلقتان من املغفر

يف وجنته الرشيفة ،ورشقه الكفار باحلجارة حتى وقع عىل ش ّقه ،روى الطرباين أنه ﷺ قال

مغضب ًا" :اشتدّ غضب اهلل عىل قوم كلموا وجه نب ّيهم" ،لكنّه بعد أن مكث ساعة ً قال" :اللهم

(((
ّ
ثم جاءت
اغفر لقومي فإنهّ م ال يعلمون".
فكأن االستجابة األوىل كانت بعاطفته البرشيةّ ،

عاطفة النبوة الكريمة فأبطلت مفعوهلا.

تعرض له الرسول ﷺ من أمل شديد
أما ر ّد الفعل الالإرادي لألمل املربح ،فمثاله فيام ّ

يف ساقه بسبب احتكاكه بحرف نعل أحد الصحابة بعد انتصار املسلمني يف حنني وازدحام
( )1الطرباين ،املعجم األوسط ،مرجع سابق ،ج ،3ص ،233حديث رقم (.)2868

( )2الطرباين ،أبو القاسم سليامن بن أمحد(تويف 360ﻫ) .املعجم الكبري ،حتقيق :محدي بن عبد املجيد ،القاهرة :مكتبة ابن
تيمية ،ج ،5ص ،446حديث رقم (.)2529
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جحافلهم املنترصة .فقد ذكر ابن كثري يف كتاب "السرية النبوية" عن عبد اهلل بن أيب بكر ّ
أن
الصحايب صاحب النعال قال" :واهلل إنيّ ألسري إىل جنب رسول اهلل ﷺ عىل ناقة يل ويف رجيل
نعل غليظة؛ إذ زمحت ناقتي ناقة رسول اهلل ﷺ ويقع حرف نعيل عىل ساق رسول اهلل فأوجعه،
فقرع قدمي بالسوط وقال :أوجعتني فتأخر عنّي" .فانرصفت ،فلام كان الغد إذ رسول اهلل
يلتمسني .قال" :قلت هذا واهلل ملا كنت أصبت من رجل رسول اهلل باألمس " قال "فجئته وأنا

أتوقع" .قال رسول ااهلل ﷺ" :إنّك أصبت رجيل باألمس فأوجعتني فقرعت قدمك بالسوط

فدعوتك ألعوضك منها" .فأعطاين ثامنني نعجة بالرضبة التي رضبني.

(((

كذلك قد يستجيب اإلنسان بردود فعل الإرادية مشاهبة ،حتى بالنسبة لعاطفة الفرح

والرسور ،إذا كانت "جرعة" الفرح فجائية أو فوق احتامله .ويف بعض األحيان قد تصاحب

هذه احلالة نوبات عاطفية أو حركات جسمية وكالم غري مرتب ال يخلو من اهلذيان .فعن
الرباء بن عازب كام أخرج البخاري عن رسول اهلل ﷺ قوله للصحايب اجلليل جعفر بن أيب

طالب" :أشبهت َخلقي ُ
وخ ُلقي"((( ففرح هبا فرح ًا مل يستطع احتامله حتى حجل ؛ أي صار
يقفز عىل رجل واحدة ،كام يفعل األحباش .ويذكرين ذلك باحلديث الرشيف الذي ُح ِك َي عن
رجل ّ
أضل راحلته يف أرض فالة مهلكة ،وعليها طعامه ورشابه ،فطلبها حتى يئس من العثور
عليها فقال :أرجع إىل مكاين الذي كنت فيه ،فأنام حتى أموت ،فوضع رأسه عىل ساعده

ليموت ،فاستيقظ فإذ راحلته وعليها طعامه ورشابه واقفة أمامه ،فقال من شدة الفرح "اللهم

أنت عبدي وأنا ربك" (أخطأ من شدة الفرح) رواه مسلم .فعلق الرسول ﷺ عىل هذه القصة
ٍ
بقول يدعونا للتفاؤل ويزيد من حبنا هلل تعاىل؛ إذ قال" :فاهللُ أشد فرح ًا بتوبة العبد املؤمن من
هذا براحلته وزاده".

(((

هذه إذن أمثلة للطائفة األوىل من االستجابات الالإرادية التي يستثريها ما فطرنا عليه

يف طبيعتنا البرشية التي ُجبلنا عليها .عىل ّ
أن األنبياء وبالرغم من برشيتهم فقد م ّيزهم اهلل
( )1ابن كثري ،أبو الفداء إسامعيل بن كثري القريش (تويف774ﻫ) .السرية النبوية ،بريوت :دار املعرفة للطباعة
والنرش1976 ،م ،ص.466 .

( )2البخاري ،صحيح البخاري ،مرجع سابق ،كتاب الصلح ،باب كيف يكتب هذا ما صالح فالن بن فالن ،حديث
رقم ( )2699ص.514

( )3مسلم ،صحيح مسلم ،مرجع سابق ،كتاب التوبة ،باب يف احلض عىل التوبة ،حديث رقم ( )2744ص.1098
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تعاىل عىل عامة الناس بقدرهتم الفائقة يف مدافعة هذه املثريات ويف رسعة العودة إىل االطمئنان
والسكينة .فمث ً
ال يف غزوة حنني خرج اثنا عرش ألف ًا يف جيش املسلمني من مكة لقتال هوازن،
وكان املسلمون عىل ثقة بالنرص ،فهذه هي املرة األوىل التي يجتمع فيها هذا العدد من املقاتلني

فأعجبهم منظر جيشهم اجلرار فزادهم اطمئنان ًا وثقة بنرص سهل المنال .فعندما انحدر

جيشهم يف ظلمة الغلس بوادي حنني الذي كانت قد كمنت فيه هوازن ،فاجؤوهم بأن محلوا
عليهم محلة رجل واحد وأمطروهم بالنبال وبرضب السيوف .كانت املفاجأة أكرب مما يمكن

احتامله ،فو ّلت مجوع املسلمني األدبار استجاب ًة لطبيعتهم البرشية ،ومل يبق مع الرسول ﷺ
إال عدد قليل منهم .ثبت الرسول ﷺ ،فام كان ملثل هذا اهلجوم املفاجئ من أثر سوى ردة
الفعل الطبيعية عند حدوثه أول األمر ،ولكن رسعان ما تتنزل السكينة ويصبح احلدث مدعا ًة

للحامسة وزيادة الثقة بنرص اهلل.

كان الرسول ﷺ راكب ًا بغلته الشهباء يسوقها إىل نحر العدو ،وهو ينوه باسمه الرشيف

ويدعو املسلمني إىل الرجعة ،فرجع املسلمون وهزموا الكفار .وقد و ّثق القرآن الكريم ما

حدث يف هذه املعركة من أحداث وانفعاالت بآيات ب ّينات من سورة التوبة﴿ :ﲔ ﲕ
ﲖﲗﲘﲙﲚﲛ ﲜﲝﲞﲟﲠﲡ ﲢ
ﲣﲤﲥﲦﲧﲨﲩ ﲪ ﲫﲬﲭﲮﲯﲰﲱ

ﲲ ﲳ ﲴﲵ ﲶ ﲷ ﲸ﴾ [التوبة.]26-25 :
أما الطائفة الثانية من االستجابات االنفعالية ،فهي تلك التي تحركها مواقف يحتاج

الشخص يف الر ّد عليها إىل اتخاذ ما يراه قرار ًا مناسب ًا ،وقد تحدثنا عن هذه األعامل واألقوال
اإلرادية يف الفصل السابق ،وما ذكرناه من ّ
أن اإلنسان يقوم هبا بمحض اختياره ،فيتحمل

مسؤولية هذا االختيار ونتائجه ،سوا ٌء كانت العاقبة خري ًا أو خرسان ًا مبين ًا .ويؤكد لنا العلم

احلديث يف وقتنا احلارض ّ
بأن قرشة الدماغ األمامية اجلبهية هي املسؤولة عن هذه االستجابات،

ولكننا نعرف -كام ذكرنا من قبلّ -
بأن العلم بطبيعته املادية احلديثة يبالغ يف ربط مجيع النشاطات
البرشية بالدماغ ،وال ندري بام سوف يأيت به املستقبل من كشوفات عن معجزة الدماغ البرشي

تبدل من هذا اليقني ،أو تنحاز إىل اعتقاد علامء مثل إكلز  Ecclesوبريسال  Pearsallالذين

يؤمنون ّ
التصور كام
بأن العقل بطبيعته غري املادية هو الذي يتحكّم يف أنشطة الدماغ .وهذا
ّ
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يقرب فكر هؤالء العلامء من اعتقادنا اإلسالمي ّ
بأن القلب ذو الطبيعة الروحية ،هو
ذكرنا ّ

الذي يتحكم يف أدمغتنا ،وهو الذي يتحمل مسؤولية اختيارنا ،وهو الذي يمنحنا نعمة الوعي

والشعور بام يحدث يف حياتنا .consciousness
ُ

إذن ،فإن كانت الطائفة األوىل تستحث ردود األفعال التي ال حول لنا كبرش يف منع

استجابتنا هلا ،أو تأخري االستجابة هلا ،أو التفاوض يف تخفيف حدهتا ،فهذه الطائفة الثانية

المستثار انفعال ّي ًا مدرك ًا للموقف العاطفي
تمثلها االستجابات اإلرادية حيث يكون الشخص ُ
الذي يجابهه ،ويقوم باختيار االستجابة التي تتناسب مع حدة املثري االنفعايل ،ومع حالته
النفسية والروحية ومعتقداته وخصائص تكوين شخصيته .يف هذا اجلانب العاطفي نرى اهلوة
تتسع بني استجابات األنبياء واسستجابات عامة الناس كام تختلف تبع ًا لذلك مسؤول ّياهتم.

توضح
ولرشح هذا املوضوع وتبسيطه لنأخذ عاطفة اخلوف؛ ألهنا من أكثر االنفعاالت التي ّ

هذا األمر ،كام نختار أشدّ املواقف إثار ًة للخوف ،أال وهو اخلوف من القتل.

فالقرآن الكريم يحدثنا عن استجابات األنبياء العاطفية ،وما فعلوه مع ا ّلذين هددوهم

بالقتل أو بالتعذيب ،فام النت هلم قناة ،واستهانوا باملوت ألنهّ م يعلمون علم اليقني ّ
بأن هذا

الكون من أصغر ذراته إىل أعظم جمراته يف قبضة اهلل سبحانه وتعاىل ،يقلبها حيث شاء ،ف ُيحيي
من يشاء ،ويميت من يشاء ،وهو عىل كل ٍ
يشء قدير .فمثل هؤالء الكفار بالنسبة لألنبياء كمثل
ُ
معتوه أراد أن يحذرك من هجوم األسد عليك وأنت يف حديقة احليوان .تضحك من هذا
التحذير لعلمك ّ
بأن األسد قد ُأحكمت أبواب قفصه فال يستطيع اخلروج منه.

فاألنبياء يستمعون إىل هتديد الكفار مستهزئني بخطاهبم ،وواثقني بنرص اهلل؛ استمع إىل

قول نوح عليه السالم يف سورة يونس ،وهو يستهزئ بتهديد قومه ويتحداهم أن يجتمعوا
مع رشكائهم ،ويتخذوا قرارهم بكل وضوح ،ثم ينفذوا ما اتفقوا عليه من قتله دون

تأخري ،فهو عىل ثقة من أن اهلل تعاىل الذي توكّل عليه لن يجعل هلم عليه من سبيل﴿ :ﱂ

ﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉﱊﱋﱌﱍ ﱎﱏﱐﱑﱒﱓ

ﱔﱕ ﱖﱗﱘﱙﱚﱛﱜﱝﱞﱟ ﱠﱡﱢﱣ

ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ
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ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂﲃ ﲄ ﲅ ﲆ

ﲇ ﲈ ﲉ﴾ [يونس.]73-71 :

كذلك يحدثنا القرآن الكريم عن هود عليه السالم يف السورة التي تحمل اسمه؛ إذ يعلن

عىل من أمجع عىل قتله من قومه أنه ال يخاف مكرهم وهتديدهم ،ألنّه ما من دابة تدب عىل
األرض تزحف عىل بطنها أو تمشي عل رجلني أو أربع ،إال وهي خاضعة ذليلة تحت سطوة

اهلل وقوته ،ألنّه تعاىل آخذ بناصيتها ،والناصية هي مقدّ م الرأس ،واألخذ هبا يدل عىل هوان

املأخوذ وخضوعه أمام سطوة اآلخذ﴿ :ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ

ﱨ ﱩﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ﴾ [هود.]56 :

وما لنا نذهب بعيد ًا ،وهذا رسولنا احلبيب سيد ولد آدم ﷺ وقد اختبأ مع أيب بكر يف

غار ثور من كفار مكة الذين عزموا عىل قتله ،فيقول له أبو بكر وهو يرجتف خوف ًا والكفار

عىل فوهة الغار" :لو نظر أحدهم إىل موضع قدميه لرآنا" ،فريد عليه املصطفى باطمئنان من

تنزلت عليه السكينة" :يا أبا بكر ما ظنك باثنني اهلل ثالثهام (((".ويؤكد القرآن الكريم هذه

احلادثة بقول احلق سبحانه وتعاىل يف سورة التوبة﴿ :ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ
ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫﲬ ﲭ
ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹﲺ

ﲻ ﲼ ﲽ ﲾﲿ ﳀ ﳁ ﳂ﴾ [التوبة.]40 :
يف هذه احلادثة يظهر لنا الفرق واضح ًا بني استجابات األنبياء يف مثل هذه املواقف

االنفعالية باملقارنة لسائر البرش ،حتى وإن كانوا عىل مستوى أيب بكر يف اإليامن والتوكل عىل
اهلل .فأبو بكر -وإن كان خوفه عىل حياة النبي ﷺ -يقابله اطمئنان رسول اهلل الذي استسلم

نبي حييط به قوم
للنوم بعد دخوهلم إىل الغار واضع ًا رأسه عىل فخذ أيب بكرّ ،
أي اطمئنان هذا؟ ٌّ

يبغون قتله فينام قرير العني!

( )1البخاري ،صحيح البخاري ،مرجع سابق ،كتاب فضائل الصحابة ،باب مناقب املهاجرين وفضلهم ،حديث رقم
( )3653ص.698
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إذن عندما يكون الباعث لالنفعال يحتاج إىل اتخاذ قرار إرادي ال يمكن وال يجوز

لألنبياء أن يخافوا أو يرتددوا ،ولكن املؤمن العادي قد سمح له بأن ينقذ نفسه ممن أراد قتله
باحليل املختلفة ،فعندما رفض املرشكون أن يك ّفوا عن تعذيب عامر بن يارس ريض اهلل عنه

حتى يكفر بمحمد ﷺ وافقهم عىل ذلك ُمكره ًا ،وجاء معتذر ًا إىل النبي ﷺ فقال له النبي" :إن

عادوا فعد ((( ".فأنزل اهلل هذه اآلية من سـورة النحل﴿ :ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ
ﱴﱵ ﱶﱷﱸﱹﱺﱻﱼﱽ ﱾﱿ

ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ﴾ [النحل.]106 :
لك ّن تارخينا اإلسالمي العظيم وحتى بعض األمثلة النادرة يف حارضنا ،لتتحفنا بأمثلة

عما آمن به ،من هؤالء اإلمام
كثرية من ال ُع ّباد والعلامء ممن آثر املوت أو التعذيب عىل التنازل ّ
أمحد بن حنبل ،واألوزاعي ،واإلمام الشهيد سعيد بن جبري الذي قتله احلجاج بن يوسف،

وابن تيم ّية ،وغريهم ممن تذخر بسريهم كتب التاريخ اإلسالمي.

نذكّر القارئ الكريم بأننا نتحدث يف هذا الفصل عن تصورنا ألربعة أشكال من املثريات

لالنفعال والعاطفة يف حياتنا ،واستجابات األنبياء هلا .ب ّينا ّ
بأن الطائفة األوىل من هذه املثريات

لالنفعال يستجيب هلا األنبياء كغريهم من البرش؛ ألهنا مركوزة يف أجهزهتم العصبية من حيث

خلقهم برش ًا.

أما الطائفة الثانية من االستجابات االنفعالية التي ناقشناها ،فهي تلك التي تحركها

مواقف يحتاج الشخص يف الر ّد عليها إىل اتخاذ ما يراه قرار ًا مناسب ًا ،فهي تقوم عىل األعامل
واألقوال اإلرادية التي تصدر من الشخص بمحض اختياره ،فيتحمل مسؤولية هذا االختيار

ونتائجه ،سوا ٌء كانت العاقبة خري ًا أو رش ًا .وقد اعتمدنا يف تبسيط عرضنا برضب األمثلة
العملية ،وتجنبنا رسد النظر ّيات االنفعالية التي هيتم هبا املتخصصون يف علم النفس.

أما الطائفة الثالثة من مثريات العواطف ،فتمثلها استجاباتنا االنفعالية لنفوسنا األ َّمارة

الرشيرة قد تؤدي باملرء
بالسوء ووسوسة الشياطني وقرناء اجلن واإلنس .هذه االستثارات ّ
( )1البيهقي ،السنن الكربى ،مرجع سابق ،ج ،17ص ،140رقم (.)16979

83

إذا استحسنها إىل أسوأ العادات االنفعالية كاحلسد واحلقد واألنانية ،وهي أحاسيس ومشاعر
ال خيلو منها املسلم ،لك ّن األنبياء قد ُع ِصموا منها ،ويف ذلك يروي لنا اإلمام مسلم عن ابن
مسعود ّ
أن الرسول ﷺ قال" :ما منكم من أحد إلاّ وقد ُوكِّل به قرينه من اجلن" قالوا :وإ ّياك؟

قال" :و إ ّياي إلاّ ّ
أن اهلل أعانني عليه فأسلم فال يأمرين إلاّ بخري (((".سوف نتحدث عن موضوع
عصمة األنبياء بتفصي ٍ
ل أكرب يف الصفحات القادمة من هذا الفصل إن شاء اهلل.

بقي علينا اآلن أن نطرح بعض تأ ّمالتنا عن الصنف الرابع من مثريات العاطفة حسب ما

اقرتحناه من تصنيفنا الرباعي ،ونرجو أن نبينّ بعض ما تميز به األنبياء عىل غريهم من الناس
يف هذا الشان.
تلك هي العواطف التي تثريها انفعاالت تدعو إىل مكارم األخالق ،واألحاسيس اخليرّ ة
كالشفقة والرمحة والصرب عىل املكاره والشجاعة وكبح الشهوات .بعض هذه العواطف اخليرّ ة

املركوزة يف جب ّلتنا كبرش نجدها حتى يف سلوك احليوانات .فالرمحة والتضحية للمواليد فطرة
وضعها اهلل تعاىل يف سلوكها ألمهيتها يف احلفاظ عىل بقائها .ويف هذا الشأن يقول أبو هريرة
يف حديث أخرجه البخاري ،قال :سمعت رسول اهلل ﷺ يقول" :جعل اهلل الرمحة مئة جزء،

فأمسك عنده تسعة وتسعني ،وأنزل يف األرض جزء ًا واحد ًا ،فمن ذلك اجلزء ترتاحم اخلالئق،

حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه".

(((

عند تناولنا هلذا املوضوع نرى الفرق ب ّين ًا بني علم النفس الغريب العلامين ،الذي يتخذ احلياد

األخالقي أو حتى اجلانب السلبي املزعوم يف اإلنسان ،لكي يحشر نفسه يف زمرة تخصصات

الطب العالجي احلديث كنهجٍ لدراساته عن السلوك ،زع ًام منه بأنّه بذلك سيكون أو يقرتب

من العلوم التجريبية ذات املواقف األخالقية املحايدة .قارن بني هذا التصور وبني االتجاه

اإلسالمي لعلم النفس الذي يفرق بوضوح بني اخلري والرش يف سلوك اإلنسان ،ويدرك أمهية

االستفادة من العلوم النفسية لتشجيع األفراد للقيام باألعامل اخليرّ ة ،وتدريبهم عىل التحيل
بمكارم األخالق والتخلص من سيئها.

( )1مسلم ،صحيح مسلم ،مرجع سابق ،كتاب اجلنة والنار ،باب حتريش الشيطان وبعثه رساياه لفتنه الناس ،وإن مع كل
إنسان قرين ًا ،حديث رقم ( )2814ص.1132

( )2البخاري ،صحيح البخاري ،مرجع سابق ،كتاب األدب ،باب جعل اهلل الرمحة مائة جزء ،حديث رقم ()6000
ص.1163
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أن االعتقاد أو عدم االعتقاد ّ
من املعلوم ّ
أمر له
بأن العواطف اخليرّ ة جمبولة يف اإلنسان ٌ
شأن عظيم عند علامء الدين والفلسفة ،فيام يختص بتصورهم عن طبيعة اإلنسان .أي هل
اإلنسان خيرّ بطبيعته ويأتيه الرش من تأثري تربيته وبيئته التي يعيش فيها ،أم ّ
أن اخلري والرش
مغروسان يف تكوينه ،أم هو رشير بطبعه كام تعتقد الكنيسة الكاثوليكية؛ ألنه يرث ذنب آدم

وحواء ألكلهام من الشجرة التي هناهم اهلل عنها؟

من الواضح ّ
أن الدخول يف الدهاليز املظلمة املض ّللة هلذا املوضوع الفلسفي أو دهاليز

علم الكالم ليس مما يصلح لكتابنا هذا ،فلنكتف بالتصور اإلسالمي الواضح الذي يعتمد

صح من األسانيد واألحاديث الرشيفة.
عىل ما ّ

إن االعتقاد الذي ينسجم مع النصوص الدينية الثابتة يدعونا إىل اإليامن ّ
ّ
بأن البرش يولدون

خيرّ ين بطبعهم؛ أي بفطرهتم الط ّيبة التي فطرهم اهلل عليها منذ أن كانوا ذري ًة يف ظهور آبائهم،
وشهدوا عىل أنفسهم بعد أن أخذ اهلل عليهم العهد األكرب بأنّه تعاىل رهبم ﴿ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ

ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣﱤ ﱥ ﱦ[ ﴾...األعراف.]172 :

القهار ،كام تدعونا للتخلق بأحسن األخالق.
هذه هي الفطرة التي تدعونا لإليامن باهلل الواحد ّ

ثم تأمل اآلية اآلتية﴿ :ﲣ ﲤ ﲥ ﲦﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭﲮ ﲯ ﲰ
ّ

ثم تأمل
ﲱ ﲲﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ﴾ [الرومّ .]30:
احلديث الرشيف اآليتّ :
"كل مولود يولد عىل الفطرة ،فأبواه هيودانه وينرصانه ويمجسانه ،كام

تنتج البهيمة هبيمة مجعاء ،هل تحسون فيها من جدعاء (((".ففي هذا التشبيه النبوي نرى ّ
أن

هذه الفطرة اخليرّ ة مغروسة يف كيان البرش منذ الوالدة بشكلها املتكامل وكأهنا مولود صحيح
اجلسم ،لك ّن األبوين والبيئة املنحرفة والشياطني يعملون عىل تشوهيها وإضعاف أثرها.
وقد سمح اهلل يف عظيم حكمته هلذه القوى الرشيرة أن تنافس الفطرة يف االستيالء عىل

القلوب بالعقائد املنحرفة والشهوات؛ ألنّه تعاىل قد جعل هذه احلياة الدنيا دار اختبار وابتالء

فأهلم النفوس البرشية التعرف عىل نداء الفطرة اخلرية ،ومنحهم حرية االختيار إن أرادوا التمرد

عليها بالنزوع إىل الرش ﴿ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ﴾ [الشمس.]8 - 7 :
( )1البخاري ،صحيح البخاري ،مرجع سابق ،كتاب اجلنائز ،باب ما قيل يف أوالد املرشكني ،حديث رقم ()1385
ص.268
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فإ ّما أن يستجيب الشخص لنداء الفطرة أو يدسه ويخفيه عن نفسه .ولكن بالرغم من فجور

وتمرده أو حتى كفره ،تبقى فطرته اخليرّ ة كامن ًة يف كيانه الروحي والنفيس ،فإذا تاب
اإلنسان ّ
وآب رجعت كالنور الذي يبدد الظالم .فلغو ّي ًا ما الكفر إال غطاء ،فإذا قال القائل" :كفرت
اإلناء" معناه أنّه غطاه .والكافر من حجب عن قلبه نور الفطرة فعاش يف الظلامت﴿ ،ﱋ

ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ﴾ [البقرة.]257 :

أردت هبذا االستطراد املخترص أن أعيد التأكيد عىل ّ
زود اإلنسان بموهبة
أن اهلل تعاىل قد ّ

موروثة يميز هبا بني اخلري والرش ،وبني العواطف الفاضلة واالنفعاالت السيئة .فاخلري جمبول

يف النفوس والرش طارئ عليها .بل ّ
إن رسول اهلل ﷺ ليحدثنا عن األحاسيس االنفعالية
والنفسية الواعية التي يجدها املؤمن يف قلبه من تأثري عمل الفطرة يف كيانه الروحي والنفيس.

ٍ
ٍ
حسن يقول الصحايب اجلليل وابصة بن معبد
بإسناد
ففي مسند اإلمام أمحد بن حنبل

ريض اهلل عنه" :أتيت رسول اهلل ﷺ فقال:
"جئت تسأل عن الرب؟ "قلت :نعم يا رسول اهلل،
َ
ِ
"استفت قلبك ،الرب ما اطمأنت إليه النفس ،واطمأن إليه القلب ،واإلثم ما حاك يف
فقال:
النفس ،وتردد يف الصدر ،وإن أفتاك الناس وأفت َْوك (((".وعن النواس بن سمعان ريض اهلل
عنه ،عن النبي ﷺ أنّه قال" :الرب ُحسن ُ
الخلق ،واإلثم ما حاك يف نفسك وكرهت أن يطلع

عليه الناس".

(((

لهمة إلدراك الفرق بني اخلري والرش وبإحساسها املوروث
فالفطرة إذن ُم َ

الذي يفرق بينهام.

تنرشح الصدور هلذا التصور ألنّه ينسجم مع فضل اهلل وكرمه .فاهلل مل يرتك اإلنسان

ليولد يف األرض وتكون دوافع اخلري والرش متساوي ًة يف كيانه النفيس والروحي كام يقول بعض

العلامء القدامى واملحدثون يف تفسريهم لقول اهلل تعاىل﴿ :ﲛ ﲜ﴾ [البلد .]10 :وقوله

عز ّ
ّ
وكأن دوافع
وجل ﴿ :ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ﴾ [الشمس،]8 - 7 :
ّ
( )1ابن حنبل ،أبو عبد اهلل أمحد بن حممد (تويف 241ﻫ) .مسند اإلمام أمحد ،حتقيق شعيب األرنؤوط وآخرون ،بريوت:
مؤسسة الرسالة ،ط2001 ،1م ،حديث رقم ( ،)18001ج ،29ص.528

( )2مسلم ،صحيح مسلم ،مرجع سابق ،كتاب الرب والصلة واآلداب ،باب تفسري الرب واإلثم ،حديث رقم ()2553
ص.1032
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اخلري والرش متساويان ( %50مقابل  ،) %50لكننا نقول ّ
بأن اهلل قد زود اإلنسان بفطرة يتعرف
التفضل عىل
تقربه منه .فهو سبحانه دائم
ّ
هبا عليه تعاىل وعىل العواطف واألعامل اخلرية التي ّ

عباده ،فاحلسنة بعرش أمثاهلا والسيئة بمثلها أو يغفر .فإذا تمرد عىل هذه املنحة الربانية مل يرتكه
وشأنه بل أرسل عليه زواجر املصائب والباليا الدنيوية لعلها ترجعه إىل اهلل ﴿ﱁ ﱂ

ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ﴾ [السجدة.]21 :

فإذا مل يرتدع أرسل له رس ً
ال يذكرونه ويوقظون الفطرة الربانية التي تنكّر هلا ونسيها .هذا

عز َّ
وجل من الرش فنقول كام قالت اجلن﴿ :ﲥ ﲦ ﲧ
التصور يف التأويل أقرب إىل تنزيه اهلل َّ
ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ﴾ [اجلن ،]10 :نسبوا الرش للمجهول ،والرشد

واخلري هلل تعاىل .ويف القرآن الكريم أمثلة كثرية عن هذا التنزيه هلل من الرش ومما يصيب الناس

من أوجاع وآالم وكفر.

نستنتج من ذلك ّ
بأن استجابتنا ملثريات العواطف التي تدعو إىل اإليامن وإىل مكارم

األخالق ،وحماوالتنا الدؤوبة عىل كبح شهواتنا السيئة التي تؤدي إىل األخالق املذمومة،

تأتينا يف البدء من هذه الفطرة التي ُفطرنا عليها .ولكن هذه الفطرة كام أخربنا املصطفى ﷺ
يف احلديث الذي رويناه من قبل ،قد يضعف أثرها أو قد تصبح غري ذات أثر بالكلية ،إذا
تعرضت للتشويه والتبديل من قبل البيئة السيئة وسطوة الوالدين وأويل النفوذ ،ال سيما يف

مرحلة الطفولة .كام يضعف أثر الفطرة بسبب االختالط بأقران السوء وإدمان مشاهدة ما

الفساق من آثام ،مثل ما تبثه وسائل اإلعالم واإلنرتنت يف عرصنا احلديث.
يقرتفه ّ

إذن ،فاألثر الطيب للفطرة عىل سلوك املسلم وتمسكه بدينه هو حاصل نتاج التفاعل

بني الدوافع اخليرّ ة للفطرة واملثبطات الرشيرة للبيئة التي يعيش فيها ،باإلضافة إىل خصائص

شخصيته املوروثة واملكتسبة ،كدرجة انفعاليته وميوله العصابية وقدرته عىل مقاومة الشهوات،
وفوق ذا وذاك درجة إيامنه .فال يوجد يف هذه الدنيا بيئة صاحلة من كل الوجوه ،وال يوجد بني

كمل استعداده املوروث واملكتسب لالنقياد الكامل ملا ُفطر عليه ،لذلك
الناس العاديني من ُ

كان لزام ًا علينا ألاّ
نكف عن االستغفار ،فقد خلقنا اهلل تعاىل برش ًا خطائني ليغفر لنا عندما
ّ

نستغفر ،فهو أعلم بنا منّا ،وباملعركة األبدية بني ما فطرنا عليه من خري وما يرصفنا عنه من
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أمور الدنيا ،فعن أيب هريرة ريض اهلل عنه ،عن رسول اهلل ﷺ قال لبعض أصحابه" :لو أنكم ال

تخطئون ألتى اهلل بقوم يخطئون فيغفر هلم".

(((

فإن كان أثر اخلري املوروث يف الفطرة هو ناتج التفاعل بينه وبني بيئة املؤمن ،فإن أثر

الفطرة يزيد وينقص حسب خصائص البيئة التي يعيش فيها .فكلام كانت البيئة صاحل ًة كان أثر
الفطرة أكرب والعكس بالعكس .قد يبدو هذا التفاعل بني معركة اخلري والرش يف قلوب املؤمنني

تجرأ بمحاولة قياسه واستخراج معايري له بعض
أمر ًا واضح ًا يسهل التعرف عىل أبعاده ،حتى ّ
املهووسني بالقياس النفيس من متخصيص علم النفس احلديث ،لكنه يف حقيقته أمر شديد
التعقيد ال يعرف مداه إال اهلل تعاىل .وألرضب هلذا القول مثالً:

شخصان يسكنان عىل بعد مسافة واحدة من مسجد قريتهام ،ومها حريصان عىل الصالة

ٍ
أرض منبسطة ،واآلخر يحتاج إىل صعود ٍّتل
يف املسجد ،لكن أحدمها يميش للمسجد عىل

والنزول منه ،ليصل إىل مسكنه ،كام ّ
أن أحدمها يشكو من أمل يف أقدامه عند امليش .باإلضافة إىل

ذلك ّ
فإن أحدمها انفعايل رسيع الغضب بطيء الرجوع إىل السكينة ،إذا غضب يصعب عليه
الرتكيز يف صالته ،ويف كل ما يذكّره باخلواطر الط ّيبة للفطرة التي فطره اهلل عليها .من ِم َن البرش

يستطيع أن يقارن بينهام ويؤت كل واحد منهام ما قدمه من حسنات؟ ومن هو صاحب الدرجة

األعىل من احلسنات يف هذا السباق االفرتايض؟ يستحيل هذا عىل برش ،خصوص ًا إذا اشتملت
عز ّ
وجل الذي يعلم خائنة األعني وما تخفي
املقارنة عىل املسائل الروحية كدرجة إيامهنام .اهلل ّ

الصدور قد م ّيز نفسه هبذه القدرة حني قال يف سورة األنبياء يف كتابه العزيز﴿ :ﱚ ﱛ

ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫﱬ ﱭ

ﱮ ﱯ﴾ [األنبياء.]47 :
نحن نعيش اليوم يف ٍ
بيئة أصبح املنكر فيها معروف ًا واملعروف منكر ًا ،وكل ما حولنا

يدعونا د ّع ًا لنبذ ما فطرنا عليه من خري .فمقاومة هذا الت ّيار الرشير أجرها عظيم باملقارنة بمن
يعيشون يف بيئة صاحلة .فمن ذلك ندرك قول الرسول ﷺ لبعض أصحابه" :إن من ورائكم

( )1احلاكم النيسابوري ،أبو عبداهلل حممد بن عبداهلل (تويف 405ﻫ) .املستدرك عىل الصحيحني ،حتقيق :مصطفى
عبدالقادر عطا ،بريوت :دار الكتب العلمية ،ط1990 ،1م ،رقم احلديث ( ،)7622ج ،4ص.274
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رب فيهن مثل القبض عىل اجلمر ،للعامل فيهن مثل أجر مخسني رج ً
ال يعملون مثل
أيام ًا ،الص ُ

عملكم" ...قيل :يا رسول اهلل ،أجر مخسني منا أو منهم؟ قال" :بل أجر مخسني منكم"

(((

وللحديث زيادة متداولة" :إنَّكم تجدون عىل اخلري أعوان ًا وال يجدون عىل اخلري أعوان ًا".

(((

نأيت اآلن إىل اجلزء املهم من هذا الفصل ،أال وهو تفضيل األنبياء عىل سائر املسلمني،

وكيف يستجيبون ملثريات العاطفة اخليرّ ة التي تحركها الفطرة يف نفوس الناس؟ نقول :إن
ٍ
ٍ
موروثة ،يفرقون هبا بني املثريات البيئية التي تدعو إىل اخلري،
بموهبة
زود املؤمنني
كان اهلل قد ّ

كام تساعد يف رفض النزوات الرشيرة ،فكيف باألنبياء الذين هم صفوة اهلل يف خلقه ،وهم
أنقى الناس قلوب ًا وأكملهم عق ً
تم اصطفاؤهم
ال وأحسنهم ُخلق ًا وأمجلهم شكالً ،وهم الذين ّ

ليحتذي هبم الناس يف كل ما يقولونه ويفعلونه ويجيزونه ويحرمونه بإذن اهلل .وهم الذين

يتحملون ثقل الوحي ومشاق الدعوة .هذه العواطف واالنفعاالت التي تستثري كوامن اخلري،

قد غرست يف كياهنم النفيس والروحي فيستجيبون هلا دون وعي أو تك ّلف .لكن الفطرة التي

ُفطر عليها سائر البرش ال تكفي للقيام بثقل مسؤولية النبوة الشاقة التي ألقيت عىل عواتقهم.

لذلك فقد منحهم اهلل تعاىل العصمة ،والعصمة لغ ًة هي احلفظ والوقاية واملنع من

ارتكاب املعايص .وقد اتفق العلامء عىل ّ
أن األنبياء معصومون يف تبليغ الدين ،ال يكتمون شيئ ًا

من الوحي ،وال يعرتهيم النسيان فيام أوحي إليهم ،وال يزيدون عليه من عند أنفسهم﴿...ﱰ

ﱱﱲﱳﱴﱵﱶﱷﱸﱹﱺﱻ ﱼﱽﱾﱿﲀﲁﲂﲃ

ﲄ ﲅ﴾ [احلاقة ]47 – 44 :كام أهنم معصومون من ارتكاب كبائر الذنوب.
واختلفوا بعد ذلك بالنسبة الرتكاهبم صغائر الذنوب .قال معظمهم ّ
بأن صغائر الذنوب

ال تدخل تحت باب العصمة ،فلربام تقع منهم أو من بعضهم فيتوبوا ويغفر اهلل هلم ويزيدهم

من فضله ،واستدلوا عىل هذا القول ببعض ما ورد يف القرآن الكريم كعصيان آدم عليه
السالم﴿ ...ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ﴾ [ طه ]122-121 :وما

( )1الرتمذي ،أبو عيسى حممد بن عيسى بن سورة الرتمذي (تويف 279ﻫ) .جامع الرتمذي ،الرياض :بيت األفكار
الدولية ،ط1999 ،1م ،كتاب تفسري القرآن ،باب ومن سورة املائدة ،حديث رقم ( )3058ص.487
( )2هذه الزيادة أوردها ابن العريب ،القايض أبو بكر حممد بن عبداهلل العريب املعافري اإلشبييل املالكي (تويف543ﻫ).
أحكام القرآن ،ع ّلق عليه :حممد عبد القادر عطا ،بريوت :دار الكتب العلمية2003 ،م ،ج ،3ص.388
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ورد عن سيدنا موسى عليه السالم عندما اعرتف بذنبه وطلب املغفرة من ر ّبه بعد قتله للمرصي.

يف املقابل قالت طائفة من العلامء وكثري منهم من املغاربة ،وعىل رأسهم القايض عياض صاحب
كتاب "الشفا" ،قالوا بعصمة األنبياء من الصغائر ،لكنهم يف هذا الشأن قرصوا ُج ّل حديثهم عن

عصمة النبي ﷺ قبل البعثة وبعدها.

نتجرأ يف التعليق عىل هذا األمر باالسرتسال يف
كيف يمكن التوفيق بني هذين املوقفني؟ ّ

تأمالتنا عن األنبياء ،فنتساءل :هل ما ذكرناه عن التأثري املتبادل بني البيئة والوراثة وشخصية
الفرد ،وتفاعل هذا اخلليط النفيس مع الفطرة التي تسعى لكبح مجاح املسلم العادي من

ارتكاب كبائر الذنوب ،ما ينطبق عىل أثر العصمة يف صدّ ها عن ارتكاب صغائر الذنوب لدى
ساحل ٍ
ِ
األنبياء؟ نؤكد للقارئ بأننا ندرك جهلنا ووقوفنا يف
بحر من العلم ال ّلدين والروحي

عز ّ
وجل ألنبيائه ،لكن يف املقابل نجد يف قبول جرأتنا سند ًا من ّ
أن القرآن
الذي منحه اهلل ّ

الكريم يحدثنا ّ
بأن اهلل تعاىل قد فضل بعض هؤالء األنبياء عىل بعض﴿ ،ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ

ﲘ ﲙﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠﲡ ﲢ ﲣ ﲤ﴾ [اإلرساء .]55 :وقوله:
﴿ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌﱍ ﱎ ﱏ ﱐﱑ﴾ [البقرة.]253 :
فربام كان وراء هذا التفضيل اختالف الرسل بالنسبة هليمنة العصمة عىل سلوكهمّ .
إن

رسولنا وحبيبنا حممد ﷺ قد فضله احلق سبحانه وتعاىل عىل مجيع األنبياء ،بل عىل مجيع اخللق
من ٍ
إنس وج ٍّن ومالئكة ،ومما ال نعلمه من الكائنات مما يحثنا عىل االتفاق مع علامء املغرب
القدامى بأنّه ﷺ قد ُف ِّضل عىل األنبياء يف عصمته من ارتكاب صغائر الذنوب ،وهببات روحية

كإمامته لألنبياء يف إرسائه ،كام ُف ّضل عليهم بآيات معراجه التي مل يصل إليها نبي أو ملك ،وفيام

ال نعلمه من اهلبات األخرى ،ولو أردنا أن يّ
نوف هذا البحث حقه خلرجنا عن موضوع دراستنا،

لذلك نكتفي بالقول ّ
بأن النبي ﷺ الصادق املصدوق قد أخربنا بنفسه عن هذا التفضيل بذكره

لبعض ما قاله أو فعله أنبياء اهلل من قبله ،وأنّه لوكان مكاهنم ملا قال ما قالوا ،ومل يفعل ما فعلوا،
إذ يبدو لنا ّ
بأن العصمة من الصغائر مل متنعهم مما قالوا أو فعلوا.

نبي اهلل لوط عليه السالم طالبني عمل الفاحشة يف ضيفيه،
فعندما تكاثر قوم لوط عىل ّ

وآيس من استجابتهم لكل ما عرضه عليهم قال﴿...ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ
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ﳆ ﳇ﴾ [هود ]80 :أي متنى لو كان له عشرية قوية تمنعه منهم ،فع ّلق الرسول ﷺ
(((
فألي يشء
عىل استكانة لوط بقوله" :رحم اهلل لوط ًا ،لقد كان يأوي إىل ركن شديد.
ّ

استكان؟ ،وذكر ﷺ موسى عليه السالم وعدم قدرته عىل الصرب مع (اخلرض) عليه السالم

كام ورد يف سورة الكهف ،فقال رسول اهلل ﷺ" :رمحة اهلل علينا وعىل موسى ليته صرب
ٍ
مزيد من
حتى يقص علينا من أنبائهام" .فعدم صربه عليه السالم قد حرمنا من معرفة
معجزات (اخلرض) كالتي وردت يف سورة الكهف .فلو كان رسولنا مكانه لصرب .كذلك

علق الرسول ﷺ عىل امتناع يوسف عليه السالم من االستجابة لدعوة امللك له باخلروج
من السجن؛ إذ قال ﷺ" :لو لبثت يف السجن ما لبث يوسف ألجبت الداعي (((".أي

إنه يقبل اخلروج من السجن ويرتك أمر تربئته هلل تعاىل الذي ابتاله بالسجن وأنعم عليه

باخلروج منه.

فإذا استطردنا مع تأمالتنا تلك نقول بأن ارتكاب بعض األنبياء صغائر الذنوب ،رغم ما

آتاهم اهلل من هبات روحية ،يأيت بسبب تأثري عوامل البيئة والوراثة ،باإلضافة إىل خصائص

شخصياهتم كبرش ،بام فيها من قوة وضعف ،ويبدو هذا األمر أكثر وضوح ًا عندما نستعرض
اآليات القرآنية التي عاتب اهلل فيها أنبياءه عىل بعض ما فعلوه ،وللقارئ أن يتمعن فيها ويقارن

بينهم وبني أقوال رسولنا ﷺ وأعامله.

فهذا نوح يف سفينته التي تجري باملؤمنني يف موج كاجلبال ،وهو يدعو ابنه الكافر العاق

بأن يركب معهم ويلتحق باملؤمنني ،فيأبى ويموت كافر ًا .فتسيطر عاطفة األبوة املفجوعة عىل

نوح عليه السالم ،فيدعو ربه قائالً﴿ :ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ

ﳚ﴾ فجاءه الرد اإلهلي قو ّيا ًرسيع ًا وكأنّه تأنيب ووعيد ﴿ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆﱇ ﱈ

ﱉ ﱊ ﱋﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚَ﴾فأدرك نوح
خطورة دعائه فخضع واستكان بقول َه ﴿ :ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧﱨ ﱩ

ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ﴾ [هود.]47-45 :

( )1البخاري ،صحيح البخاري ،مرجع سابق ،كتاب أحاديث األنبياء ،باب قول اهلل عز وجل :ونبئهم عن ضيف
إبراهيم ،حديث رقم ( )3372ص.646
( )2املرجع السابق كامالً.
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قارن ذلك بموقف الرسول ﷺ مع من مات كافر ًا من أقاربه مثل عمه أبوهلب ،بل ومن

بعض ما ورد من أحداث يف هذا الشأن ،كموقفه الغاضب عندما أتاه أسامة بن زيد ليشفع يف
إقامة حد الرسقة عىل املخزوم ّية التي ثبتت عليها الرسقة ،فقال الرسول ﷺ "أتشفع يف حد من

حدود اهلل؟ ...وأيم اهلل لو ّ
أن فاطمة بنت حممد رسقت لقطعت يدها".

(((

ّ
ولعل استبانة تفضيل رسولنا عىل بقية األنبياء يظهر بوضوح ،عندما يخبرنا القرآن

الكريم عن بعض ما صدر منهم من األعامل واألقوال واملشاعر التي أنّبهم اهلل عليها ،ونقارن

بينها وبني تلك التي وجهت لرسول اهلل ﷺ مسرتشدين بام نعرفه من سريته وشامئله .نرى
نبي اهلل يونس ذا النون الذي ذهب غاضب ًا عىل قومه وتركهم بعد ما وعدهم بنزول عذاب اهلل

عليهم ،تركهم من قبل أن يؤذن له بذلك ،يخبرنا الطربي يف تفسريه ّ
بأن يونس عليه السالم
ثم تفكر يف معصية
كان يف خلقه ضيق ،ولعل هلذه الصفة شأن ًا يف شدة غضبه ورسعة ترصفهّ .

ترسع يف احلكم للذي قال ّ
بأن أخاه أخذ نعجته من دون أن يستمع
داود عليه السالم ،حيث ّ
وخر راكع ًا وأناب.
إىل حجة أخيه ،فاستغفر ربه ّ

قارن هذا العتاب الرباين ألنبيائه باألمور التي عاتب فيها سبحانه وتعاىل رسولنا حممد

ﷺ .تجد ّ
أن معاتبة اهلل تعاىل لنبيه عليه الصالة والسالم مل تكن يف جمملها إلاّ بسبب حرص

النبي الشديد عىل هداية قومه ،حرص ًا أ ّثر عىل صحته ،وفاق كل تصورات البرش عن الرمحة

واحلب والشفقة ،حتى واساه احلق ّ
وعز هبذه اآليات احلنونة﴿ :ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ
جل ّ
ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﴾ [الكهف ،]6 :وقوله﴿ :ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ

ﲑﲒ﴾ [ فاطر ،] 8 :و﴿ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ﴾ [الشعراء.]3 :

يعب اهلل تعاىل بنفسه عن شفقته وح ّبه لرسوله الكريم ،مشفق ًا عليه من
يف هذه اآليات رّ

إهالك نفسه باحلزن عىل من ال يستحقون هذه العواطف النبيلة ،حيث تخبرنا سريته العطرة

ظل مشفق ًا رامح ًا عىل من ّ
ﷺ أنّه ّ
ضل من قومه حتى بعد أن آذوه.

( )1انظر:
باب ،حديث رقم ( )3475ص.669
األنبياء،
أحاديث
كتاب
سابق،
مرجع
البخاري،
صحيح
البخاري،
ٌ
 -مسلم ،صحيح مسلم ،مرجع سابق ،كتاب احلدود ،باب قطع السارق الرشيف ،رقم ( ،)1688ص.700
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تساءلت عن قدرة الرسول ﷺ العظيمة عىل احتامل هذه العواطف الر ّبانية
كثري ًا ما
ُ

الرقيقة ،فقد رأينا من قبل كيف طغت عاطفة الصحايب اجلليل جعفر بن أيب طالب ريض

اهلل عنه عندما سمع قول النبي ﷺ له" :أشبهت َخلقي ُ
وخلقي"((( حتى صار يقفز ويحجل

كاألحباش من شدة الفرح والرسور ،فكيف كان سيكون األمر إذا كان القائل هو اهلل ّ
جل
ألمر مشابه ٍ "بجرعة ٍ
جالله بذاته العل ّية بعبارة تليق بعظمته؟ انظر كيف استجاب صحايب ٍ
ال ّ
خمففةٍ" ،فعن أيب بن كعب أنه قال :أخرب النبي ﷺ صحابي ًا جلي ً
أن اهلل تعاىل أمره أن يقرئه
القرآن  ،فقال الصحايب" :يا رسول اهلل وذكرين وسماّ ين باسمي؟" فقال الرسول" :نعم"((( ففقد
ذلك الصحايب التحكّم عىل عواطفه ،فصار يترصف كالذي فقد عقله إذ كان يبكي ويضحك

يف الوقت نفسه.

هذه النقلة الفجائية العظيمة من أشدّ حاالت احلزن عىل من كفر به ،حتى أصابه اهلم

والغم ،إىل أعىل أحاسيس الرسور واالبتهاج الروحي بتسلية اهلل سبحانه وتعاىل له ...كيف
احتمل النبي هذا التحول العاطفي؟ حق ًا ّ
إن اهلل يعلم حيث يجعل رسالته .وحق ًا ما ذكره

ب عنّا بقوله" :لو تعلمون
رسول اهلل عن مقدرته العاطفية والروحية واحتامله ملا ال نعلمه مما ُغ ّي َ

ما أعلم لضحكتم قلي ً
ال ولبكيتم كثري ًا (((".ويف رواية الرتمذي قول الرسول ﷺ" :واهلل لو

تعلمون ما أعلم لضحكتم قلي ً
ال ولبكيتم كثري ًا ،وما تلذذتم بالنساء عىل الفرش ،وخلرجتم إىل

الص ُعدات تجأرون إىل اهلل تعاىل".
ُّ

(((

تعرض له رسول اهلل ﷺ يف سورة "عبس" ،واتخذه بعض
وحتى العتاب الشديد الذي ّ

من قال بارتكاب األنبياء للصغائر دلي ً
ال عىل ارتكابه ﷺ للصغائرَ ،ل َيدُ ل يف حقيقته عىل حرص

النبي الشديد عىل نرش دعوته وعىل املستوى اخللقي الرفيع ،الذي ال يمكن التحيل به إال بالنسبة

( )1البخاري ،صحيح البخاري ،مرجع سابق ،كتاب فضائل الصحابة ،باب مناقب جعفر بن أيب طالب اهلاشمي ،قبل
حديث رقم ( )3708ص.710
( )2املرجع السابق ،كتاب مناقب األنصار ،باب مناقب أيب بن كعب حديث رقم ( )3809ص.724

( )3املرجع السابق ،كتاب التفسري ،باب قوله﴿ :ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ﴾ حديث رقم ()4621
ص.879

( )4الرتمذي ،جامع الرتمذي ،مرجع سابق ،كتاب الزهد ،باب يف قول النبي :لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليالً،
حديث رقم ( )2312ص.382
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لسيد األنبياء .فقد كان النبي موجه ًا كل اهتاممه بالوليد بن املغرية آم ً
ال يف هدايته لإلسالم ومعه

صناديد قريش ،فيأيت ابن أم مكتوم الفقري األعمى مقاطع ًا كالم الرسول وطالب ًا منه ﷺ أن
ٍ
ٍ
بتكرار وإحلاحٍ
شديد كرهه رسول اهلل ﷺ ،فأعرض عنه وعبس ،فنزلت
يعلمه مما علمه اهلل،

سورة "عبس" تعاتب النبي عيل توليه وعبوسه .تم ّعن أهيا القارئ الكريم يف استجابتنا الطبيعية
يف مثل هذه املواقف ،تركز اهتاممك الفكري والعاطفي عىل ٍ
أمر عظيمٍ قد يكون له عواقب ذات

أمهية كبرية لك ،تناقشه مع أصحاب القرار ،فيأيت شخص مستضعف يقاطع حديثك طالب ًا منك

املعونة العاجلة عىل أمر ،كان يمكنك مساعدته فيه بعد انقضاء حديثك املهم ،ولكنه يكرر طلبه

بإحلاح .ماذا ستفعل بعد أن ينرصف القوم؟ الغضب والصياح وربام حرمانه مما طلب .كل هذه

أمور قد تتقبلها جمتمعاتنا كاستجابة مقبولة .ماذا فعل النبي ﷺ؟ فقط عبس وتوىل عن شخص
ٍ
بصوت يفصح به عن
يعب النبي عن نفسه بكلامت أو
ال يرى ع ْب ُس ُه وال توليه ،ألنه أعمى! مل رّ
أصم فقد يسمع ما يؤذيه ويحرجه ،وهذا أمر ال يمكن
ضيقه بإحلاح ابن أم مكتوم ،ألنه مل يكن َّ
أن يصدر عن نبي الرمحة.

أذكّر القارئ بأننا كنّا نتحدث قبل هذا االستطراد عن الصنف الثالث من مثريات

العواطف التي تدعو إىل مكارم األخالق ،وقلنا بأهنا مركوزة يف جب ّلة األنبياء يطبقوهنا دون

عناء أو تكلف .أما عامة املسلمني فال مناص هلم بغري مقاومة فجور النفس وأنانيتها التي
فطرهم اهلل عليها ،ليبلوهم أهيم أحسن عمالً .لذلك أجد نفيس مدفوع ًا إىل التوقف قلي ً
ال مع

هذه الطائفة من مثريات االنفعال ألمهيتها القصوى بالنسبة لسلوكنا األخالقي يف عاملنا املادي

احلديث ،ذلك ّ
ألن رحى مكارم األخالق ال تدور إلاّ عىل تحكم املرء عىل انفعاالته؛ بكبح

الشهوات واجلوانب السيئة يف االنفعاالت كالغضب واحلسد واجلبن واألنانية ،والتحيل بتلك

التي عدّ ها العقل والرشع من حماسنها ،كالرمحة والشفقة والكرم والتضحية والشجاعة وكظم
يتبوؤا مراتب القيادة
الغيظ ،وهذه الصفات هي املعايري التي تقاس هبا معادن الرجال ،حتى ّ

يف البالد التي تعرف قدر الرجال.

من يعرف قدر الرجال مثل أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه؟ فعندما أراد

أن يك ّلف صحابي ًا بوالية ما ،حرص أن يتأكد ّأوالً عن تح ّليه بالصفات التي فصلناها عن
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العواطف التي تدعو ملكارم األخالق ،وقدرته عىل التحكم عىل شهواته وكظمه للغيظ ،فسأل
عمن يعرفه فيزكيه له ،وعندما زكّاه من ظ ّن به خري ًا ،سأله عمر ريض اهلل عنه إن كان يعرفه
ّ

حق املعرفة؟ وعندما أجاب الرجل باإلجياب ،اخترب عمر معرفته بأن سأله إن كان جار ًا له ،أو
ّ
إن كان قد تعامل معه بالدرهم والدينار ،أو كان قد رافقه يف السفر .وعندما أجاب املسؤول

بالنفي قال له عمر" :اذهب فإنّك ال تعرفه" وقال له" :لعلك رأيته يف املسجد يقول برأسه
ّ

هكذا" ،وأومأ عمر بحركة الركوع .أي إنّه رآه يصيل وحكم عليه بالصالح للوالية ((( .وهذه

القصة تدل عىل عمق معرفة عمر بن اخلطاب الفطرية بأمهية هذه الطائفة من االنفعاالت يف

الم َحدّ ث كام وصفه رسول اهلل ﷺ.
الم ْل َهم ُ
التعرف عىل معادن الرجال فهو ُ

ذلك ّ
بأن تحكّم املرء يف هذا اجلانب العاطفي من شخصيته هو املحك األسايس ملعرفته،

وذلك ال يتم إلاّ باملعارشة الدقيقة ،كأن تجاور الرجل ،فتسمع وأنت يف جوف بيتك صياحه

عندما يغضب عىل زوجته وأطفاله ،أو بعض حديثه العذب معهم ،وتعلم من تعامل أهله

حق املعرفة .كذلك السفر الطويل الذي يعاين
وأطفاله مع أهلك وأطفالك ما يزودك بمعرفته ّ

منه املسافر يف العهود املاضية ،من شتّى أنواع املشقات التي ت ِ
ُظهر للعيان ما خبأه من رسعة نفاذ
وأثرتِه أو استيالء اخلوف عليه من أخطار السفر احلقيقية واملتوهمّ ة .والتعامل بالدرهم
صربهَ ،
والدينار يكشف يف احلال إن كان هو الذي يملك املال ويستعبده ،أم ّ
أن املال هو الذي يملكه،

تمام ًا كام يكشف احلاذق إن كانت الدراهم صحيحة أم مزيفة .والتعامل الصادق يف املال
يعتمد بالطبع عىل قدرة الشخص يف كبح عواطفه وانفعاالته الدنيئة.

ّ
إن االنفعاالت والعواطف املستقبحة ال يمكن إخفاؤها عن الذين يعيشون مع مثل

هؤالء التعساء .فهي ال تأيت ببغض الناس يف الدنيا وعذاب اهلل يف اآلخرة فحسب ،بل إنهّ ا
ٍ
ٍ
ٍ
ومتعة .ذلك ّ
بأن رغباته األنانية التي ُجبِ َل
وهناء
سعادة
ال تعود عىل الفرد بام توهمّ ه من نيل
عليها وأطلق هلا عنان فرسها ،تزداد مع الزمن بينام يضعف جلام كبح شهواهتا حتى يصبح

سجين ًا ملطالب ال يمكن تحقيقها ،وخماوف ال يستطيع تجنبها ،بالرغم مما أويت من سلطة عىل
( )1أورد هذه القصة احلكيم الرتمذي ،أبو عبداهلل حممد بن عيل بن احلسن بن برش (تويف320هـ) .أدب النفس ،حتقيق:
أمحد عبدالرحيم السائح ،مرص :الدار املرصية اللبنانية ،ط1993 ،1م ،ص.79
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رقاب املستضعفني ،وما اكتنزه من ٍ
مال ،بل ّ
إن املال والسلطة لتميس وقود ًا لنار شقائه﴿ :ﱁ

ﱂ ﱃ ﱄ ﱅﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ

ﱒ﴾ [التوبة.]55 :

ٍ
بدعاء جامع
لذلك كان رسول اهلل ﷺ يكثر من االستعاذة من هذه اخلصال املسرتذلة

أخرجه البخاري عن أنس بن مالك ريض اهلل عنه ،حني قال ّ
إن الرسول كان يكثر من قول

وض َلع الدَّ ْين
اهلم واحلزن ،والعجز والكسل ،واجلبن والبخلَ ،
"اللهم إين أعوذ بك من ّ
وغلبة الرجال".

(((

ِ
أهم
لقد ُأ ْعطي النبي ﷺ جوامع الكلم ،ففي هذه الكلامت القليلة يلخص هبذا الدعاء ّ
االنفعاالت والعواطف السيئة التي قد تسيطر عىل املرء إذا مل يسيطر عليها .ففي لغتنا النفسية

اهلم هو ما اصطلح عىل تسميته بالقلق  ،Anxietyوهو الشعور بالتوتر واخلوف مما
احلديثةُّ :

يمكن أن يحدث يف املستقبل من مشاكل ومصائب ،أما احلزن فهو الشعور باحلرسة والبؤس
واليأس مما حدث يف املايض بسبب فقد عزيز أو فوات مرغوب فيه ،ومن أوضح األعراض

التي تصاحب احلزن واالكتئاب إحساس املرء بالعجز واخلمول  Retardationالذي يعدّ ه

أهم أعراض االكتئاب.
األطباء النفسانيون أحد ّ

ومن اجلدير ذكره ّ
أن الغالبية العظمى ممن يلجؤون للعيادات النفسية اليوم يشتكون من

أعراض هذين االضطرابني :اهلم واحلزن .أي من أعراض القلق بالنسبة للمستقبل ،أو احلزن
واالكتئاب عىل ما فات .أ ّما املؤمن املتوكل عىل اهلل الذي أعاذه اهلل من سيطرة هاتني البليتني،
أن يقينه ّ
فإيامنه بالقدر يخفف عنه آالمه النفسية عىل ما فقده يف مايض حياته ،كام ّ
بأن املستقبل

بيد اهلل وليس له قدرة عىل تغيريه يرحيه كثري ًا من استيالء اهلم عىل فكره وقلبه ،فكام قيل" :ما

مىض فات واملؤمل غيب ،ولك الساعة التي أنت فيها".

(((

( )1البخاري ،صحيح البخاري ،مرجع سابق ،كتاب الدعوات ،باب التعوذ من املأثم واملغرم ،حديث رقم ()6367
ص.1223

( )2املستعصمي ،حممد بن أيدمر (تويف710ﻫ) .الدر الفريد وبيت القصيد ،حتقيق :كامل سلامن اجلبوري ،بريوت :دار
الكتب العلمية ،ط2015 ،1م ،ج ،4ص .506وعزاها إىل الشاعر األديب أيب إسحاق إبراهيم بن عثامن بن حممد
الغزي ،رقم ( )5130ورقم ( .)13469وأوردها الكفوي ،أبو البقاء أيوب بن موسى احلسيني (تويف 1093ﻫ)،
الكليات معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية ،حتقيق :عدنان درويش -حممد املرصي ،بريوت :مؤسسة الرسالة،
1998م ،ص .571ونسبها بعضهم يف غري هذه الكتب إىل أيب إسحاق الفزاري.
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لذلك نجد ّ
أن العالج النفيس للمضطربني نفس ّي ًا من املؤمنني يؤيت ثامره يف وقت قصري،

إذا استطاع املعالج النفيس أن يصيغ عالجه هبذا التصور اإلسالمي .فخربيت الشخصية خالل

النيف وستني عام ًا املاضية مع مرىض اضطرابات القلق واالكتئاب من املسلمني ،أقنعتني

بسطحية العالج النفيس الغريب والعقاقريي ،وقلة استدامة فوائده باملقارنة بالعالج النفيس

اإلسالمي املعريف  ،Islamic Cognitive Behavior Therapyويل يف هذا املوضوع أبحاث
منشورة يف دور ّيات علم النفس والطب النفيس الغربية والعربية ،ليس يف هذا الكتاب ٌ
جمال

لالسرتسال فيها.

أ ّما اجلبن والبخل فصفتان مرتبطتان ببعضهام كالوجهني لعملة واحدة .فاجلبان هو

من يضن بنفع اآلخرين ببذل النفس ،والبخيل من يضن بنفع اآلخرين ببذل ماله .كالمها

َع َرض من أعراض سيطرة حب الذات واألنانية عىل من اتصف هبام .أ ّما قهر الرجال بسبب
الدَّ ين أو غريه ،فيذكّرين باضطراب اخلوف من املواقف االجتامعية ،ال سيام تلك التي ترتعد
المستَضعف أو الذي قـَبِ َل باالستضعاف أمام رجال يتمتعون بالقهر
فيها فرائص الشخص ُ

والسلطة .وهذا اخلوف من جماهبة املواقف االجتامعية هو من أكثر االضطرابات النفسية

شيوع ًا يف عرصنا احلديث.

أما أولئك الذين تح ّلوا بالعواطف املستحسنة ،فهم قوم قد ُو ِهبوا مكارم األخالق.

وما ارتقى هؤالء يف مدارج السالكني من بعد ذكر اهلل إلاّ بحرصهم عىل تعويد أنفسهم

عىل حماسن العواطف واالنفعاالت ،وكبحهم لسيئها من شهوات النفس األ ّمارة بالسوء

فروضوها حتى أضحت كالدابة الذلول ،يكظمون الغيظ ويعفون عن الناس
واألنانيةّ ،
ويرمحون املسكني والصغري ،ويساعدون ذا احلاجة ،وينرصون املظلوم .استمع يف ذلك لقول
أم املؤمنني السيدة خدجية بنت خويلد ،وهي تؤازر النبي ﷺ وتثبته بعد أول ٍ
لقاء مرع ٍ
ب له

مع جربيل عليه السالم؛ إذ قالت ريض اهلل عنها" :كلاَّ ! واهلل ما يخزيك اهلل أبد ًا؛ إنك لتصل
ِ
ِ
َ
ب املعدو َم ،وتَقري الضيف ،وتعني عىل
الرحم ،وتصدُ ُق
احلديث ،وتَحمل الك ََّل ،وتَكس ُ
نوائب احلق".

(((

باب ،حديث رقم ( )3ص.21
( )1البخاري ،صحيح البخاري ،مرجع سابق ،كتاب بدء الوحيٌ ،
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هذه شامئله ﷺ قبل أن ُيبعث نب ّي ًا ،أما بعد بعثه فقد أصبح ُخ ُلقه القرآن ،يرىض لرىض

اهلل تعاىل ،ويسخط لسخطه ،فعندما ُسئلت السيدة عائشة ريض اهلل عنها عن خلق النبي ﷺ؟

قالت :أتقرأون سورة املؤمنني؟ قيل :نعم ،قالت :اقرؤوا ،فقرئ عليها ﴿ﱁ ﱂ ﱃ﴾

حتى بلغ حيافظون.

(((

( )2انظر :القرطبي ،أبو عبداهلل حممد بن أمحد (تويف 671ﻫ) .اجلامع ألحكام القرآن ،حتقيق سمري البخاري ،الرياض:
دار عامل الكتب ،ط2003 ،1م ،ج ،12ص.102
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الفصل اخلامس

تأمالت حول اختيار اهلل للبيئة والوراثة املناسبة لكل نبي
ُّ

مقدمة

هذا الفصل يتحدث عن موضوع مهم شائك معقد ،شغل علامء النفس لسنني طويلة،

وما زالت البحوث التجريبية وامليدانية واإلحصائية يف ميدانه تسعى جاد ًة لتكشف لنا بعض

مما خفي علينا من مالحمه ،ذلك هو مبحث أثر البيئة والوراثة يف تشكيل سامت الشخصية ،وما

يصدر عنها من عواطف.

ٍ
بشكل عام يف فصول سابقة ،ونركز تأمالتنا يف هذا الفصل
لقد أرشنا إىل هذا املوضوع

عىل احلكمة اإلهلية يف اختيار البيئة والوراثة املالئمة ألنبيائه وللرسل الذين اصطفاهم لتبليغ
رساالته ،وسوف نبذل جهدنا لتبسيط اجلانب العلمي هلذا امليدان ،ونكتفي بالعرض املبسط

الواضح .ذلك ّ
ألن هذا امليدان قد اكتنفته كثري من التخرصات واملبالغات التي ال تستند إىل

إثبات حقيقي .فحتى يف علم النفس احلديث نجد مثل هذه املغاالة التي تجاوزت حدود

تمجد البيئة ،أو تلك التي تعظم من أثر
املعقول ،ال سيام يف كتابات املتعصبني ملدارسهم ،التي ّ

الوراثة.

فواطسن  Watsonمؤسس املدرسة السلوكية املعروفة بتعصبها للبيئة كان يفتخر بقوله:

إنه لو أعطي طفل صحيح اجلسم ،فإنّه عىل يقني من أنّه يستطيع أن يستخدم قدراته السلوكية
بغض
البيئية لرييب هذا الطفل ليصبح طبيب ًا أو حمامي ًا أو فنان ًا أو تاجر ًا أو حتى شحاذ ًا أو جمرم ًاّ ،

النظر عن مواهبه وقدراته أو أصوله العرقية .تجد هذا اال ِّدعاء يف كتابه عن السلوكية بعنوان

 (((.Behaviorismويف املقابل ،نجد مثل هذه املبالغات يف كتابات املتعصبني للجانب الوراثي
يف تشكيل السلوك اإلنساين؛ إذ نقرأ يف الدور ّيات واملجلاّ ت الغربية تلخيص ًا خم ً
ال ألبحاث

هؤالء املتعصبني ،يزعمون فيها بأهنم اكتشفوا جين ًا أو مورث ًا للسعادة أو السلوك اإلجرامي

أو لغريمها من أشكال السلوك اإلنساين ،الذي أثبتت األبحاث العلمية ّ
أن للبيئة التي أنكروها
(1) Watson, J.B. (1930) Behaviorism,University of Chicago Press, 1930 – P. 82.
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نصيب األسد يف تكوينها ،وللوراثة يف هذا األمر دور ثانوي .وللقارئ ذي االهتامم هبذا
املوضوع أن ي ّطلع عىل كتب علم البيولوجيا االجتامعية  Sociobiologyوعلم دراسة سلوك
احليوانات يف بيئتها الطبيعية  Ethologyوعلم النفس التطوري ،فهي تذخر بمثل هذه املغاالة يف

تضخيم دور الوراثة ،فعلامء هذه الطائفة من اإلحيائيني هم طلاّ ب أستاذهم وكبريهم داروين
الذي دأب عىل تفسري السلوك اإلنساين من منظور نتائج دراساته عىل احليوان.

وهناك طائفة أخرى هلؤالء الغالة يتزعمها العنرصيون الذين يعتقدون بالتفوق الوراثي

جلينات اجلنس األورويب ،باملقارنة مع بقية البرش من األفارقة واآلسيويني .فالرجل األبيض
تفوق عىل األسود؛ ليس ألنّه يعيش يف بيئة تشجعه عىل اإلنتاج وتطوير العلوم
حسب تصورهم قد ّ

التجريبية والتكنولوجيا ،بل ألنّه يمتلك اجلينات املتطورة التي حرم منها األفارقة! فتجدهم

الم ّطلع عىل إفكهم بأنّه يقوم عىل أس ٍ
س علمية.
يستخدمون كل أشكال احليل الذكية إلهيام ُ

إذا استبعدنا مغاالة الوراثيني والبيئيني ،وتحرينا الدقة يف التثبت العلمي ،فسوف

نجد ّ
بأن التأثري الوراثي القطعي املبارشعىل سلوك اإلنسان ،ينحرص بشكل عام يف اجلوانب
العضوية ،من مثل اختالل الكروموسومات الذي يؤدي إىل اإلصابة بالتخلف العقيل
أن ٍّ
املعروف بمتالزمة داون  .Down’s Syndromeأ ّما فيام عدا ذلك فسنجد ّ
لكل من البيئة

والوراثة دوره يف تشكيل السلوك ،وأنّه يف أكثر احلاالت تتشابك هذه األدوار حتى ليصعب
عىل الدارس التأكد من ّ
أن الصفة التي يدرسها قد أتت من البيئة التي عاش فيها األفراد ،أو

مما ورثوه من اآلباء واألجداد .لذلك فقد د ّبر العلامء أساليب وحي ً
ال بارعة للتعرف عىل مدى

تأثري البيئة أو الوراثة عىل السامت واخلصائص النفسية التي يدرسوهنا .من ذلك ما ذكرناه من

قبل عن تلك الدراسات التجريبية التى قارن فيها علامء النفس بني التوائم املتطابقة والتوائم
املختلفة؛ إلماطة اللثام عن تأثري الوراثة يف اإلصابة بمرض الفصام العقيل ،كام استخدم العلامء

التكنولوجيا احلديثة والتصوير وأجهزة الكمبيوتر يف أبحاثهم التجريبية ،ال سيام تلك التي
طبقوها عىل األطفال حديثي الوالدة.

مهم ًا ّ
أثبتت هذه الدراسات ّ
قل أو كثر -عندما تتفاعل مع البيئة يفأن للوراثة دور ًا ّ

تشكيل الذكاء العام واالنطواء والسلوك االنفعايل لدى اإلنسان.
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تأمالت حول الوراثة والبيئة يف تكوين صفات األنبياء
ُّ
عىل الرغم من ّ
أن موضوع املقارنة بني تأثري البيئة والوراثة قد يبدو وكأنّه من املوضوعات

التي أثارها العلم احلديث ،إال أن هذا املبحث له أصول تارخيية إسالمية قديمة .استمع إىل

قصة الصحايب اجلليل أشج عبد القيس عندما قدم إىل املدينة مع بعض أصحابه للسالم عىل

األشج تريث حتى
الرسول ﷺ .فعندما وصلوا تسابق القوم يسلمون عىل الرسول ﷺ ،لكن
ّ
ِ
ثم
نفض عن جسمه غبار السفر ،وخلع ثوبه ووضعه يف مخالته ،وأخرج ثوب ًا نظيف ًا ولبسهّ ،

أقبل يميش هبدوء إىل الرسول ﷺ .كان الرسول ﷺ يتابع ما قام به ولعل ابتسامة الرضا قد
كست وجهه الرشيف ،فقال له كام جاء يف صحيح مسلم" :إِ َّن فِ َ
يك َخ ْص َل َتينْ ِ ُي ِح ُّب ُه َما اهللُ:

الحِْ ْل ُمَ ،واألَنَاةُ (((".فقال األشجُ :
قت هبام ،أم ج َبلني اهلل عليهام؟ فقال الرسول
"أخ ُلقني تخ َّل ُ
ﷺ" :بل ج َب َلك اهلل عليهام" ،فقال :احلمدُ هلل الذي ج َب َلني عىل خ ُلقني يح ُّبهما اهلل ورسو ُله".

(((

انظر إىل هذا السؤال" :خلقني تخلقت هبام أم جبلني اهلل عليهام؟" بلغة اليوم قال األشج :هل

اكتسبت هذين اخللقني عن طريق الوراثة أم البيئة؟

نعود بعد هذه املقدمة إىل تأمالتنا حول االختيار الر ّباين احلكيم للبيئة املالئمة والوراثة

الالئقة لرتبية من انتقاهم ليكونوا أنبياءه ورسله للناس .ولكي تكون تأمالتنا واضحة جتنبنا
اللغة ذات الصبغة التجريدية والتخصصية .فبالرغم من االختالفات اجلسمية والنفسية

بني أنبياء اهلل كبرش ،إال أهنم مجيع ًا يتميزون بصفات َو ْهبية خلصها العلامء يف أربع صفات،
كنا نرددها منذ أن كنّا أطفاالً يف املدارس االبتدائية ،أال وهي :الصدق واألمانة والتبليغ

والفطانة .فإذا دققنا النظر يف هذه الصفات ،وحاولنا تحليلها ،لوجدنا ّ
أن فيها منح ًا ربانية
َح ُّمل ثقل الرسالة ،وأخرى وراثية كهيئة أبداهنم وبعض
ثابتة ،كالعصمة والقدرة عىل ت َ

عز
جوانب شخص ّياهتم املوروثة ،وثالثة امتزج فيها أثر الوراثة مع البيئة التي اختارها ربنا ّ

ّ
وجل لرتبية أنبيائه.

( )1مسلم ،صحيح مسلم ،مرجع سابق ،كتاب اإليامن ،باب األمر باإليامن باهلل تعاىل ورسوله ،حديث رقم ()17
ص.41

( )2أبو داود ،سليامن بن األشعث السجستاين (تويف 275ﻫ) .سنن أيب داود ،الرياض :بيت األفكار الدولية ،ط،1
1999م ،كتاب األدب ،باب قبلة الرجل ،حديث رقم ( ،)5225ص.561
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فمن الناحية الوراثية يستحيل عىل أنبياء اهلل ما َق ُب َح من الصفات َ
الخ ْل ِقية والنفسية

كالربص واجلنون ودمامة الوجه وقرص القامة املعيب أو طوهلا املشني ،كام يلزم أن يكون النبي
حسن الوجه والصوت .وسوف نناقش فيام ييل أهم اهلبات الر ّبانية العامة جلميع رسله وأنبيائه

التي قدمناها بأسلوب مبسط وبمفاهيم واصطالحات حديثة .فباإلضافة إىل توريث األنبياء
لقية ،اخرتنا أن نتحدث عن ِ
ما حسن من الصفات اخل ِ
اهلبة الروحية والقوة اجلسمية والذكاء
َ
َ ُ َ
الم ْحتِد ،وذلك تمهيد ًا لتأمالتنا يف الفصل القادم عن حكمة اهلل
والتفكري اخللاّ ق ونبل النسب َ

تعاىل يف االختيار احلكيم للبيئة والوراثة األكثر تفصي ً
ال لسرية نبيني مها :موسى ويوسف عليهام

السالم ،ملا ورد من تفصي ٍ
ل حلياهتام يف القرآن الكريم ،لعل ذلك يمنحنا عمق التفكر يف حكمة

عز ّ
وجل يف كل ما يحدث لنا مما قدّ ره علينا.
اهلل تعاىل ،وحسن الظ ّن به ّ

الوراثة الروحية
عندما نقرأ قوله تعاىل﴿ :ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ

ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ﴾ [آل عمران 33 :و .]34وقوله عن سيدنا إبراهيم

ﭐ﴿ﱞ ﱟ ﱠ ﱡﱢ ُكلاّ ً ﱤﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ
ﱯ ﱰ ﱱ ﱲﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ

ﱻﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ
ﲋ ﲌ ﲍ ﲎﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ

ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ﴾ [األنعام.]88-84 :
عندما أقرأ هذه اآليات تقودين تأماليت إىل التساؤل عن احتامل وجود مورثات أو "جينات"

روحية ،كاجلينات البيولوجية التي تنقل لنا الصفات اجلسمية وبعض الصفات النفسيةّ ،
وأن
هذه املورثات الروحية مغروسة يف َخ ْل ِق األنبياء وتكوينهم ،وأهنا ت َُو ّرث ألبنائهم ،وإلاّ فام هي
احلكمة اإلهلية من هذا االصطفاء.

فتورثنا الصفات اجلسمية
فاجلينات البيولوجية تأتينا من الوالدين واألسالف واألجدادَّ ،

كالطول ومالمح الوجه ولون البرشة وغريها من اخلصائص املادية ،كام تتفاعل مع البيئة
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ُعب عماّ ورثناه
ّ
لتورثنا بعض اخلصائص النفسية كالذكاء واالنطواء وحدة االنفعال ،التي قد ت رّ
ٍ
فصل سابق .فكل هذه
من شدة استجابات أجهزتنا العصبية املستقلة كام وضحنا ذلك يف
الصفات الوراثية األصل تفرسها لنا العلوم احلديثة.

ولكن هل يا ترى هناك جينات ومورثات روحية تنتقل من اآلباء لألبناء هيبها اهلل تعاىل ملن

َح ُّمل مشا ّقه ،وأهنا
اختاره ،فتستخرج من قلوهبم حظوظ الشياطني وت َُه ّي ُئهم لتلقي الوحي وت َ

بطبيعتها الروحية بعيدة كل البعد عن كل ما هو مادي وحسيّ  ،فليس للبحث العلمي املادي
ٌ
سبيل إىل معرفة كنهها؟ وهل يا ترى كان هلذه املورثات دور يف تفاضل األنبياء؟ وهل يا ترى

هي كاجلينات املركّبة املادية  Multiple genesالتي تورث الطول ولون البرشة ،فهي موجودة

يف كل الناس بكم ّيات متفاوتة ،كلام ازداد عددها ظهر تأثريها اجلسمي ،وتبع ًا هلذا التصور كلام

ازداد عدد هذه اجلينات الروحية يف اإلنسان أصبح أكثر شفافية وروحانية؟ وهل تفرس لنا هذه

النظرية تفاوت الناس يف قدراهتم التلباثية  Telepathicكاألحالم املنامية التنبؤية ،التي يراها

ثم تحدث يف املستقبل للشخص املوهوب كام رآها يف منامه أو صدق حدسه وإهلامه أو
النائمّ ،

فراسته أو غريها من القدرات غري املادية؟ وهل تزداد هذه القدرات بالعبادة والتفكر رغم أهنا
ِهبات قد يرزقها اهلل تعاىل للناس كافة بأقدار متفاوتةٍ؟
املورثات املفرتضة هي من أهم صفات األنبياء التي متكنهم من تلقي الوحي من
فهذه ِّ

السامء ،وذلك ألنني أجد بعض التأييد هلذا التصور فيام ورد عن النبي ﷺ يف شأن عمر بن
اخلطاب ريض اهلل عنه .فتصوري لوجود املورثات الروحية يقول ّ
بأن هذه املورثات هبة من
اهلل تعاىل ،وليست بالرضورة أن تكون مرتبطة بعمق التدين وعلو املرتبة الدينية ،هذا بالرغم

من أن العبادة ومداومة الذكر قد تزيد من تأثريها الروحي.

فاملسلم الذي يرث نسب ًة عالي ًة من هذه اجلينات الروحية أو يكتسبها ٍ
عز
هببة من اهلل ّ

ّ
وجل ،تزداد قدرته عىل استقبال ما يدور حوله من األنشطة الروحية وكأنه "رادار" روحي،
(الم َحدَّ ث) .استمع بعد ذلك هلذا احلديث النبوي الكريم
وهذا ما يطلق عليه باصطالح ُ

الذي رواه البخاري عن أيب هريرة ،وهو يصف قدرات عمر بن اخلطاب الروحية" :لقد
ٍ
كان فيام قبلكم من األمم ُم َحدَّ ُث َ
حديث آخر رواه
ون فإن يك يف أمتي أحد فإنّه عمر (((".ويف
باب ،حديث رقم ( )3469ص.668
( )1البخاري ،صحيح البخاري ،مرجع سابق ،كتاب أحاديث األنبياءٌ ،
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الم َحدَّ ثين يف بني إرسائيل بأنهّ م رجال " ُي َك َّل ُم َ
ون من غري أن يكونوا
أبوهريرة يصف النبي ﷺ ُ

أنبياء (((".ليس هذا فحسب بل ّ
إن اإلمام أمحد والرتمذي قد رويا عن عقبة بن عامر ريض اهلل

عنه أنّه سمع رسول اهلل ﷺ يقول" :لو كان بعدي نبي لكان عمر بن اخلطاب (((".لقد أثارت
هذه األحاديث الرشيفة كثري ًا من العلامء وعامة الدارسني ،حيث تساءل اجلميع :كيف يكون

عمر بن اخلطاب يف هذه املرتبة وال يكون أبو بكر الصديق ،رغم تأكيد األحاديث النبوية عىل
تفضيل أيب بكر عىل عمر وعىل مجيع صحابة رسول اهلل ،منها احلديث الرشيف الذي رواه
ِ
عيل يف صحبته وماله أبا بكر ،ولو كنت
البخاري؛ إذ يقول املصطفى ﷺ" :إن م ْن َأ َم ِّن الناس ّ

متخذ ًا خلي ً
ال غري ريب التخذت أبا بكر ،ولكن أخوة اإلسالم ومودته".

(((

كام أكد عمر بن اخلطاب نفسه هذا التفضيل بقوله" :أبو بكر سيدنا وخرينا وأحبنا إىل

رسول اهلل ﷺ ((( ".وعندما اشتد املرض عىل رسول اهلل فلم يستطع امليش إىل املسجد قال:

" ُمروا أبا بكر يصيل بالناس"((( مما يدل عىل أفضليته عىل عمر وعىل مجيع الصحابة.

ويف احلقيقة ّ
فإن كثرة األدلة عىل هذه املكانة أليب بكر -صاحب النبي يف الغار والسابق

يف قبول اإلسالم -صارت كاحلقائق الدينية املس َّلم هبا .لذلك ثار هذا التساؤل وصار للبعض

وكأنّه شبيه بالتنافر املعريف  Cognitive Dissonanceالذي كنّا ندرسه يف علم النفس ،وهو

التوتر الذي يصيب الفرد عندما يجد نفسه مضطر ًا إىل الوقوف حائر ًا بني موقفني متناقضني.
ففي هذه احلالة قد يخفف الشخص من توتره بمحاولة إنكار صحة إحدامها ،أو الطعن يف
مصداقيته ،أو يستخدم احليل النفسية التي تأيت بالتواؤم بينهام.

( )1املرجع السابق ،كتاب فضائل الصحابة ،باب مناقب عمر بن اخلطاب ،حديث رقم ( )3689ص.704
باب ،حديث رقم ( )3686ص.577
( )2الرتمذي ،جامع الرتمذي ،مرجع سابق ،كتاب املناقبٌ ،

( )3البخاري ،صحيح البخاري ،مرجع سابق ،كتاب فضائل الصحابة ،باب سدوا األبواب إال باب أيب بكر ،حديث
رقم ( )3654ص.698

( )4الرتمذي ،جامع الرتمذي ،مرجع سابق ،كتاب املناقب ،باب مناقب أيب بكر الصديق ،حديث رقم ()3656
ص.573
( )5البخاري ،صحيح البخاري ،مرجع سابق ،كتاب األذان ،باب أهل العلم والفضل أحق باإلمامة ،حديث رقم
( )678ص.144
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لذلك نجد أن البعض قد طعن يف صحة احلديث أو ض ّعف إسناده ،رغم ّ
أن صحته

الم َحدِّ ثين مثل األلباين.
تأيت من مكانة رواته كأمحد بن حنبل والرتمذي ،كام ّ
صححه كبار ُ

املسوغات الختيار عمر ،رغم فضل
وحاول البعض مثل ابن حجر "تخفيف التوتر" بإيجاد ّ

أيب بكر ّ
بأن عمر كان قو ّي ًا يف إحقاق احلق ،وأنه كان مله ًام ،يرى الرأي فينزل به القرآن .فقد
أخرج مسلم عن ابن عمر قول أبيه" :وافقت ربيّ يف ثالث :يف احلجاب ،ويف أسارى بدر،
(((
ويف مقام إبراهيم".

من هنا كان تصورنا لوجود جينات روحية كافي ًا لتفسري اختيار الرسول ﷺ لعمر رغم
فضل أيب بكر عليه .فعمر ُم َحدَّ ث بفضل ما ِ
ورثه من هذه املورثات الروحية التي وضعها اهلل
تعاىل يف ِجبِ َّلتِه ،هب ًة منه تعاىل ،مثلام أعطاه طول القامة وقوة اجلسم .فهذه اهلبة الر ّبانية ليست
دلي ً
ال عىل املكانة الدينية ،فقد تجدها يف أشخاص رقيقي التدين .فهي يف قدراهتا احلاس ّية تعمل

كام يعمل "الرادار الروحي" .فنحن لسنا األحياء الوحيدين يف األرض ،فهذا الكون يموج

باملالئكة واجلن وما ال نعلمه من الكائنات الروحية .فوجود خملوقات روحية تعيش معنا قد

أصبح مقبوالً عند كثري من العلامء واملفكرين من شتى أقطار املعمورة.

ّ
إن اهلبة الربانية التي كانت لعمر هي التي مكّنته من اخرتاق حجب املكان والزمان،

ّ
وكأن املالئكة تكلمه .فمن ذلك قصته املشهورة التي
فكان مله ًام ُيلقى الصواب يف روعه،
ٍ
باختصار يف فص ٍ
ل ساب ٍق عن الصحايب سارية بن زنيم أمري جيش املسلمني الذي كان
ذكرناها

ٍ
منخفض
يقاتل املرشكني يف بالد الفرس ،حني تكاثرت الفرس عىل املسلمني وحارصوهم يف

من األرض ،يف حني كان للفرس حصن يف قمة جبل .عندها أيقن سارية بضعف موقفه ومل
هيتد إىل خطةٍ تنقذه وجيشه من هذا املوقف احلرج .يف هذا الوقت كان أمري املؤمنني عمر بن

املنورة فإذا به ينادي بأعىل صوته:
اخلطاب يلقي خطبة اجلمعة يف مسجد رسول اهلل يف املدينة ّ

"يا سارية بن زنيم اجلبل...يا سارية اجلبل" فسمع سارية نداء عمر ،وصعد بجنوده اجلبل
وكان له النرص .فصياح عمر لسارية يمكن تفسريه عىل أساس كونه ُم َحدّ ث ،أما نقل صوته

لسارية فهو من تكريم اهلل له ولسارية وللمقاتلني املسلمني.

(((

( )1مسلم ،صحيح مسلم ،مرجع سابق ،كتاب فضائل الصحابة ،باب من فضائل عمر ،حديث رقم ()2399
ص.976
( )2تقدم توثيقها ص.49
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نختتم تأمالتنا هلذه الفقرة بتصورنا أنّه من دون تكاثر هذه املورثات الروحية لدى

األنبياء لتعذر عليهم تلقي الوحيّ ،
وأن هذه املورثات بام هلا من خصائص اجلينات الوراثية

أمكن توريثها لألبناء ،لذلك ربام كان ذلك سبب ًا حلرص النبوة يف آل عمران ويف إبراهيم

وذريته .قال تعاىل :ﭐ
﴿ﱞ ﱟ ﱠ ﱡﱢ ُكلاّ ً ﱤﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩﱪ ﱫ

ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲﱳ ﱴ ﱵ ﱶ
ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄﲅ
ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ

ﲔ﴾ [األنعام.]87 – 84 :
وكذلك اكتساب األنبياء كثري ًا من األمور من آبائهم باملالحظة واملالزمة ،فض ً
ال عن

لتحمل مهام النبوة والرسالة ،والصور القرآنية مسرتسلة يف هذا الشأن ،كام
التهيئة الربانية
ّ

نجدها يف شخصيتي إبراهيم وإسامعيل ،ويعقوب ويوسف ،وموسى هارون ،وداوود

وسليامن ،عليهم السالم.

أمهية قوة األنبياء اجلسمية
ّ
إن قوة أجسام األنبياء املوروثة هلا أمهيتها يف القيام بالتبليغ والصرب عىل أذى أقوامهم ،كام

ّ
وأن هلا رضورهتا يف ت ََح ّمل ثقل الوحي :مادي ًا ومعنوي ًا ﴿ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ﴾ [املزمل.]5 :

ويف ذلك تخبرنا سرية نب ّينا وسيدنا حممد ﷺ أنه كان عندما يتنزل عليه الوحي يزداد وزنه بشك ٍل

خارق ،ففي صحيح البخاري ّ
تنزل عليه الوحي يوم ًا وكانت فخذه عىل فخذ الصحايب
النبي ﷺ ّ
أن ّ
ترض فخذي (((.كام ورد
عيل حتى خفت أن ّ
اجلليل زيد بن ثابت ،فقال زيد :إن فخذ النبي ثقلت َّ

يف شتى املصادرأنّه عندما ينزل عليه الوحي وهو عىل ناقته فإنهّ ا ال تستطيع الوقوف بل تربك ،ومتد
عنقها يف األرض ،ويكون هلا رغاء من شدة ثقل ما تجده خالل َتن َُّزل الوحي.

(((

( )1البخاري ،صحيح البخاري ،مرجع سابق ،كتاب الصالة ،باب ما يذكر يف الفخذ ،قبل حديث رقم ( )371ص.94

( )2البيهقي ،أبو بكر أمحد بن احلسني (تويف 458ﻫ) .دالئل النبوة ،حتقيق :عبد املعطي قلعجي ،بريوت :دار الكتب
العلمية ودار الريان ،ط1988 ،1م ،ج ،7ص .53عن أم املؤمنني عائشة قالت( :إن كان َل ُيوحى إىل رسول اهلل ﷺ
وهو عىل ناقته فترضب عىل جرائها من ثقل ما يوحى إليه.)...
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ومن األدلة عىل قوته ﷺ صعوده ونزوله املتكررلغار حراء يف أعىل جبل النور عىل ارتفاع

يربو عىل  650مرت ًا .فللوصول إليه يحتاج املرء إىل تسلق أماكن عمودية يف اجلبل ،مما دعى
السلطات السعودية ملنع الرشكات من زيارة احلجاج للغار تجنب ًا الحتامل تعرضهم ملخاطر
الصعود وإلصابة بعضهم باإلعياء أو لنقص األكسجني .ويل يف هذا الشأن تجربة شخصية

أقصها للقارئ.

فقد أكرمني اهلل بالتربك بزيارة غار حراء يف عام 1959م ،وأنا يف السابعة والعرشين

من عمري ،وكنت وقتها شاب ًا قو ّي ًا يامرس شتى األلعاب الرياضية ،كنت بالطبع مشوق ًا إىل
الصعود للغار املبارك لتطأ قدماي أرض ًا مشى عليها خري الربية .كنت عىل ثقةٍ من مقدريت

اجلسمية عىل صعود اجلبل ،لكنني فوجئت بضعفي واضطراري للجلوس عدة مرات ،أللتقط

أنفايس وللجلوس حتى أستجمع قويت ملواصلة الصعود ،ذلك بالرغم من ّ
أن الطريق إىل قمة

وس ّه َل طلوع املنحدرات بام أقاموه من الدُّ ُرج .فتبينّت يل القوة اجلسمية التي
اجلبل قد ُو ّس َعت ُ

للتزود بالطعام الذي
كان يتمتع هبا الرسول ﷺ ،فقد كان يصعد وينزل من الغار ،كلام احتاج
ّ

كانت تعدّ ه له سيدتنا أم املؤمنني خدجية ريض اهلل عنها.

ال يف اخلمسينات باملقارنة بعدد حجاج اليوم ،ومل تكن هناك ٍ
كان عدد احلجاج قلي ً
مبان

املرشفة للزائر من داخل الغار .فبدت يل الكعبة يف صحنها
وعامرات تحجب رؤية الكعبة ّ

وكأنني أنظر إليها من طائرة ،فتعجبت من اختيار املصطفى ﷺ هلذا اجلبل ولغاره املبارك الذي

رشفه اهلل بزيارة جربيل ونزول أول آيات القرآن العظيم.
ّ

ومن األدلة عىل قوة النبي حممد ﷺ اجلسمية ما حدث له مع ركانة بن عبد يزيد الذي

اشتهر بني أهل مكة بقوته اخلارقة وبِن َيته اجلبارة ،فام صارعه أحد إال وطرحه أرض ًا ،وأنّه

مل هيزمه إنسان قط .فيقول ابن إسحق أنّه لقي النبي يف إحدى شعاب مكة يوم ًا قبل اهلجرة

وهو عىل دين كفار مكة ،ويبدو يل من سياق اختالفات الرواة للقصة ّ
أن ركانة حدثته

ويشمت
نفسه بأن يدعو النبي للمصارعة وهيزمه ،فينتقص ذلك من مكانة الرسول،
ّ
فتعجب ركانة ومل يصدق ما حدث
لكن النبي صارعه فطرحه أرض ًا.
ّ
بذلك كفار قريشّ .

"عد يا حممد" فبطش
له فربام قال يف نفسه" :ع ّلها كانت رمي ًة بغري رامٍ" ،فقال للرسولُ :
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به الرسول ﷺ مرةً أخرى وأضجعه ،وقيل :أعادها ثالث مرات .فلم يصدق ركانة ذلك
وعدّ ها سحر ًا!

(((

ويصور لنا القرآن الكريم هذه القوة اجلسمية يف عدد من األنبياء ،منهم موسى عليه
ّ

يعب عن قوته اجلسمية ،فض ً
ال عن قوته يف
السالم ،الذي صورته اآليات القرآنية تصوير ًا رّ
احلق؛ فذا سيدنا موسى عليه السالم بوكزة منه (لكمة دون سالح) يقيض عىل أحد املتقاتلني

﴿ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ
ﱝﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ

تصور ألبيها قوة
ﱰﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ﴾ [القصص .]15 :وهذه ابنة شعيب عليه السالم ّ

موسى عليه السالم بجملة غاية يف البالغة واخلتزال والتصوير ﴿ﲙ ﲚ ﲛ ﲜﲝ

ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ﴾ [القصص .]25 :ويف الدفاع عن العقيدة والتوحيد
تنسجم القوة الروحية مع القوة اجلسدية يف خطاب موسى للسامري الذي صنع عج ً
ال ليعبده

قوم موسى ﴿ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ

ﳍ﴾[طه .]96 :ولعل مالمح هذه القوة اجلسدية متواترة يف الكتابات التارخيية والدينية ،فمام
هو متسق مع هذه الصورة ،ذلك التمثال الذي نحته الفنان (مايكل أنجلو) أحد أشهر فناين

عرص النهضة؛ إذ نحت متثاالً ملوسى عليه السالمُ ،يربز فيه معامل القوة يف جسده بصورة الفتة.

واحلديث يطول عن القوة اجلسدية لبعض األنبياء ،ويستطيع الدارسون تتبع هذه الصور ،وتبينّ
أمهيتها يف الدعوة ،وستتشكل عند الدراسني فسيفساء مجيلة ومتنوعة من عمل نوح عليه السالم
يف صنع السفينة ،وهو حيتاج إىل قدرة جسدية يف اليدين خاصة ،وبناء إبراهيم وإسامعيل عليهام

السالم للكعبة ،وهو يتطلب قدرة جسدية ،وداوود عليه السالم كان حداد ًا يصنع الدروع مما

يتطلب قوة جسدية ،وزكريا كان نجار ًا إلخ.

الذكاء والتفكري اخللاّ ق
ومن اخلصائص التي تشرتك فيها الوراثة مع البيئة القدرات العقلية لألنبياء وهي من

الصفات الالزمة للفطانة .فام بعث اهلل تعاىل نبي ًا إال وكان أذكى قومه ،وأكثرهم قدر ًة عىل
( )1ابن إسحاق ،حممد بن إسحاق بن يسار (تويف 151ﻫ) .سرية ابن إسحاق ،حتقيق :حممد محيد اهلل ،املغرب:معهد
الدراسات واألبحاث والتعريب1976 ،م ،ج ،5ص.256
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التفكري اخلالّق ّ
وحل املشكالت ،ولو قيست مقدراهتم العقلية بمقاييس زمننا احلارض حلصلوا
عىل أعىل الدرجات .واألمثلة عىل ذكاء األنبياء وقدراهتم العقلية واالبتكارية ال حرص هلا يف

القرآن الكريم ،ال سيام يف نقد فكر املرشكني ورسد احلجج الدامغة لضالهلم.

فانظر إىل ذكاء سيدنا إبراهيم عليه السالم وقدرته اإلبداعية ،وهو يقيم احلجة عىل قومه

ثم اقرأ يف كتاب اهلل كيف أقام احلجة
من ع ّباد األوثان والنجوم والكواكب وعىل أبيه الكافرّ ،

عىل امللك النمرود الذي ا ّدعى األلوهية .فيخربنا القرآن الكريم ّ
أن النمرود حينام ا ّدعى بأنه
يحيي ويميت كاهلل ،أفحمه إبراهيم بقوله﴿ :ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ

ثم تفكر يف
ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃﲄ﴾ [البقرة ،]258 :بهت النمرود ومل يجد جواب ًاّ .
ذكائه وتفكريه اخللاّ ق عندما ن ّفذ خطته إلقناع قومه ّ
بأن أوثاهنم ليست آهلة؛ إذ قام بتحطيمها
إال كبري ًا هلم .وملا أتوا به ﴿ﱞ ﱟ ﱠ ﴾ قال هلم مستهزئ ًا حطم أصنامكم كبريهم هذا،

فاسألوهم إن كانوا ينطقون .نجح إبراهيم يف زعزعة إيامن قومه بأصنامهم ،فرجعوا إىل
رشدهم وفطرهتم ،ولكنهم رسعان ما ارتدوا إىل كفرهم وعنادهم .وقد سجل القرآن الكريم

ذلك يف اآليات التالية من سورة األنبياء﴿ :ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ

ﱭﱮ ﱯﱰﱱﱲﱳﱴﱵﱶ ﱷﱸﱹﱺ
ﱻﱼﱽﱾﱿ ﲀﲁﲂﲃﲄﲅﲆﲇ ﲈ
ﲉﲊﲋﲌﲍﲎﲏﲐ ﲑﲒﲓﲔﲕﲖﲗﲘ

ﲙﲚ ﲛ ﲜ ﲝ﴾ [اآليات  61إىل  67من سورة األنبياء].
وال أريد أن أختم هذا املوضوع من دون احلديث عن قدرات نب ّينا احلبيب حممد ﷺ
ٍ
تسوية
العقلية ،وكيف استطاع حتى قبل بعثته أن يصل بذكائه اخلارق وتفكريه اإلبداعي إىل

لنزا ٍع بني القبائل القرشية كاد أن يتفجر فيصبح حرب ًا رضوس ًا .فقد رشعوا يف إعادة بناء

الكعبة املرشفة ،وملا بلغ بناؤهم موضع احلجر األسود اس َت َعر اخلالف بينهمَ ،م ْن من القبائل

ستنال رشف وضع احلجر األسود يف مكانه ،حتى خاف العقالء منهم أن تتكرر بينهم حرب

البسوس التي اشتعلت ألسباب تافهة ،واستمرت أكثر من أربعني سنة بني قبيلتي بكر وتغلب

رغم أهنام كانا أبناء عمومة.
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فلام استمر اخلالف بينهم يف مكة أيام ًا دون ٍّ
حل ،اقرتح عاقل منهم أن ُي َحكّموا أول

داخل للمسجد احلرام ،وأراد اهلل تعاىل أن يكون ذلك حممد ًا ،فاستبرشوا به ورضوا بحكمه.

فوضع ردا ًء يف األرض ،ووضع احلجر األسود وسطه وطلب من زعامء القبائل املتخاصمني أن

يمسكوا بأطراف الرداء ويرفعوه جمتمعني إىل مكانه يف البناء ،فأخذه ووضعه بيديه الكريمتني
يف مكانه ،فكان ح ً
ال ريض به اجلميع.

(((

كان ذلك قبل مخس سنني من بعثته نب ّي ًا ،فلعله مل يكن وحي ًا إنام ذكا ًء وقدرة ابتكارية،

و ّفقه اهلل عىل استخدامها .فسرية الرسول ﷺ تؤكد لنا بأنّه كان يعتمد عىل ذكائه وعىل مهارته

صح العزم عليه .من ذلك إباحته للغيلة ،بعد أن كان قد
يف مالحظة الوقائع الستنباط ما ّ

هم بنهيها ،والغيلة هي وطء الزوجة أثناء فرتة رضاعتها ملولودها ،وذلك تجنب ًا ملا قد يصيب
ّ
الرضيع من أذى .فقد ثبت يف صحيح مسلم ّ
أن الرسول ﷺ قال" :لقد مهمت أن أهنى عن
الغيلة ،حتى ذكرت ّ
أن الروم وفارس يصنعون ذلك فال يرض أوالدهم".

(((

والم ْحتِد/األَصل
نبل النسب َ

الذكاء والتفكري اخللاّ ق وقوة األبدان صفات وراثية أو صفات اختلطت فيها الوراثة مع

البيئة فكلها تدور حول هذين املكونني من منظور علم النفس ،لكن هناك جوانب اجتامعية
وحضارية أخرى هلا تأثريها يف تكوين شخص ّيات األنبياء ،ومن أمهها كرامة األصل ونبل

النسب .وهي من الصفات االجتامعية واحلضارية التي يختارها اهلل يف تنشئة أنبيائه .فكل
مبجلة ،ومن ٍ
أرس عريقة يف نسبها؛ إذ يستحيل عىل من
األنبياء ينحدرون من قبائل جليلة ّ

عز ّ
وجل أن ينظر إليه مواطنوه بعني االحتقار ،أو أن يكافح كفاح ًا نفس ّي ًا داخل ّي ًا
يب ّلغ عن اهلل ّ

إحساسه باهلوان أمام معارضيه.

فانظر إىل نسب نب ّينا حممد ﷺ ورشفه يف قومه ،فهو من قريش ،أعرق قبيلة عربية ومن

أرشف بيوت تلك القبيلة أال وهو بيت بني هاشم ،فكام قال صلوات اهلل وسالمه عليه يف
( )1انظر تفاصيل هذه القصة عند ابن كثري ،البداية والنهاية ،مرجع سابق ،ج ،2ص.705

( )2مسلم ،صحيح مسلم ،مرجع سابق ،كتاب النكاح ،باب جواز الغيلة وهي وطء املرضع وكراهة العزل ،حديث رقم
( )1442ص.573
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حديثه املشهور الذي رواه مسلمّ :
"إن اهلل اصطفى كنانة من ولد إسامعيل ،واصطفى قريش ًا

من كنانة ،واصطفى من قريش بني هاشم ،واصطفاين من بني هاشم (((".يجد الباحث مثل

هذا االصطفاء يف أنساب مجيع املرسلني واألنبياء الذين عاشوا يف القرون التي ُس ّجل تارخيها.

أ ّما األنبياء الذين أتوا بعد سيدنا إبراهيم عليه السالم امللقب بأيب األنبياء فهم ﴿ﲈ ﲉ

ﲊ ﲋﲌ﴾ [آل عمران.]34 :

ٍ
كام ذكرنا آنف ًا ّ
ونصوص إسالم ّية قد تحتاج إىل
فإن تأمالتنا وما يسندها من مبادئ نفسية
ٍ
تجسيد وتدعي ٍم تفصييل عن حياة األنبياء منذ طفولتهم ،لنلقي الضوء عىل بعض ما خفي من
حكمة اهلل تعاىل يف تنشئتهم إىل أن بلغوا سن تكليفهم بالنبوة والرسالة .فتأثري سنوات الطفولة
وأمه ّية رعاية الوالدين -واألم بشكل خاص -هلا أعظم األثر يف تكوين شخصية اإلنسان.

لذلك اخرتنا موسى ويوسف عليهام السالم لتفصيل القرآن الكريم عن تطور حياهتام ع ّلنا
ٍ
صفات جسميةٍ وتربيةٍ بيئية .فإىل
ندرك طرف ًا من حكمة اهلل تعاىل العظيمة ،فيام زودهم به من

الفصل السادس والسابع عن موسى ويوسف عليهام السالم.

( )1املرجع السابق ،كتاب الفضائل ،باب فضل نسب النبي ﷺ ،وتسليم احلجر عليه قبل النبوة ،حديث رقم ()2276
ص.935
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الفصل السادس

تأمالت حول دقائق حكمة اهلل يف تدبري البيئة
ُّ
والوراثة لموسى عليه السالم

إن التفكر يف دقائق ِ
ّ
احلكَم اإلهلية التي ُف ِّصلت يف القرآن الكريم عن هتيئة سيدنا موسى

عليه السالم للقيام بتكاليف بعثته ،هلي من أوضح األمثلة عىل دقة هذا االختيار الرباين للبيئة

املناسبة والوراثة املالئمة لتنشئة رسله ،باألسلوب الذي ارتضاه هلم ،حتى ينضجوا وينجزوا
ٍ
أشق املهام
ما سيلقى عليهم من التزام
وقول ثقيل .فمهمة سيدنا موسى عليه السالم هي من ّ

التي كُلف هبا أولو العزم من الرسل؛ إذ ُك ِّلف بمواجهة الفرعون الذي -كام نعلم -مل يشهد

الكون مثل طغيانه واستبداده وظلمه وكفره .وقد سجل لنا القرآن الكريم كل هذه الصفات
السيئة يف كالمه وأفعاله ،فنراه ينادي يف قومه بصوت ٍ
﴿ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﴾ [النازعات:
عال :ﭐ

 ]24ويف سورة القصص يعلنها "داوي ًة مدوية"﴿ ...ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ

ﱰ﴾ [القصص .]38 :أما استبداده وظلمه فحدّ ث وال حرج؛ إذ سجل لنا القرآن العظيم أنه كان
ِ
ُي َق ِّتل أطفال بني إرسائيل ويستحيي نساءهم﴿ :ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ

ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ﴾ [القصص.]4 :

لنسبح بخيالنا ماذا كان من املمكن أن حيدث ملوسى لو أنّه نشأ كغريه من بني إرسائيل،

ذلي ً
ال يف مرص الفرعونية ،وليحمد اهلل عىل حياته إذ كان من املمكن أن يذبح طفالً؟ لنتأمل

سلوكه وهو يدخل إىل قرص فرعون املنيف ،ليقف أمام الطاغية الفرعوين يف زيه املهيب وهو

حماط بجنده وحشمه ،ليقول له إنيّ رسول من اهلل إليك؟! يقوهلا ولعل برشيته املستضعفة
تجعله يرتجف من هول هذا اللقاء ،وعيناه تدور متعجب ًة يف عظمة القرص وما حوى .لك ّن

عزة
اهلل تعاىل أراد ملوسى النبي غري ذلك ،بل عكس ذلك حتى يحقق ما ذكرناه عن أمهية ّ
األنبياء التي قويت لديه بام وهبه اهلل من خصائص وراثية دعمتها تنشئته يف كنف الفرعون.

فالقرص أصبح داره ،والفرعون يف بيته مسرتخٍ بمالبسه املنزلية ،كام أنّه يراه يمرض كام

الزوار ،وهيابه
يمرض الناس ،ويعلو شخريه حني ينام ،وما هو باإلله املخيف الذي يرعب ّ

القايص والداين من أهل مرص.
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فالرسول الذي يرسله اهلل تعاىل ملثل هذا الطاغية ال بدّ أن يزوده باخلصائص الوراثية

والبيئية ،التي متكنه من الوقوف بصالبة أمام جربوت هذا املستبد القاهر .فاهلل ّ
جل جالله

هو الذي توىل تربية موسى وتوجيهه يف مجيع أطوار حياته؛ إذ كام قال سبحانه صنعه عىل
عينه ،واصطنعه لنفسه .كام يف اآليات من  38إىل  40من سورة طه ،التي ّ
تلخص هذا التدبري

البيئي اإلهلي يف تشكيل حياة النبي موسى عليه السالم .ثالث آيات فقط من وحي اهلل املعجز

تلخص حياة موسى منذ أن ولد حتى ابتعث نب ّي ًا﴿ :ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ

ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ
ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ

ﱱﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ

ﲄ ﲅ﴾ [طه.]40 - 38 :

وجهها احلق سبحانه لعبده موسى ،وما أروع ما حتمله من
فام أمجل هذه الكلامت التي ّ

معاين احلنان والرمحة ﴿ .ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ﴾ .ألقيت عليك حمب ًة مني،
وخلقت فيك مالحة ورس ًا يجعل كل من رآك أحبك ،حتى الفرعون َ
الن قلبه القايس ،فتقبل
ُ

ما أرادته السيدة الفاضلة زوجته ريض اهلل عنها من تبنيه ،فكانت عاطفة احلب الر ّباين أمىض

سالح ًا من دوافع الكراهية لبني إرسائيل .فنرى هنا خلق الوراثة يف مالمح موسى باإلضافة
كرمه لينشأ كأنه أمري يف قرص الفرعون.
إىل اجلانب البيئي الذي ّ

وال شك يف ّ
وأحب فيه ذكاءه اخلارق ،فأتاح له أن يعيش البيئة
أن الفرعون قد أحبه،
ّ

احلضارية العلمية التي تليق بمكانة سكان القرص وصفوة املجتمع ،وقد وهبه اهلل احلكمة

والعلم عندما بلغ أشدّ ه وأكمل استعداده لتلقيها﴿ :ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇﱈ

ﱉ ﱊ ﱋَ﴾ [القصص.]14 :

نحن اآلن نشاهد بشكل عام رسوالً أنعم اهلل عليه بالعلم واحلكمة والتنشئة املناسبة،

ل ُيب ِّلغ رسالة ربه للفرعون وقومه ،لكننا ما زلنا نقف عىل شاطئ كشف التدبري البيئي والوراثي
اإلهلي لسيدنا موسى عليه السالم ،فلنوجه تأمالتنا النفسية فيام سيأيت إىل حماولة التنقيب عن

ورثه اهلل من صفات.
بعض دقائق هذه احلكمة الربانية يف بيئة موسى وما ّ
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ذلك ّ
بأن التفصيل القرآين املتفرد حلياة نبي اهلل موسى يقدّ م لنا أعظم األدلة عىل الصياغة

الربانية املحكمة حلياة مجيع األنبياء ،حتى وإن مل تذكر بتفاصيلها يف القرآن الكريم .ولكي
نتابع ما تأيت به تأمالتنا فسوف نتِّبع األسلوب القرآين يف عدم التقيد بالرتتيب الزمني واملكاين.
ولنبدأ بأمهية تربية األنبياء وتنشئتهم عىل الثقة بأنفسهم ،وغرس مكارم األخالق يف جبلتهم
حتى يحققوا التبليغ ال َفطِن بالصدق واألمانة.

أمهية دور األم يف التنشئة
ّ
إن تأثري البيئة والوراثة عىل شخصية األفراد أمر قد عرفه الناس ،وتأكدوا من صحته،

بام الحظوه يف سلوك األطفال والبالغني ،حتى أصبح من بدهيات املعارف .لك ّن علم النفس
احلديث قد سرب أغوار هذه املفاهيم بأساليبه العلمية والتجريبية ،فكشف لنا ما مل نكن نتوقعه يف

هذا امليدان ،بدء ًا من سلوك األجنّة قبل والدهتم ،والرضع خالل أيام حياهتم األوىل ،كام كشف

لنا عن أمهية األم يف غرس عواطف احلب والرمحة والصفات النفسية املختلفة يف نفوس أطفاهلا.
فمث ً
ال كان االعتقاد السائد بني الناس أن أثر البيئة يبدأ بعد سنني من والدة الطفل ،عندما

يبدأ يف إدراك بعض من سلوك أبويه وبيئتهام ،لكن األبحاث العلمية احلديثة أظهرت لنا أن أثر

البيئة يبدأ مبارش ًة بعد أن تلقح بويضة األم باحلي املنوي لألب .فحتى يف ظالم البيئة الرمحية
يتأثر اجلنني جسمي ًا ونفسي ًا بحالتها النفسية ،وبام تتناوله األم من طعام وعقاقري .كام كشف لنا

علم النفس بأبحاثه التجريبية عىل حديثي الوالدةّ ،
بأن للرضع قدرات مثرية لإلعجاب مل نكن

لنصدقها ،لوال الرباهني الساطعة عىل حدوثها .فحتى قبل والدته وهو جنني يف رحم أمه يف

شهره السابع ،يستطيع الطفل التعرف عىل صوت أمه ،كام ثبت ّ
بأن الرضيع يف أسابيعه األوىل
يعرف رائحة لبن أمه ،ويفرق بينه وبني ألبان ٍ
نساء أخريات؛ إذ يكرر االلتفات نحو قطعة من
أي إمرأة أخرى.
القطن مبللة بلبن أمه باملقارنة بلبن ّ

كام ثبت بدراسات استخدم فيها العلامء حاسوب ًا يعرض صورة مبهمة غري واضحة متام ًا

لألم ،يتحكم يف إظهارها بشكل واضح تيار كهربائي ضعيف ،يستطيع أن يو ّلده الرضيع

مصاصة خاصة .فوجدوا أن الرضيع يستطيع أن يظهر صورة األم بشكل واضح
باملص عىل ّ
بتوليد التيار الكهربائي املناسب باملص املناسب .وتنقلنا هذه الدراسة إىل اجلانب العاطفي
للرضع التي تركز عىل أثر عالقة الطفل بأمه.
والنفيس ّ
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يكون الطفل أول عالقة عاطفية يف حياته
ففي األسابيع والشهور األوىل من عمرهّ ،

وذلك مع أمه .هذه العالقة هي التي تصبح األساس املتني لبناء عالقاته االنفعالية
واالجتامعية مع اآلخرين حتى هناية عمره .ويطلق علامء النفس عىل هذه الصلة بالتع ُّلق

أو الرابطة االنفعالية األساسية  ،Attachmentوإذا انقطعت بحرمان الطفل من أمه أو من

أي عالقات
يقوم مقامها فسوف يصاب باكتئاب الرضع ،وربام يفقد القدرة عىل تكوين ّ

محيمة مع األفراد يف مستقبل حياته ،فدور األم يف تكوين رابطة العواطف اإلنسانية هو
الدور األسايس؛ إذ هي التي تحضنه وترضعه وتناغيه ،وعندما تضمه لصدرها يسمع

رضبات قلبها التي كانت تالزمه يف ظلامت رمحها ،فيشعر بالسكينة واالطمئنان .أما دور
األب يف هذا الشان فهو دور ثانوي.

ّ
إن ما توصل إليه علم نفس الطفولة عن أمهية دور األم ،لينبهنا إىل حكمة اهلل تعاىل يف

عدم حرمان أنبيائه عليهم السالم من عطف أمهاهتم .أما بالنسبة آلبائهم فاألمر قد اختلف

كثري ًا .فرسولنا احلبيب ﷺ تويف والده من قبل أن يولد ،لكن اهلل تعاىل رزقه بأربع (أمهات)؛
آمنة بنت وهب أمه الكربى يف مكة ،وحليمة السعدية يف الطائف ،وثويبة وأم أيمن حاضنته

التي كان الرسول ﷺ خياطبها بـ "يا أ ّم" ،كام أبقى اهلل له أمه السيدة آمنة بنت وهب حتى بلغ
السادسة من عمره ،ونضج من الناحية العاطفية .أ ّما جدّ ه سيدنا إبراهيم فقد ُأ ِم َر برتك ابنه

إسامعيل يف رعاية أمه يف واد غري ذي زرع.

حرم اهلل عليه املراضع حتى ير ّده إىل أ ّمه ،ثم رزقه ُبأ ٍّم مؤمنةٍ أخرى
أما نبينا موسى فقد ّ

هي زوجة فرعون .فكان يتمتع ُبأ ّمني مشتاقتني إىل لقائه .إحدامها أمه الطبيعية ،واألخرى
ملكة حرمها اهلل من األطفال ،فص ّبت جام عاطفتها عىل موسى ،وإذا تابعنا تأمالتنا فسوف

نرى الطفل موسى حماط ًا ومدل ً
ال ليس فقط ُبأم ّيه ،ولكن بنساء القرص الفرعوين وجواريه،

واطمأن ّ
ّ
بأن
فهو االبن املدلل للملكة ،وهو الذي ألقى اهلل عليه حمب ًة منه .فلام بلغ سن الرشد
اهلل تعاىل حافظه من القتل ،رجع إىل مرص ليواجه الفرعون بالعزة والثقة بالنفس ،ممزوج ًة

بمحاسن عواطف احلب والرمحة والصرب عىل مشقة ما سيتعرض له مثل أويل العزم من
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الرسل .إذن فلألم أو من يقوم مقامها الدور األسايس يف بداية تكوين هذه الصفات التي يبدأ
ُّ

غرسها بعد والدة الطفل.

نبل األصول التي انحدر منها موسى عليه السالم
لك ّن زرع الثقة بالنفس ال يتم بالناحية النفسية وحدها ،بل جيب أن يعضده اجلانب

االجتامعي واحلضاري كام ذكرنا يف الفصل السابق .فإحساس الطفل باحلقارة واهلوان ،ألنّه

يعوضه عطف األم وال تشجيع األب .فكام ذكرنا من
من قبيلة حمتقرة يف بالده ،ال يمكن أن ّ

قبل ّ
فإن اهلل تعاىل أنعم عىل أنبيائه بنبل املنبت ،فهم ينحدرون من أنبل قبائل قومهم وأعرقها
نسب ًا ،حتى يتسق هذا مع تق ّبل املجتمعات هلم ،فال يكونن ثمة نقص اجتامعي يمكن أن يكون

مدخ ً
ال لذم النبي بدء ًا .فبالنسبة لبني إرسائيل فقد انحدر موسى بن عمران من أرشف بيوهتم،

من بيت النبوة التي كر ّمها اهلل سبحانه وتعاىل﴿ :ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ

ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋﲌ ﲍ ﲎ ﲏ﴾ [آل عمران]34 -33 :؛ إذ هو من
نسل يعقوب عليه السالم كام جاء يف عدد من التفاسري املأثورة .واملرصيون قد ع ّظموا موسى

ملكانته لدى الفرعون وزوجته ،فهو االبن املدلل لإلله وامللكة رغم أصله اإلرسائييل.

حكمة اهلل يف توريث موسى عليه السالم بسط ًة يف اجلسم والعاطفة
قوة اجلسم اخلارقة وشدّ ة االستجابات العاطفية ورسعتها ،مها خاصيتان مورثتان وهبهام

اهلل تعاىل ملوسى عليه السالم ،ليزداد ثقة وقوة يف تبليغ رسالة ر ّبه أمام أعتى طواغيت األرض.

قوة التكوين البدين -كام ذكرنا يف الفصل السابق -هي هبة من اهلل جلميع األنبياء ،لكنّها قد
ٍ
متنح ٍ
حلكمة يعلمها اهلل ،تمام ًا ِم َثل وسامة مجيع األنبياء ،لك ّن النبي
لنبي معينّ بشك ٍل أعظم
يوسف عليه السالم أعطِ َي من اجلامل قدر ًا كبري ًا البتالئه هبذا اجلامل .فموسى عليه السالم قد
ِ
ب طوالً وقوةً خارقة حلكمةٍ أرادها اهلل تعاىل .ففي إرسائه ومعراجه رأى النبي ﷺ موسى
ُوه َ
عليه السالم ووصفه بأنه ٌ
ً
تفصيال لصفاته اجلسمية
رجل شديد السمرة طويل القامة (((،كام نجد

( )1انظر البخاري ،صحيح البخاري ،مرجع سابق ،كتاب بدء اخللق ،باب ذكر املالئكة ،حديث رقم ()3207
ص ،616ومسلم ،صحيح مسلم ،مرجع سابق ،كتاب اإليامن ،باب اإلرساء برسول اهلل ﷺ إىل الساموات وفرض
الصلوات ،احلديث (.)168
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وملالحمه فيام يعرف باللوحة األثرية ملوسى عليه السالم ،وفيام رواه ابن كثري يف تفسريه ّ
بأن هرقل
(((
ٍ
بصور لألنبياء ،ربام ورثها مما تركه سليامن عليه السالم من معجزات.
ملك الروم كان يحتفظ
ت ِ
ٍ
رجل جعد الشعر غائر العينني حديد
ُظهر هذه الصور موسى عليه السالم يف شكل

النظر ،عابس ينظر وكأنّه غضبان .فإذا تغاضينا عن ضعف هذه الروايات ،نجد أهنا رغم
ضعفها تجسد صفات موسى عليه السالم كام وردت يف القرآن الكريم ويف احلديث الرشيف.
فطول قامته وقوة جسمه التي جسدهتا عضالته املفتولة مع رصامة تعبري وجهه جعلت منه

شخصي ًة مهاب ًة ،وقائد ًا مطاع ًا يف قومه.

أ ّما اجلانب املوروث اآلخر فهو جانب ذو طبيعة نفسيةٍ .فالنبي موسى عليه السالم أورثه

اهلل تعاىل جهاز ًا عصب ّي ًا مستق ً
ال شديد ًا يف ردود أفعاله .وقد وصف موسى بنفسه شد َة انفعاله

هذه بأبلغ وصف للتوتر النفيس عند اإلثارة .فيقول كام جاء يف القرآن الكريم ﴿ﲢ ﲣ

اخلاصية جعلته قوي ًا يف عاطفته
ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ﴾ [الشعراء .]13 :لك ّن هذه
ّ

يفصل لنا القرآن الكريم
ال حيتمل الصرب عىل ما يراه من ظلم أو قهر أو سوء خلق أو رشكّ .

هذه الصفة يف سورة الكهف .فقد أمره اهلل تعاىل أن يالقي (اخلرض) يف جممع البحرين ليتعلم

منه بعض العلوم الروحانية اللدنية ،لكن انفعاليته قد منعته الصرب عىل مشاهدة (اخلرض) وهو
ٍ
بأعامل ظاهرها اإلثم والقسوة ،وباطنها الرمحة اإلهلية ،مثل خرقه لسفينة يف البحر ،وقتله
يقوم

ٍ
لطفل ،وإعادة بنائه حلائط من أساؤوا إليهم .مل يستطع ضبط عواطفه ،رغم حتذير (اخلرض) له،
وأمره بالصرب عىل ما يراه ،حتى خيربه عن دوافع اخلري يف أفعاله.

ٍ
بتدبري من اهلل،
عندما اجتمعت هاتان الصفتان اجلسمية والنفسية يف موسى عليه السالم
ٍ
واجه الطاغية الفرعون بشمو ٍ
فمن غري
وبعزة ٍ هلل وللمؤمنني،
قهرّ ،
خ ال ُي َ
وبمنطق ال يهُ َزمَ .

موسى بقوته وشجاعته وعاطفته املتفجرة يستطيع أن جيابه الفرعون ويفحمه؟ وينقل لنا القرآن

الكريم هذا احلوار الطريف الذي دار بني الفرعون وموسى يف سورة الشعراء يف (اآليات من
 18إىل  .)22فقد أراد الفرعون أن حيرج موسى ِ
ويذ َّله أمام اجلمع ،ويشعره بأنّه ناكر جلميل

تربيته يف قرصه ،بمخالفته لدين الفرعون ولقتله للمرصي بقوله﴿ :ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ

( )1انظر ابن كثري يف البداية والنهاية ،مرجع سابق ،ج ،2ص.736
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ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ﴾ [الشعراء]19 -18 :

الحظ قوله﴿ :ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ﴾ لتهويل األمر وتضخيمه .فيعرتف موسى بخطئه

ثم يتبع ذلك بر ٍّد مفحمٍ مل
يف قتل املرصي ليقفل هذا الباب ﴿ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ﴾ ّ

جيد الفرعون له تعقيب ًا غري تغيري موضوع النقاش .قال موسى﴿ :ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ

ﱙ ﱚ ﱛ؟﴾ فرتبيتي يف قرصك مل تكن بدوافع إحسانك لبني إرسائيل ،بل بسبب

ظلمك هلم وقتلك ألبنائهم .فعاطفة موسى عليه السالم املتدفقة تفاعلت مع ذكائه املوروث
لتلهمه هذا الرد الم ِ
سكت.
ُ
يقص علينا القرآن الكريم مجيع هذه
وكام حتدثنا سابق ًا عن الصفات اجلسدية لألنبياءُّ ،

الصفات بوحيه امليسرّ وبإعجازه البالغي ،فنقرأ يف سورة القصص ،يف اآلية رقم (ّ )15
أن
موسى عليه السالم مل حيتمل َت َعدِّ ي املرصي عىل اإلرسائييل ،فوكز املرصي وكز ًة واحد ًة كانت
عرفها املفرسون هي الرضبة بجمع
هي القاضية عىل حياته .والوكزة كام رشحناها سابق ًا وكام ّ

الكف كام يفعل املالكمون يف عرصنا احلديث .ويف عرصنا احلديث هذا مل نر أو نسمع بمالكم
ٍ
بلكمة واحدة يف بداية لقائهام ،حتى لو كان ذلك حممد عيل كالي! فهذا يدلنا
قىض عىل خصمه

عىل قوة موسى اخلارقة.

ندم موسى عليه السالم وسأل اهلل الغفران ،ولكن يف اليوم التايل استغاثه اإلرسائييل نفسه

مرصي آخر ،فاشتعلت عاطفته املوروثة حتى نيس ما كان منه من ندم ٍ باألمس ،وأراد
عىل
ٍّ

أن يبطش باملرصي .ففي هذه اآليات من سورة القصص حيدثنا القرآن بوضو ٍ
ح عن هاتني
الثرة.
اخلصلتني املوروثتني؛ القوة اخلارقة والعاطفة ّ

لنتفكّر ونتأمل يف حكمة اهلل يف منح موسى عليه السالم هذه اجلوانب املوروثةّ .
إن البيئة
املرصية يف ذلك الزمان قد تأثرت بحكم الفراعنة ،فتمخضت عن حضارة ٍ ال ينجح يف حكم
أهلها إال القوي املهاب الذي يردع املارقني وخييفهم .وينطبق ذلك بشك ٍ
ل خاص عىل بني

إرسائيل .فكانوا كام وصفهم القرآن الكريم يف آيات كثرية ،شعب ًا اعتاد عىل الذل واملسكنة

وطغيان احلكام ،وأرشبت قلوبهُ م وثنية املرصيني ،وانحرص اهتاممهم عىل املطالب املادية من
الطعام والرشاب والدعة وإيثار السالمة.
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ٍ
بمعجزة وهبها ملوسى عليه السالم
الم َّن والسلوى واملاء الغزير،
أراد اهلل أن يطعمهم َ

ليتفرغوا للعبادة ،فقالوا ملوسى عليه السالم﴿ :ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ

ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠﲡ﴾ [البقرة .]61 :وأراد
موسى عليه السالم أن يحثهم عىل تحرير أرضهم املقدسة فقالوا له﴿ :ﱊ ﱋ ﱌ

ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ﴾ [املائدة .]24 :لذلك عندما ل َّبى موسى عليه السالم ميقات ربه

أربعني ليل ًة ،وذلك بعد أن رأى اإلرسائيليون بأ ّم أعينهم معجزة اهلل العظيمة ،بأن فلق البحر

وأنقذهم عن بكرة أبيهم ،وأغرق فرعون وجنوده ،ك َّلف أخاه النبي هارون بأن يخلفه ،وأن
يتَّبِـع سبيل املصلحني .لك ّن هارون مل يكن كأخيه موسى .فيبدو أنّه مل يكن يف ضخامة جسمه،

وال يف قوته ،ومل يكن ذا شخصية قيادية مهابة ،قوية العاطفة ،شديد ًة يف ردود انفعاالهتا.
فاستخف اإلرسائيليون هبارون عليه السالم ،وعندما هناهم عن االنصياع لقائدهم السامري

حيل نسائهم ،هددوه بالقتل.
الذي دعاهم إىل الكفر وعبادة عجل صنعوه من ِّ

ّ
فصلت لنا هذه القصة ووضحت لنا
إن آيات كريمة من سورة األعراف وسورة طه قد ّ
ٍ
بجالء الفرق بني موسى وأخيه هارون عليهام السالم ،رغم أهنام من غري ٍّ
شك قد تشاهبا يف
تكوينهام البيولوجي كأشقاء .فقد ظهرت حكمة اهلل فيام ورثه موسى وما تأثر به يف بيئته ،حتى
اشتَدّ بأسه وتفجرت عاطفتة وأصبح القائد املطاع يف قومه.

يقص علينا القرآن ّ
بأن اهلل تعاىل قد كتب ملوسى يف األلواح املقدسة املواعظ التي وردت
ُّ

يف التوراة ،لكنّه تعاىل أخرب موسى أيض ًا ّ
بأن قومه قد أض ّلهم السامري فعبدوا عجالً .فلعل اهلل
تعاىل أراد أن يخفف الصدمة عىل موسى عليه السالم حتى ال ُيفاجأ عندما يرجع إىل قومه،

ويراهم قد عكفوا عىل عبادة العجل .ولك ْن هيهات ،فعاطفة موسى القو ّية قد تضافر يف إثارهتا

انفعاالن شديدان مها الغضب واألسف ،فرغم توقعه ملا قام به قومه بقيادة السامري عن طريق

وحي اهلل تعاىل ،إال أنّه فقد القدرة عىل التحكم بأقواله وأفعاله عندما رآهم رأي العني ،فرمى
األلواح املقدسة ،وهجم عىل أخيه هارون ُم َّح ِم ً
ال إياه مسؤولية ما حدث ،وأمسك بشعر رأسه

وحليته وجذبه بقوة ،مل ينقذ هارون منها إال استعطافه ألخيه بصلة رمحه ،عند ذلك ترك موسى
ٍ
وصوت مرع ٍ
ب ال بدّ وأنّه
أخاه وأقبل عىل السامري بجسم ٍ ضخم ٍ وبوجهٍ مغضب خميف،
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أرهب السامري ،الذي كان قبل جميء موسى َيعدُّ نفسه الزعيم املطاع ،فكان يحث اإلرسائيليني
عىل عبادة العجل ،ويشجع عىل هتديد هارون بالقتل إن خالفهم .فهنا تتجىل لنا حكمة اهلل يف

خلق صفات موسى اجلسمية والعاطفية.

رأى اإلرسائيليون زعيمهم يف وضعٍ مهني ،ورأوا موسى حيرق وحي ِّطم العجل الذي

اليم ،فبذلك انتهت فتنة السامري ،وظهرت لنا حكمة اهلل تعاىل يف
عكفوا عىل عبادته ويلقيه يف ِّ
اختيار الوراثة والبيئة الالزمة ملوسى حتى يقوم بام متليه عليه مسؤوليته كنبي ٍ
قائد اصطنعه اهلل
ٍّ

لنفسه .اقرأ إن شئت القصة بتفاصيلها يف سوريت األعراف وطه.

ٍ
ّ
لرسول معينّ ٍ بصفة ٍ مع ّينة ٍ ليقوم بمهمة الدعوة إليه تعاىل يف
إن تأمالتنا يف توريث اهلل

قومه املخصوصني ،ال يلزم أن تكون حممودة ومفيدة هلذا النبي يف كل جوانب حياته البرشية.
لذلك فربام أتت عاطفية موسى عليه ببعض املشاكل يف حياته اليومية كبرش .لك ّن اهلل تعاىل
الذي اختار له هذه اخلاصية ٍ
ألمر عظيم ،قد وضحناه فيام سلف ،قد غفر له ما يمكن أن حيدث

له بسبب هذه اخلصلة التي زرعها يف كيانه البرشي ،بل ربام منحه أجر ًا عظي ًام بسبب ما تعرض
له يف حياته البرشية من مشاكل بسبب ما قد َز َرعه اهلل يف ِجبِ َّّلتِه .لذلك غفر له قتل املرصي قبل
ابتعاثه ،وتلطف معه بو ٍّد ورمحة ٍ وحنان كلام ضعف أمام اندفاع عاطفته.
عطي موسى عاطفة زائدة
قارن موسى عليه السالم بالنسبة هلذا األمر بس ّيدنا حممد ﷺُ .أ َ
ٍ
كقائد مهاب لقومٍ يعلم اهلل ما يناسبهم يف شخصية من يستطيع أن يقودهم.
ألمهيتها يف تكوينه
ِ
نبي بام يناسب خصائص قومه املحدودة .أ ّما
فحكمة اهلل تقتيض اختيار البيئة والوراثة لكل ٍّ

رسولنا وحبيبنا حممد ﷺ فقد أرسل جلميع أهل األرض من إن ٍ
س وج ٍّن .فمنحه اهلل تعاىل مرتب ًة
قر ٌب وال َم َل ٌك ُمك َّر ٌم ،وأ ّدبه فأحسن تأديبه ،وابتعثه ليتمم مكارم األخالق،
نبي ُم ّ
ال يدانيها ٌّ

ثم يدعوهم
ومنحه القدرة عىل خماطبة مجيع الناس واجلن ،رغم تباين حضاراهتم وأعرافهمّ ،
فإذا هم يستجيبون ويدخلون يف دين اهلل أفوج ًا.

نبي وال ٌ
ملك ،تنزلت عىل حممد رسول اهلل ،ومعها
هذه املرتبة الفريدة التي مل يدن منها ٌّ

مسؤولياهتا الشا ّقة وابتالءاهتا العسرية .لذلك نقرأ يف القرآن الكريم ّ
أن اهلل تعاىل الذي رفعه
فوق كل األنبياء عاتبه يف ٍ
أمور ربام تغاىض عنها بالنسبة لغريه من األنبياء -كام ذكرنا آنف ًا -ذلك
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ّ
فضل الرسل بعضهم عىل بعض كام جاء يف سورة البقرة﴿ ...ﱂ ﱃ
بأن اهلل تعاىل قد َّ
ﱄ ﱅ ﱆ ﱇﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌﱍ ﱎ ﱏ ﱐﱑ﴾ [البقرة.]253 :

فهذا موسى ي ِ
لقي باأللواح املقدسة التي كتبها احلق سبحانه بنفسه ،ويرفض االنصياع
ُ

للخرض والصرب عىل أفعاله رغم تحذيره املتكرر ،ورغم أمر اهلل تعاىل له بالتع ُّلم منه ،فال نقرأ
عز ّ
ثم نقرأ يف املقابل يف سورة "عبس" ّ
وجل قد عاتب رسوله وخليله
أن اهلل ّ
عتاب ًا ر ّباني ًا لهّ .
حممد فقط ألنّه عبس يف وجه ابن أ ّم مكتوم األعمى ،الذي كرر إحلاحه عىل النبي طالب ًا منه أن

يع ّلمه مما ع ّلمه اهلل ،يف الوقت الذي كان النبي يخاطب بعض صناديد قريش آم ً
ال يف هدايتهم
لإلسالم .فلم يراع ابن أم مكتوم الوقت املناسب وال الظروف املناسبة لطلبه ،بل ّ
ظل يقاطع

ويلح إحلاح ًا ضاق به رسول اهلل فأعرض عنه وعبس ،فعاتبه اهلل عىل تغيري قسامت وجهه أمام

رجل أعمى ال يرى هذه القسامت!

فصلناه عن حكمة اهلل يف تنشئة موسى عليه السالم ،سائ ً
ال اهلل تعاىل
نكتفي هبذا القدر بام ّ

أن يلهمنا محده وشكره عىل ما أنعم به علينا بام ورثناه من آبائنا ،وما استمتعنا به يف بيئتنا ،وأن
يعيننا عىل تلمس حكمته تعاىل فيام ابتلينا به وكرهناه.

122

الفصل السابع

تأمالت حول دقائق حكمة اهلل يف تدبري البيئة
ُّ
و الوراثة ليوسف عليه السالم

سور متفرقةٍ
ٍ
املتأمل يف حكمة اهلل يف تنشئة يوسف عليه السالم ال حيتاج إىل مجعها من
من القرآن الكريم ،ذلك بأنهّ ا قد ُج ِم َعت يف سورة ٍ واحدة ٍ باسمه عليه السالم ،وهي من أهم
سور القرآن الكريم بالنسبة لداريس علم النفس اإلسالمي ،وللباحثني يف ميدان علم نفس ما
وراء احلواس وعلم النفس الروحاين  spiritual psychologyبوجه ٍ خاص .فقد ركزت هذه
السورة العظيمة عىل موضوع األحالم املنامية والرؤى وتفسرياهتا الروحية والرمزية منها وغري

الرمزية ،كام أشارت السورة باختصار إىل جوانب روحية أخرى ،مثل اإلهلام واالتصال فيام

وراء احلواس كالتخاطر  Telepathyالذي تحدثنا عنه بالتفصيل يف الفصل الثاين من الكتاب
كام تحدثت السورة عىل أثر العني وعن األمراض النفسجسمية Psychosomatic Disorders

أي تلك األمراض اجلسمية التي تسببها حدة االنفعاالت املكظومة.

ُص به يوسف عليه السالم من موهبة يف
ولنبدأ بالرؤى واألحالم املنامية وما اختـ َّ
تأويلها ،فهذا موضوع السورة األسايس؛ إذ َّ
إن هذه السورة هي بحق سورة األحالم والرؤى،

كام سماّ ها البعض .فقد بدأت السورة برؤيا يوسف وهو يف سن الطفولة ،وانتهت بتأويلها

وهو يف كهولته ،بعد أن رسدت أهم أحداث حياته .ولكن قبل أن نتطرق إىل بعض تأمالتنا
النفسية والروحية حول هذه الرؤى ،يجدر بنا أن نتحدث عن رؤية علم النفس احلديث
لألحالم املنامية بشكل عام ،وللرؤى التنبؤية بشكل خاص .وأستميح القارئ عذر ًا إن أطلت

احلديث يف هذه املقدمة ألمهية املوضوع لطالب علم النفس احلديث ودارسيه ،وخطورة ما

تقدمه املراجع الغربية من أفكار وتصورات اختلط فيها العلم التجريبي الصحيح باألفكار
وقراؤنا
والتصورات التي ال يسندها عقل أو دين .سنحاول تبسيط عرضنا ليستفيد منه طالبنا َّ

غري املتخصصني يف العلوم النفسية.

إسهامات الدراسات العصبية والنفسية التجريبية يف ميدان األحالم املنامية
لقد كشفت لنا الدراسات النفسية والعصبية احلديثة باستخدام تقن ّيات املسح الدماغي

كثري ًا من األنشطة العصبية التي تحدث أثناء النوم وعند حدوث األحالم ،فبالرغم من ّ
أن
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العلم احلديث ال يعرف بالدقة ملاذا ينام الناس وملاذا ترتاءى هلم األحالم إال أهنم استطاعوا أن

يسربوا أعامق ما يحدث لنا عند النوم وعند رؤيتنا للرؤى .كام استطاعوا أن يصنفوا أحالمنا

إىل أشكاهلا املختلفة مثل الكوابيس  Nightmaresوالرعب اللييل  Night terrorوتلك

األحالم الغريبة التي يعرف الشخص فيها أثناء حلمهّ ،
بأن ما يراه هو حلم وليس بحقيقة

.Lucid dreams

بفضل هذه الدراسات متكنّا من معرفة أنّه عندما يرى النائم حل ًام تتحرك عيناه بشك ٍ
ل
ٍ
وبذبذبات خاصة تسجلها مقاييس النشاط الدماغي،
رسيعٍ Rapid Eye Movement

أن ظاهرة احلركة الرسيعة للعيون هذه تتكرر كل  90دقيقة أثناء النومّ ،
ونعرف أيض ًا ّ
وأن
األحالم هلا فائدة مهمة بالنسبة لصحة اإلنسان واحليوان النفسية ،فإذا ُح ِرم الشخص أو بعض

احليوانات كالقطط من األحالم املنامية بإيقاظه كلام أظهر الكمبيوتر أنه يرى حل ًام ،فإنّه يصاب

بالتوتر النفيس رغم طول وقت نومه.

فاألحالم والرؤى إذن نعم ٌة من اهلل عىل اإلنسان لتخفف عنه مشاكل احلياة اليومية وتوتراهتا.

كذلك أظهرت الدراسات ّ
بأن لألحالم فائدة عالجية بالنسبة ملن يشكون من اضطرابات القلق
واملخاوف املرضية واالضطرابات النفسية ،التي تعقب من يتعرضون ألحداث هزت كياهنم
النفيس كحوادث الطائرات واحلرائق واالغتصاب  .Post-traumatic stress disorderففي

مجيع هذه احلاالت تتكرراألحداث املؤملة بشدّ ة يف أحالم املضطرب النفيس لكي تساهم يف

ّ
وكأن هذه األحالم املتكررة تقوم بدور املعالج النفيس السلوكي الذي
عالجه بالتعود عليها،
ٍ
ِ
يطلب من املريض تكرار تخ ُّي ِله ملا أصابه وهو يف حالة اسرتخاء نفيس وجسمي حتى خيفف من
الضار بالتدريج.
االنفعال ّ
باإلضافة لذلك ّ
فإن للنوم واألحالم دور ًا مفيد ًا يف حياتنا العقلية املعرفية .فالنوم بأحالمه

يساعدنا يف التخلص مما احتفظت به ذاكرتنا أثناء اليوم من أمور غري ذات فائدة ،كام يساعدنا

نجودها أثناء نشاطنا النهاري .هذا باإلضافة
يف تكميل وصقل أفكار ومفاهيم مل نستطع أن ّ
نجودها .فقد
إىل تثبيت املعلومات التي نريد أن نحفظها أو املهارات اجلديدة التي نريد أن ّ
وجد الدارسون ّ
أن األشخاص الذين يخلدون إىل النوم مبارشة ً بعد التدريب عىل احلفظ أو

املهارات يحصلون عىل درجات أعىل من الذين ال يفعلون ذلك.

124

رفض علم النفس للجانب الروحي والتن ّبؤي لألحالم والرؤى
ما عرضناه عن إسهامات علم النفس واألبحاث العصبية يف ميدان النوم واألحالم

يم ّثل اجلانب املرشق هلذه العلوم؛ ألهنا تقوم عىل الدراسات املادية البحتة ،لتخربنا عن تلك

التغريات اجلسمية والعصبية التي يمكن مشاهدهتا بحواسنا ،أو ندركها بعد استخدام بعض

القياسات النفسية والعصبية .فهي تعتمد اعتامد ًا كل ّي ًا عىل ما يمكن مالحظته باحلواس ،فهي

تمرست عىل اإلجابة عىل األسئلة البسيطة التي تدور حول كيفية أنشطة الظواهر .أما
بذلك قد ّ
عندما تحاول هذه العلوم العلامنية وما حذا حذوها من العلوم االجتامعية والنفسية اإلجابة عن

األسئلة العميقة الكربى التي تفرس وترشح أهداف تلك الظواهر وفوائدها العميقة واحلكمة

الروحي
من خلقها ،فسوف تتضح لنا ضحالتها ،بل وفكرها
املتطرف املوغل يف رفض اجلانب ّ
ّ
وكل ما ال تدركه احلواس من املعرفة إىل درجة التحامل الواضح.

فقد رفضوا األدلة عىل صحة األحالم التنبؤية واخلربات الروحية التي عرضت عليهم

ثم
من مئات األشخاص ،الذين كشفت هلم أحالمهم عام سيحدث هلم يف مستقبل حياهتمّ ،

حدث ما رأوه بالتفصيل .وصفوا هذه األحالم التنبؤية بأهنا تدليس يمكن كشفه "بالتحقق

العلمي" .فأحد رشوط هذا التحقق الذي يريدونه هو إعادة األحداث نفسها بالطريقة ذاهتا،

المدّ عي أم ال  .Repeatabilityأي أن نطلب
لنرى هل تكون النتيجة هي نفسها التي ا ّدعاها ُ

من الشخص أن ينام حتت الظروف نفسها بمراقبة الفاحص لنرى هل سريى احللم نفسه! ّ
كأن
رؤية احللم املع هي تحت ترصف النائم وإرادته احلرة .أما إن رسد ٍ
راء حل ًام ما رآه ألفراد
ُّ ّ
ينّ
ثم حدث بعد ذلك يف الواقع كام رآه وشهدوا كلهم بذلك ،لقالواّ :
إن ذلك قد حدث
عديدينّ ،
بالصدفة املحضة.

أ ّما ما مل يستطيعوا نفيه ألنّه أتى من أنا ٍ
س عظامء ال يمكن الطعن يف روايتهم ،فقد

قاموا بإمهاله حتى ينساه دارسو علم النفس .من ذلك احللم الذي رآه أبراهام لنكولن رئيس
الواليات املتحدة والعامل األملاين ليفي .فقد رأى لنكولن يف منامه حادثة اغتياله ووضع جثته

فقص
ملفوف ًة بالعلم األمريكي وعليها حراسة من اجلنود يف غرفة معينة يف البيت األبيضّ ،

ثم ما لبث أن تحقق احللم بحذافريه .أ ّما العامل األملاين أوتو ليفي
احللم عىل بعض أحبابهّ ،
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 Otto Loewiفقد كان يريد أن يربهن عىل ّ
يتم عن طريق
أن االتصال بني اخلاليا العصبية ّ
الوسائل الكيميائية .قام بعدة تجارب للتحقق من هذه الفرضية ،لك ّن مجيع حماوالته املختلفة
رغم تكرارها بشتى األساليب قد باءت بالفشل حتى فقد األمل ونيس املوضوع .وبعد 17

فهب من نومه
سنة من يأسه فوجئ برؤيا يف منامه ترشح له تفاصيل تجربة تحل مشكلتهّ ،

وسجل خطوات التجربة ،وقام صباح ًا بإجرائها كام رآها يف نومه وبرهن عىل صحة افرتاضه،

ونال جائزة نوبل لعام 1938م عىل هذا االكتشاف .ولعل كثري ًا من العلامء جاءته مثل هذه

الرؤى ولكنه نسب الفضل ملجهوده الواعي! ((( وقد سجل كثري من العلامء واألدباء والفنانني
ٌ
مكان لطرحها.
األوروب ّيني قصص ًا مشاهبة ليس يف بحثنا

بأن هؤالء العلامنيني -ال سيام غالهتم -يعتقدون ّ
أرجو أن أكرر القول ّ
بأن الت ََح ُقق الذي

ال يخضع ملتطلبات العلوم التجريبية ال مصداقية وال قيمة علمية لهّ ،
كأن التحقق عن طريق

احلواس هو السبيل الوحيد الكتساب املعرفة .فهم يبدؤون بالزعم القائلّ :
"إن ما ال يمكن

ثم يتطور هذا الزعم إىل القول ّ
بأن "ما
االستدالل عىل صحته عن طريق احلواس ليس بعلمي" ّ

ال يمكن التثبت عىل وجوده باحلواس فال وجود له يف حقيقة األمر" .رغم ذلك نجد هؤالء

العلامء أنفسهم يتغاضون عن هذه االشرتاطات بالنسبة لنظر ّيات وأفكار ال يمكن التحقق من

صحتها عن طريق احلواس ،وبعضها ال يتحلىّ بالتصور العقيل واملنطق الصحيح وال الذوق

السليم ،فقط ألهنا تشدّ من أزر الفكر اإلحلادي من مثل نظر ّيات فرويد اجلنسية يف تفسري
والر ّضع.
األحالم التي سنفصلها فيام بعد ،ونظريته عن السلوك اجلنيس لألطفال ُ

من هذا املنطلق يرفض كبار الباحثني والعلامء التجريبيني ومن شايعهم من السلوكيني

أي جانب روحي أو تن ّبؤي لألحالم .فاألحالم يف زعمهم ما هي إلاّ نبضات
وجود ّ

كيموكهربائية تحدث بالصدفة املحضة يف أماكن خمتلفة من دماغ النائم ،فيحاول الدماغ
إعطاءها صورة مقبولة تخرجه من حريته التي أحدثتها هذه الذكر ّيات التي ال رابط بينها.
فمث ً
ال إذا استثريت نبضات عصبية يف مكانٍ ما يف دماغ النائم ،له ارتباط يف ذاكرته بأحد

( )1انترشت هذه القصص واألحداث كثري ًا يف الكتابات واملواقع اإللكرتونية ،انظر عىل سبيل املثال ال احلرص:

 مقال بعنوان" :تفسري أحالم ومنامات العلامء خري ًا رأيت ،لألستاذ الدكتور أمحد بن حامد الغامدي (جامعة امللكسعود يف الرياض) ،موقع منظمة املجتمع العلمي العريب .https://arsco.org/article-detail-688-8-0
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ٍ
كلب عقورّ ،
فإن
أصدقائه ،وصادف ذلك نشاط عصبي آخر يف الذاكرة عن حادثة ٍ له مع

الدماغ يجمع بني الناحيتني ،فريى يف منامه صديقه ينبح كالكلب! فاألحالم بالنسبة هلذه
ٍ
رسالة هلا
النظرية ما هي إال حصيلة لعمل ّيات فسيولوجية يف الدماغ ،وكل ما يقال عن معنى أو

فهو من األوهام التي ال يوجد سند حقيقي هلا .يرحب املاد ّيون هبذه النظرية التي أطلقوا عليها

نظرية التفعيل التوليفي ،Activation-synthesis hypothesisألهنا منحتهم تصور ًا ينسجم

مع عقيدهتم الفلسفية املادية ،فبها ال حاجة هلم يف بذل اجلهد لإلجابة عىل األسئلة الكربى عن
ماهية األحالم ،أو دحض األدلة املتعاظمة للجانب الروحي هلا.

أما النظرية األعظم تأثري ًا عىل النفسانيني فقد جاءت من فرويد؛ ألهنا بالرغم من ضالهلا

ومبالغتها يف تفسرياهتا اجلنسية لكل نشاطات اإلنسان من املهد إىل اللحد ،فإنهّ ا قد قدمت

تصور ًا يبدو للعا ّم ِي متكامالً ،يجيب عىل األسئلة الكربى عن ماهية األحالم وأهدافها

أفصل القول عن نظر ّيات التحليل النفيس
واملعاين اخلفية والرمزية التي تحملها .ال أريد أن ّ

الفرويدي فليس هنا ٌ
جمال لذلك ،ويمكن الرجوع إىل كتابه "تفسري األحالم" ،لكنني مع ذلك
أجد يف نفيس رغب ًة لتبسيط فِ ِ
للقراء وللطالب بشكل خاص ،ألهنم يدرسون
كره عن األحالم ّ
ُح ِق َق منه.
هذه النظر ّيات وكأنهّ ا علم قد ت ُ
وجدت هذه النظرية -عندما قال هبا فرويد يف أواخر القرن التاسع عرش وطبعت يف

1900م ،يف كتابه عن تفسري األحالم -قبوالً من علامء النفس الغربيني ومن عامة الشعوب
األوروبية لسببني رئيسني .أوهلامّ :
أن نظر ّيات فرويد أتت يف أنسب األوقات لنرصة الفكر
لتوها منترصة بعد
العلامين التحرري ،وللثورة اجلنسية بشكل خاص ،فأوروبا قد خرجت ّ

أن هزمت الكنيسة ،وانقلبت عىل رصحها وسيطرهتا املتزمتة عىل الرقاب ،وقمعها للغريزة

اجلنسية .ففي تاريخ الكنيسة الذي شهدته أوروبا يف القرون الوسطى كانت هناك حماكم
التفتيش التي أزهقت بأحكامها أرواح مئات اآلالف من الضحايا ،غالبيتهم من ٍ
نساء اهتمن

بارتكاب الفاحشة مع الشيطان! فكانت أوروبا بحاجة إىل فك ٍر تحرري يمأل الفراغ الذي

أحدثته هزيمة الكنيسة .كانوا بحاجة إىل فكر ٍ تحرري جريء ،يعمل وكأنّه دين إحلادي جديد.

فجاء التحليل النفيس الفرويدي مدعوم ًا بفكر الفالسفة امللحدين بملء هذا الفراغ.
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كم ُن يف قدرة فرويد عىل تأسيس نظرياته عىل أفكار وتصورات تعارف
أما السبب الثاين ف َي ُ

عليها الناس وقبلوها ،لكنّه يقوم بعد ذلك بتجريد هذه التصورات واملفاهيم من جوانبها
الروحية والدينية واألخالقية التي كانت عليها ،وإعادة صياغتها بأفكاره العلامنية املوغلة يف

سيطرة الغريزة اجلنسية الالشعورية والشعورية عىل السلوك اإلنساين .فوجود الدوافع التي
تؤثر عىل سلوك اإلنسان دون أن يعي هبا أي ما ن ِ
ُطل ُق عليه اآلن اصطالح "الالشعور" أمر
معروف حتدث عنه علامء وفالسفة القرون املاضية ردح ًا من الزمن قبل فرويد.

أي
جرده من ّ
ثم بعد ذلك ّ
أظهر فرويد قبوله هبذا املفهوم وجعله ركيزة أساسية لنظرياتهّ ،
ٍ
بشكل كامل ،حتى أصبح الدافع
ناحية روحية أو أخالقية ،وبعدها صبغه بالغريزة اجلنسية
اجلنيس النابع من الالشعور يف تصوره وراء كل نشاط يقوم به اإلنسان من املهد إىل اللحد،

حتى وإن مل يكن له عالقة من قريب أو بعيد بالنشاط اجلنيس وتصوراته.

األسلوب نفسه اتبعه فرويد بالنسبة لألحالم ،فاالعتقاد ّ
بأن لألحالم املنامية معنى

ورسالة للرائيّ ،
وأن هذه الرسائل قد تتخذ أشكاالً رمزية ،هو من األمور التي توافقت عليها
احلضارات اإلنسانية قديمها وحديثها .فجاء فرويد ليؤكد عىل صحة هذا االعتقاد ّ
بأن لألحالم

رسال ًة رمزية للرائي ،ليصبح هذا التأكيد وكأنّه منصة ينطلق منها إىل تصوراته اجلنسية.

ٍ
بيشء واحد فقط هو حماولة احللم
ففسرّ مجيع الرسائل الرمزية التي يراها النائم يف حلمه
حتقيق الرغبات اجلنسية والعدوانية املكبوتة يف الالشعور ،ألهنا ال تتسق مع أخالق النائم ومثله

العليا عندما يكون يف كامل وعيه .يقول فرويد إنّه عندما ينام الفرد تضعف قوى "الذات الواعية"

 egoأي شعور الفرد بنفسه ،وما يدور حوله ،كام يفقد النائم شعوره بدوافعه األخالقية وبواعث

تصوره عن ذاته املثالية وخوفه من تأنيب ضمريه (الذات العليا) ( ،(superegoأو تضعف هذه
الدوافع بشكل ٍ كبري فتجد النزوات املكبوتة يف ذاته احليوانية ( )idالفرصة للتعبري عن دوافعها

اجلنسية والعدوانية ،ولكن بام ّ
أن النائم ال يفقد رقابته بالكامل عىل ما يخالف أو يناقض أخالقه

ومعتقداته بل تضعف هذه الرقابة بشكل كبريّ ،
فإن التعبري عن هذه النزوات اجلنسية يسلك
سبيل حل وسط ،بأن يظهر يف األحالم بشك ٍ
ل رمزي ال يزعج النائم أو يقلق منامه.

وبام ّ
أن اهلدف من مجيع األحالم هو هذا السبيل املتعرج للتعبري عن الدوافع اجلنسية

الالشعوريةّ ،
فإن كل ما يراه النائم يف أحالمه حسب ا ّدعاء فرويد هو رمز من رموز هذه
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الدوافع اجلنسية ،وال يشء غريه ،وبنا ًء عىل هذا التصور املنحرف وضع فرويد قائم ًة باألشياء
وفصل ما تمثله كرموز جنسية .فكل األشياء األسطوانية
العادية التي يراها الناس يف األحالمّ ،

أو املدببة أو االنسيابية كاألقالم والسجاير والثعابني ،أو تلك التي تستخدم لرمي قذيفة ما

كالبنادق واملسدسات ،أو تلك التي تثقب األشياء أو تش َّقها كاملحاريث هي رموز للذكر أو
املجوفة كالصناديق والغرف واألواين التي
العضو اجلنيس للرجل .وكل األشياء املستديرة أو
ّ

يراها النائم يف حلمه هي رموز للعضو اجلنيس للمرأة.

ومل يكتف فرويد بتدهني أحالمنا بصبغته اجلنسية ،بل تعدى ذلك لتلويث سلوك أطفالنا

وصالتنا املقدسة مع الوالدين هبذه الصبغة ،فكل أطفال الدنيا كام يزعم فرويد يمرون بام يسميه
"عقدة أوديب" ،التي يتعلق فيها الطفل الذكر بأمه تعلق ًا جنسي ًا ،ويغار من والده ويكرهه.
أمها وتكرهها.
وعقدة إلكرتا التي تقابلها بالنسبة لألنثى؛ إذ يقول بأهنا تتعلق بأبيها ،وتغار من ّ

وقد أوىل فرويد هذه العقدة التي استوحى اسمها من أساطري اليونانيني القدماء أمهية كبرية ،ال

سيام يف بدايات كتاباته؛ إذ عدّ ها السبب األسايس إلصابة الناس باألمراض النفسية ،كام زعم

ّ
بأن أحاسيسنا اجلنسية الطفلية هذه تبقى مكبوت ًة دون أن نعي هبا ،ولكنها ال تنسى وال ينمحي

ٍ
بشكل رمزي يف حلمه،
أثرها .لذلك عندما ينام الشخص وتضعف رقابته تظهر هذه العقدة
وتزداد أمهية كبتها عندما تكون تعبري ًا عن األسباب احلقيقية لالضطراب النفيس.

يرضب أحد النفسانيني مث ً
ال هلذا الزعم بقوله" :إذا رأيت نفسك يف منامك أنك تقدم
قش ًا لبقرة ٍ حلو ٍ
ب فهذه البقرة ما هي إال رمز ألمك ،وإطعامك إ ّياها َّ
ّ
القش ما هو إال تعبريعن

أحاسيسك اجلنسية املكبوتة نحوها يف طفولتك" .وللقارئ الذي يريد االستزادة مما كتبه
فرويد أن يطلع عىل كتاباته وكتابات أتباعه األُ َول ،فهي مليئة هبذه التحليالت املناقضة
للمنطق وللفطرة.

إن التعميم ّ
ّ
بأن كل أحالمنا رموز ملا كبتناه يف الوعينا مما يتعارض مع أخالقنا و ُم ُث ِلنا ،هو

تعميم يكذبه ما نراه من أحالم جنسية رصحية ختالف أخالقنا ومثلنا .ملاذا نرى يف نومنا من

األحالم الشيطانية التي نرتكب فيها أبشع املحرمات التي يأنف من فعلها أسوأ من نعرف من

الناس .أين قوى الرقابة التي كان عليها أن متنع مثل هذه األحالم البذيئة الفاحشة أو حتى
التعبري عنها رمز ّي ًا؟
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باإلضافة إىل ذلك ،إذا كانت كل أحالمنا رموز ًا ملا كبتناه يف الوعينا كام يزعم فرويد ،فقد
ح ِرمنا من رؤية أي ٍ
ٍ
بصورة "بريئة"! مث ً
ال إذا رأى شخص بقر ًة ترعى
يشء يف حياتنا العادية
ّ
ُ

وهو يف طريق عودته من عمله ،أال حيق له أن يرى بقر ًة يف منامه لي ً
ال دون أن يكون ذلك بسبب
إحساسه اجلنيس املكبوت نحو والدته؟! فقد ثبت باألدلة العلمية أن كثري ًا مما نراه يف أحالم

الليل هو تعبري خلرباتنا يف هنار اليوم السابق .وهلذه الظاهرة فائدة عظيمة يف نقل ذكريات أنشطة

ثم نقلها من الذاكرة قصرية املدى أو املؤقتة
النهار وتصفيتها من اخلربات واألحداث غري املهمةّ ،

 Short-term memoryإىل الذاكرة املستديمة طويلة املدى  .Long-term memoryفهل يمكن
من هذا املنطلق أن نطبق نظرية اجلنس املكبوت عىل طبيب بيطري يعمل هنار ًا يف اإلرشاف عىل

التأكد من صحة األبقار قبل ذبحها أو عىل را ٍع يرعى األبقار؟! وبمناسبة حديثنا هذا عن األبقار
نعيد هنا ما ذكرناه يف فصل سابق عن ّ
أن عامل الفيزياء املشهور آينشتاين ُأ ِهل َم تصوره لنظرية
َهرب وترجع القهقرى!
النسبية من حلم منامي رآه يف شبابه عن أبقار هترب من سلك ُمك َ

ليس هذا فحسب بل ّ
إن الناحية الرمزية اجلنسية التي قال هبا فرويد وصبغ فيها أشياء

عادية باجلنس الالشعوري قد نعطيها عمد ًا وبوعينا دالالت جنسية ،لنتجنب التلفظ بذكر
األعضاء اجلنسية باسمها املعروف أمام الناس ،فقد نطلق عىل األعضاء اجلنسية أسامء حيوانات

وأشياء ال متت إىل اجلنس بصلة ،كاستخدام بعض الناس لكلمة "محامة" كرمز للذكر خصوص ًا

بالنسبة لصغار األطفال ،واستخدام بعضهم لكلمة "مجل" لعضو األنثى اجلنيس .فإذا رأى

الشخص تلك احليوانات أو األشياء يف منامه فسوف يستنتج أنه ربام كان يف األمر ناحية جنسية
دون احلاجة إىل تفسريات التحليل النفيس املعقدة.

لت يف تبسيط نظرية فرويد يف التحليل النفيس لألحالم؛ ألهنا الوحيدة التي يركز
لقد َأ َط ُ

عليها مؤلفو كتب علم النفس يف الغرب ،وينقلها النفسان ّيون العرب واملسلمون دون نقد أو

يدرسوهنا لطالهبم وكأهنا فيزياء نفسية .فليس للنفسانيني الغربيني بعد أن نبذوا
متحيص ،ثم ّ
الدين وروحانياته خيار لتفسري األحالم غري نظرية التفعيل التوليفي ونظرية فرويد .فاألوىل
أي معنى أو أمهية لألحالم؛ ألهنا حسب زعمهم عبارة عن نشاطات
كام ذكرنا -ترفض ٍّ
بطريقة عشوائية ال معنى هلا .لك ّن هذه النظرية فقدت بريقها لتعاظم
عصبية يف الدماغ حتدث
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األدلة عىل حقيقة وجود األحالم التن ّبؤية وما شاهبها من الظواهر واألحداث فوق احلاس ّية،

فلم يبق هلم سوى نظرية فرويد .فكل ما عدا ذلك من النظر ّيات كتلك التي جاء هبا يونج
وغريه من املنظرين ،مل جتد القبول وال الشهرة التي منحت لنظرية فرويد.

تصور فرويد عن األحالم من
لذلك تجد كتب علم النفس األمريكية واألوروبية تنقل ُّ

ثم تراهم يف فصول أخرى من الكتب نفسها يوجهون هجوم ًا الهوادة
دون كثري نقد أو جتريحّ ،

فيه عىل فكره التحلييل يف العالج النفيس ،لفشله الذريع يف املجاالت التطبيقية األخرى ،مع

أنهّ ا تقوم عىل التصور ذاته الذي اعتمد عليه يف صياغة تصوره عن األحالم.

فكام ذكرنا يف فصل سالف لقد شهدت السنوات األخرية أفوالً متعاظ ًام لنجم فرويد

وحتليله النفيس ،بعد أن أظهرت عدة دراسات عدم جدواه كعالج نفيس ،مما دفع مؤرخي علم

النفس إلعادة النظر يف مزاعمه حول نجاحاته املزعومة ،وعىل نظر ّياته التي ال يسندها العلم

التجريبي وال املنطق السليم ،حتى وصل األمر إىل اهتامه بالكذب وبالتدليس ،وبأنّه كان مدمن ًا

عىل خمدر الكوكايني .فقد أثبتت الباحثة ثورنتون  Thorntonيف كتاهبا املشهور بعنوان "فرويد
ٍ
وخمدر الكوكايني" ّ Freud and Cocaine: The Freudian Fallacy
هوس
أن كل ما كتبه من

ومبالغات يف نظرياته اجلنسية كان من تأثري إدمانه عىل هذا املخدر.

ولكن بالرغم من كل ذلك فإن نظريته عن تفسري األحالم بشك ٍ
ل خاص جتد القبول

أو عىل األقل عدم التجريح من مؤلفي كتب علم النفس ومن عامة األوروبيني؛ فنظريته

تنسجم مع الذوق الغريب ،وهلا جاذبيتها وعمق تصورها وهوسها باجلنس يف تفسريأحالمهم.
وبفشل يونج وأدلر وغريمها من كبار النفسانيني يف اإلتيان بنظرية تنافسها ،وجد األوروب ّيون

أنفسهم أمام خيارين .إ ّما القبول بفكر فرويد أو قبول التفاسري الروحية والتليباثية (التخاطر)

لألحالم التي وجدت قبوالً متزايد ًا يف اآلونة األخرية ،مما يمكن أن يعود بصغارهم بالتدريج

إىل الفكر الديني ،لذلك فضلوا التمسك بفرويد .ولعل هذه مثلبة من مثالب التفكري األعمى

رص عىل اتّباع نظرية ما عىل عيوهبا ،والتمسك هبا رغم عوارها ،حتى ال يلجأ
املتعامي ،الذي ُي ّ

إىل االعرتاف بالنظريات األخرى ،ومن هنا تتوارد الصيحات التي تنادي بالتمسك بنظرية
داروين رغم عيوهبا الظاهرة؛ ألنّه ال بديل هلا سوى االعرتاف بوجود إله خالق.
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هذا إذن هو االعتقاد الرافض للتأويل الروحي والديني لألحالم من أبناء احلضارة

تأصل يف قلوهبم كالدين العلامين الذي ورثوه من ثورة أجدادهم
الغربية احلديثة ،فهو اعتقاد ّ

عىل كاثوليكية القرون الوسطى وممارسات اإلكلريوس ،فصاغوا فكرهم وتصورهم للكون
عل املجتمعات التي عانت من تطرف ٍ
وللحياة من خالله .هذه الظاهرة هي ر ّدة فِ ِ
فكر أوعقيدة
َحتكّمت فيهم فانقلبوا عليها بانتهاج ٍ
فكر مضاد ٍ هلا وباألسلوب املتطرف نفسه.
هذا تفسري اجتامعي وحضاري الشمئزاز الفكر األورويب من التفسريات الروحية لألمور،

وترحيبه بالنظر ّيات واملامرسات املضادة هلا .هذه هي األسباب التارخيية واأليديولوجية ،فام بال

النفسانيني وأساتذة علم النفس املسلمني يقبلون هذه األفكار الغربية من دون تفكري منطقي أو

أخالقي ،وتارخيهم اإلسالمي مل يشهد نزاع ًا بني العلم والدين بل العكس؛ فاإلسالم بتارخيه
الناصع هو الذي فتح بصريهتم وبصائرهم جلميع العلوم النظرية والتجريبية .واآلن بنهاية هذه
املقدمة ننتقل إىل صلب موضوعنا ولنبدأ بنظرة اإلسالم لألحالم والرؤى املنامية.

تصور اإلسالم للرؤى واألحالم وتصنيفها
للرؤى مكانة عالية يف اإلسالم .فالتصور اإلسالمي حلقيقتها وأنواعها مل يأتنا من عالمٍ
وال من مدّ ع ٍ للعلم ،بل من أعظم مصادر اإلسالم وأقدسها؛ ِم َن الذي ال ينطق عن اهلوى ﷺ.

ففي احلديث الرشيف الذي رواه البخاري يف صحيحه ،من حديث أيب هريرة ،يقول الرسول
َخ ِو ٌ ِ
الشي َط ِ
يث النَّ ْف ِ
الثَ :ف ُبشرْ َ ى ِم َن اللهََِّ ،و َح ِد ُ
"الر ْؤ َيا َث ٌ
سَ ،وت ْ
ان (((". ...لنبدأ
يف م َن َّ ْ
ﷺُّ :
بالتعليق النفيس عن "حديث النفس" ألننا حتدثنا عنه من قبل باختصار.

يف صيغة أخرى هلذ احلديث الشامل عن الرؤى ،وهو أيض ًا مما رواه ابن ماجه ّ
أن رسول

اهلل ﷺ قال" :إن الرؤيا ثالث :منها أهاويل من الشيطان ليحزن هبا ابن آدم ،ومنها ما هيم به
الرجل يف يقظته ،فرياه يف منامه ،ومنها جزء من ستة وأربعني جزء ًا من النبوة (((".ففي هذا

"هيم به الرجل يف يقظته فرياه يف منامه" .ما
احلديث يرشح نبينا ﷺ حديث النفس بأنّه ما ّ

( )1البخاري ،صحيح البخاري ،مرجع سابق ،كتاب التعبري ،باب القيد يف املنام ،حديث رقم ( )7017ص.1341

( )2ابن ماجه ،أبو عبداهلل حممد بن يزيد (تويف 273ﻫ) .سنن ابن ماجه ،الرياض :بيت األفكار الدولية ،ط1999 ،1م،
كتاب تعبري الرؤيا ،باب الرؤيا ثالث ،حديث رقم ( )3907ص.419
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هيم الرجل يف يقظته يشمل ذكرياته ،وكل ما توسوس به نفسه من آماله وخماوفه وما حيب
ّ

وما يبغض ،باإلضافة إىل األحداث العادية الروتينية وغري العادية التي يعيشها يف هناره .فكام

أكدنا آنف ًا َّ
فإن كثري ًا من أحالم الليل تأيت متأثر ًة بخربات النهار وأحداثه ،وهذا أمر يعرفه

اجلميع ،وأثبتته الدراسات التجريبية كام ذكرنا .ومما هيم املرء يف يقظته قد يكون أمور ًا شهوانية
ٍ
كواحدة مما هيم املرء يف يقظته ،وليست الوحيدة
أو بيولوجية أو نفس ّية .فالشهوة اجلنسية تأيت
املسيطرة عىل كل أحالمه كام يزعم فرويد.

أما الصنفان الثاين والثالث املتضادان ،فيمثالن النواحي الروحية والرمزية يف الرؤى

واألحالم .ولتوضيح هذين الصنفني من األحالم الرمزية والروحية نرضب للقارئ مث ً
ال

من حياتنا احلارضة .فعاملنا الذي نعيش فيه يموج بالذبذبات واألمواج التي ترسلها أجهزة
اإلرسال لتستقبلها تلفزيوناتنا وما نحمل من أجهزة ٍ أخرى ،فمنها رسائل وذبذبات خ ٍ
ري

وتحض عىل فعل الصالح من األعامل ،ومنها ما
تبث القراءات املختلفة للقرآن الكريم،
ُّ

ينقل أسوأ ما توصل إليه املجرمون من أفالم الفاحشة واللواط ونرش األكاذيب ،وهتك

يعج عاملنا الذي نعيش فيه باملالئكة واألرواح اخليرّ ة كام يعج باجلن
األعراض .كذلك ُّ
والشياطني واألرواح الرشيرة ،وقد خلق اهلل تعاىل لنا قلوب ًا وأفئد ًة هلا القدرة عىل استقبال
ّ
وكأن هذه القلوب
الرسائل الروحية واألثريية اخليرّ ة أو الرشيرة أثناء وعينا وأحالمنا املنامية،

واألفئدة "رادار" روحي كام ذكرنا من قبل.

هذا االختالف والتعارض هو من بديع خلق اهلل ،فاهلل قد خلق الليل ليقابله النهار،

وكذا السعادة والشقاء ،واخلري والرش ،والذكر واألنثى ،واإلنس واجلن ،واهلدى والضالل.

خلق اهلل من كل يشء صنفني متقابلني أو كام قال سبحانه وتعاىل﴿ :ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ

ﳏ ﳐ﴾ [الذاريات ]49 :فعندما ينام اإلنسان ويتخفف من ثقل الوعي ،يأذن اهلل لروحه

بأن تسبح يف ملكوته الروحي ،فتتشكل أحالمه بتأثري الكائنات الروحية اخليرّ ة كاملالئكة ،أو

الرشيرة من ج ٍّن وشياطني .فإن كان التأثري من أرواح رشيرة رأى يف حلمه ما يحزنه ويسوؤه،
ٍ
بأفعال
أو يرى ما حيرجه ،كأن يميش يف الطريق أمام الناس من دون رسوال أو يقوم أمامهم
ال تليق به .هذا هو الصنف الذي عناه الرسول ﷺ بوصفه "بأهاويل الشيطان" أو "بتالعب
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ٍ
أن أعرابي ًا رأى يف حلمه ّ
حديث رواه مسلم ّ
أن رأسه قد قـُطِع وأنّه رأى
الشيطان به" .ففي

فقص حلمه عىل الرسول اهلل ﷺ آم ً
ال منه يف أن يجد
جسمه بال رأس يتبع الرأس املقطوعّ .

عنده تأويالً ،لك ّن الرسول زجره ،وقال له" :ال تخبر بتالعب الشيطان بك يف املنام".

(((

فاألحالم والرؤى إذن قد تكون بتأثري خربات النائم وما هيتم به يف هناره ،أو قد
الم ِ
فر َحة
يكون بتأثري الشياطني واألرواح الرشيرة ،بقي النوع الثالث الذي نرى فيه الرؤى ُ
وال ُب ْشر ّيات ،كام نرى فيه الرؤى التنبؤية ،نراها ونحن نيام يف َأسرِ َّ تنا فتحدث بحذافريها يف
مستقبل حياتنا .هذه هي الطائفة الثالثة من األحالم والرؤى املنامية التي وصفها النبي بأهنا من
اهلل أو برشى من اهلل .فعندما تلتقي النفوس الطاهرة والقلوب اخلاشعة مع قدرة املؤمن العالية

عىل تلقي اإلشارات الروحية (الرادار الروحي) ،فإن رؤاه املنامية قد تشابه يف دقتها وبركتها
وحي األنبياء ،مع أخذنا يف االعتبارالفرق العظيم بني األنبياء واألولياء.

وهلذا فقد عدَّ النبي هذا الصنف من الرؤى الصادقة جزء ًا من ستة وأربعني جزء ًا من

النبوة (احلديث رواه البخاري) (((.لذلك اختذ الرسول ﷺ بعض قراراته الدينية بنا ًء عىل رؤيا
صادقة رآها صحايب ،ويزيد من اعتبارها إذا تواطأت مع رؤيا مشاهبة لصحايب آخر.

من ذلك ما رواه أمحد والرتمذي وابن ماجه ّ
أن النبي ﷺ أراد أن تكون مناداة املسلمني

ٍ
بناقوس كناقوس النصارى ،لكن الصحايب اجلليل عبد
إلقامة الصلوات اخلمس يف مسجده
اهلل بن زيد بن عبد ربه رأى يف منامه رج ً
ال حيمل ناقوس ًا فأراد أن يشرتيه ليدعو به املسلمني

للصالة ،فقال له الرجل" :أفال أدلك عىل خري من ذلك؟"((( ورسد له كلامت األذان التي

قوى من قبول النبي ﷺ لرؤيا عبداهلل ّ
أن عمر بن
استمرت كام هي إىل يومنا احلارض .ومما ّ
اخلطاب رأى رؤيا مشاهبة بنفس كلامت األذان .فلوال هاتني الرؤيتني لكنا اليوم نتحرى َج َرس
الصبح وجرس الظهر وجرس اإلمساك عن الطعام يف رمضان!

( )1مسلم ،صحيح مسلم ،مرجع سابق ،كتاب الرؤيا ،باب ال خيرب بتلعب الشيطان به يف املنام ،حديث رقم ()2268
ص.932
( )2البخاري ،صحيح البخاري ،مرجع سابق ،كتاب التعبري ،باب القيد يف املنام ،حديث رقم ( )7017ص.1341

( )3الرتمذي ،جامع الرتمذي ،مرجع سابق ،كتاب الصالة ،باب ما جاء يف بدء األذان ،حديث رقم ( )190ص،50
وابن ماجه ،سنن ابن ماجه ،مرجع سابق ،كتاب األذان والسنة فيه ،باب بدء األذان ،حديث رقم ( ،)706ص.86
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ومن أعظم األدلة عىل مكانة الرؤى الصاحلة يف اإلسالمّ ،
أن أمري املؤمنني أبا بكر

الصديق نفذ وصية شهيد بنا ًء عىل رؤيا رآها له صحايب آخر من بعد موته .فكانت هذه أول
ٍ
وصية تنفذ اعتامد ًا عىل رؤيا منامية بعد موت صاحبها .فالصحايب املجاهد قيس بن ثابت

ُقتل شهيد ًا يف حرب الر ّدة ،فرآه أحد املجاهدين يف منامه يف الليلة التي أعقبت استشهاده،

فقال له :إياك أن تظن أن ما تراه حل ًام عاد ّي ًا ،بل هي وصية منّي تبلغها خلالد بن الوليد أمري
جيش املسلمني .فقد مر يب رجل من املسلمني ،وانتزع درعي من جثتي وخبأه حتت ٍ
برمة يف
ّ

منزله ،ووصف له مكان املنزل ،وأمره بأن يطلب من خالد إرسال من يأيت بالدرع ،وأن يبلغ

أمري املؤمنني أبا بكر الصديق بأن ُيباع لسداد دين عليه .فوجد الصحايب الذي أرسله خالد
ف له يف الرؤيا ،وأرسل خالد الدرع أليب بكر الصديق،
بن الوليد الدرع يف املكان الذي ُو ِص َ
ونفذ الصدّ يق وصية الشهيد.

(((

فإن كانت هذه هي رؤى املسلمني العاديني فام ظنك برؤى األنبياء؟ إنهّ م معصومون يف

وعيهم بالنهار ،كام أنهّ م معصومون يف نومهم ورؤاهم يف الليل ،فال جترؤ األرواح الرشيرة من

طمس معامل أحالمهم أو حتى االقرتاب منها .فرؤى األنبياء حمروسة بجند اهلل؛ ألهنا إحدى
وسائل تلقيهم لوحي السامء .أرجوأن يقارن القارئ بني تفسريات فرويد اجلنسية أو النظرية
ِ
والتصور النبوي الثالثي لألحالم واملعاين السامية
معنى لألحالم،
ّ
المنْكرة ّ
ألي ً
الفسيولوجية ُ

التي حيملها ما صدق منها .من هذا املنطلق نأيت لتفصيل احلديث عن سيدنا يوسف عليه

السالم وعن تأويله للرؤى واألحاديث.

تأمالت نفسية يف سرية يوسف عليه السالم وحكمة اهلل يف اختيار بيئته ووراثته
ُّ
نبي وصفه نبينا ﷺ بأنّه أكرم الناس .ففي حديث
يف تأمالتنا هلذه الفقرة نقف أمام ّ

رشيف عن ابن عمر ريض اهلل عنه وعن أبيه ّ
أن رسول اهلل ﷺ قال" :الكريم ابن الكريم
ابن الكريم ابن الكريم ،يوسف بن يعقوب بن إسحق بن إبراهيم (((".ويف صيغة ٍ أخرى
( )1انظر نحوه ما جاء عند الذهبي ،شمس الدين حممد بن أمحد بن عثامن (تويف 748ﻫ) .سري أعالم النبالء ،حتقيق
شعيب األرنؤوط ،بريوت :مؤسسة الرسالة ،ط1982 ،1م ،ج ،1ص ،311ترمجة ثابت بن قيس بن شامس.

( )2البخاري ،صحيح البخاري ،مرجع سابق ،كتاب أحاديث األنبياء ،باب ﴿ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ﴾،
حديث رقم ( )3382ص.648
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قال" :أكرم الناس يوسف نبي اهلل ،ابن نبي اهلل ،ابن نبي اهلل ،ابن خليل اهلل (((".فلعل

اهلل قد َو َّر َثه من اجلينات الروحية التي تحدثنا عنها آنف ًا ما مل يورثها لكثري من األنبياء،
ولعل هذه املورثات الروحية التي ُو ِه َبت ألبيه وأجداده من األنبياء قد تجمعت كلها يف
تكوينه ،حتى غدا كاملالئكة يف رقته ومجاله ،تصديق ًا لقول النسوة الالئي فـُتِ ّن به إذ قلن

عندما رأينه ﴿ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ﴾ [يوسف.]31:

فانظر إىل عظيم حكمة اهلل يف تكوين شخص ّيات األنبياء وتنشئتهم حتى يقوموا بالرسالة
التي كلفوا هبا ،وبخوض االبتالءات التي سيتعرضون هلا .ت ِ
ُشع ُرنا سورة يوسف بأنّه كان رقيق ًا
صبور ًا عىل كل من حاول إيذاءه أو قتله أو إحراجه أو ظلمه ،فال يؤذيه حتى بكلمة تحرجه
أشق االبتالءات التي يمكن أن يتعرض هلا نبي من األنبياء.
أو تضايقه .وهذا لعمري من ّ

فاإلعجاز يف خلق مجال وجهه تشابه باإلعجاز يف رقة ولطف سلوكه.

تأمل لو كان موسى عليه السالم يف املواقف التي عاشها يوسف أمام ظلم إخوته له
ٍ
ببضاعة
ثم جاؤوا إليه بعد سنني فقرا َء أذالء يطلبون الصدقة
وحماولة قتله واإلساءة لسمعتهّ ،
مزجاة وهو يف مقام امللك؟ ماذا كان سيحدث هلم لو ّ
أن الذي جاؤوا إليه كان موسى؟ وماذا

كان موسى عليه السالم سيفعل إذا غلقت امرأة العزيز األبواب وقالت" :هيت لك" .كان
كزتِه للمرصي قد تنهي حياهتا ،مدفوع ًا بام وهبه اهلل تعاىل من
سيصفعها أو يعطيها وكزة ً ك ََو َ
ٍ
ٍ
قوة
ورسعة يف االستجابات العاطفية.

تأمالت حول الرؤيا األوىل ليوسف عليه السالم
فصلت لنا السورة ثالث رؤى أو أربع ،وأخربتنا ّ
بأن هناك أحالم ًا أخرى ّأوهلا يوسف
ّ

للسجينينْ  ،ومل تقصها علينا السورة .فالرؤيا األوىل ليوسف كانت يف طفولته حيث قال ألبيه:

﴿ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ﴾

ٍ
مها
[يوسف .]4 :كيف كان هذا السجود الرمزي جلامد حني يسجد لبرش .الرؤيا فيها رموز َف ِه َ
ٍ
بكلامت مل يفصلها لنا القرآن الكريم.
يوسف رغم صغر سنه ،أو لعلها جاءت مصحوبة
( )1البخاري ،صحيح البخاري ،مرجع سابق ،كتاب أحاديث األنبياء ،باب ﴿ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ﴾ ،حديث رقم
( )3353ص.641
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لما رأى هذه الرؤيا؟ هناك من املفرسين من قال إنّه كان ابن
ولنتساءل كم كان عمر يوسف ّ

اثنتي عرشة سنة أو أكثر ،ومنهم من قال ابن تسع سنوات ،ومنهم من قال ابن سبع سنني.

فإذا تأملنا يف بقية أحداث القصة التي قام فيها إخوته بإقناع والدهم بأخذه معهم " ،لريتع
ويلعب"أليقنّا بأنه كان طف ً
ال صغري ًا ال يزيد عمره عىل اخلامسة أو السادسة .تأمل اآليتني 11

و 12من السورة﴿ :ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ

ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ﴾ [يوسف.]12-11 :

الشاب الذي ختطى الثانية عرشة ال يقبل أن "يرتع ويلعب" ،أو أن جيلس حارس ًا ملتاع
ٍ
بفرية
إخوته ليستبقوا ،بل كان سينافسهم يف السباق .فلو كان يف سن املراهقة جلاؤوا لوالدهم

غري التهام الذئب له .فاملراهق ابن الثانية عرشة أو الثالثة عرشة ال يستطيع الذئب أن يأكله لقمة
سائغة ،فالشاب يستطيع أن يقاوم وأن يقذف الذئب باحلجارة أو يرضبه بعصاه.

ثم يميض القرآن ليخربنا ّ
أن يعقوب عليه السالم أمر ابنه يوسف بألاّ يقصص رؤياه عىل
ّ

إخوته فيحقدوا عليه .تأمالتنا حول هذا التحذير النبوي يشعرنا بام للرؤى من أمهية يف بيت
النبوة .فإذا رأى طفل يف منامه يف ٍ
بيت عادي كواكب وأقامر ًا تسجد له ،لضحك السامعون .لك ّن
إخوة يوسف هم أحفاد إبراهيم عليه السالم الذي صدع لوحي السامء برؤيا تأمره بذبح ابنه.

فرؤيا يوسف هي برشى من اهلل ،وتأويلهم هلا قد يمأل قلوهبم باحلقد فيكيدوا له .يزيد

من هذا الكيد ما ذكرناه عن تصورنا للمورثات الروحية .فلعل إخوة يوسف رغم نواياهم
الرشيرة وأعامهلم السيئة هم أبنء وأحفاد األنبياء ،وربام ورثوا منهم من املورثات الروحية ما

المحدَّ ثين .فهذه اهلبة -كام ذكرنا -ليس هلا بالرضورة ارتباط بالتد ّين .فهذه اهلبة
يجعلهم من ُ

املوروثة قد تمكّنهم من رؤية ما امتاز به يوسف عليهم وإن كان طفالً.

نتابع تأمالتنا للطفل يوسف حني َّقرر إخوته إلقاءه يف البئر .من الواضح أنّه كان طف ً
ال

صغري ًا ال يستطيع أن يقاومهم ،أو أن يركض بأرسع ما يستطيع هرب ًا منهم ،أو أن حياول التسلق
بقوة الشباب ليخرج من البئر .لعله كان يبكي ويستعطفهم ،لكنهم محلوه بالقوة وألقوا به يف

أمس احلاجة ملن خيفف عنه اخلوف﴿ .ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ
ظلامت البئر ،فكان يف ّ

ﱇ ﱈ ﱉﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ﴾ [يوسف .]15 :كيف كان
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هذا الوحي والفزع ويبرشه بصدق رؤياهّ ،
وبأن اهلل سينرصه عليهم وإن طال الزمن .فجاءته

ٍ
البرشى بوح ٍ
لطفل صغري؟ بعض املفرسين واملؤولني قالوا :كان الوحي برؤيا رآها
ي من اهلل

وهو يغفو يف ظالم البئر املخيف .فإن كانت رؤيا لكان يف السورة أربعة أحالم ،وإن مل تكن
رؤيا بل وحي ًا فستكون هناك ثالثة أحالم واضحة يف السورة.

حكمة اهلل يف نقل يوسف عليه السالم إىل أ ّم القرى

عندما جاء وارد السيارة أو القافلة وأدىل دلوه يف البئر ،تع ّلق يوسف بالدلو ،فصاح الرجل

﴿ﲊ ﲋ ﲌ ﲍﲎ﴾ [يوسف ]19 :وأخرجه من البئر .ويف بعض األقوال ّ
إن الرجل مل يتبينّ ما

كان يف دلوه لظالم البئر ،فاستمر يف سحب حبله ويوسف متعلق به ،فلم يكتشف أن الوزن

ٍ
لطفل ومل يكن ملاء! هذا أيض ًا دليل عىل صغر سن يوسف يف ذلك الوقت .يا ترى
الثقيل كان
ما هي حكمة اهلل يف تعريض هذا الطفل املبارك ملثل هذه الصعوبات؟ بالطبع ألنه ُي ِعدُّ ه ليكون
رسوالً نب ّي ًا .ولكن اهلل ال يرسل رسوالً لسكان قرية نائية يف أرض كنعان ،فالقرآن خيربنا ّ
بأن اهلل

تعاىل يرسل رسله إىل أمهات القرى أي إىل أكرب املدن﴿ :ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ

ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ﴾ [القصص.]59 :

مل تكن أم القرى يف عهد يوسف سوى عاصمة مرص التي ربام كانت يف ذلك الوقت

عاصمة الدنيا بأمجعها .فاقتضت حكمة اهلل وتدبريه أن يغوي الشيطان إخوته فيلقوه يف

غيابت اجلب ،لينقذه من يحمله إىل حيث أراد أهلل تعاىل إىل مرص ،فحكمة اهلل تعاىل قد
تستخدم املجرمني والشياطني التي تغوهيم ٍ
ألمر خفي فيه خري عظيم .اقرأ إن شئت يف سورة

الكهف اآليات من رقم  62إىل  65حني يأمر موسى فتاه بإحضار طعام الغداء من حلم حوت
كان يحمله الفتى ،ولك ّن احلوت عاد للحياة واتخذ سبيله يف البحر رسب ًا .كان عىل الفتى أن

يخبر موسى بذلك لكن الشيطان أنساه ﴿ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜﱝ ﴾ [الكهف.]63 :

لكن ما فعله احلوت كان العالمة التي من أجلها كانت تلك الرحلة الطويلة ﴿ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ

ﱨﱩ﴾ ،فرجعا إىل املكان ووجدا (اخلرض) يف انتظارمها .فالشيطان أنسى الفتى ليدرك موسى

رش ًا ،ويأيت بغري
ما أمر به ،ويلتقي (باخلرض) ،فاهلل هو املهيمن ،وهو الذي يأيت باخلري مما نظنه ّ

ذلك ملا نحسبه خري ًا.

138

وصل الذين اشرتوا الطفل يوسف بدراهم معدودة إىل مدينة بر رمسيس عاصمة

اهلكسوس يف مرص ،وعرضوا يوسف للبيع ،فتنافس فيه جتار الرقيق ،لكن وزير مرص األول
ٌ
امللقب بعزيز مرص دخل املنافسة واشرتاه .كان طف ً
ال فائق اجلامل ،ومل يكن للعزيز
أطفال فعطف

وأحس نحوه باألبوة التي حرم منها ،مما يؤكد صغر سن يوسف حينذاك ،وقال لزوجته:
عليه،
ّ

أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخده ولد ًا .فهنا نشاهد حكمة اهلل يف اختيار البيئة املناسبة

معزز ًا خالل سنني طفولته مثل موسى ،فكام ق ّيض اهلل ملوسى ملك ًة
مكرم ًا ّ
لنبيه .فعاش يوسف ّ
حرمت من األطفال ،فجاء ليمأل هلا هذا الفراغ وتعطه من املحبة واحلنان الالزمني لنفس ّيته

كرسول ،كذلك قيض اهلل ليوسف الظروف البيئية نفسها ،هذا باإلضافة إىل تنشئتهام يف بالط

تقوهيا معرفتهم بنبل حمتدهم.
حكام مرص وإحساسهام بالطمأنينة االجتامعية التي ّ

سن صغرية
حكمة اهلل يف حرمان يوسف من والديه يف ٍّ
ّ
إن تأماليت حول انتزاع يوسف وهو يف اخلامسة أو السادسة من عمره من حضن عاطفة

أبيه املتدفقة ،وحنان خالته املحبة التي ر ّبته ،تحتاج إىل التفكُّر يف حكمة اهلل حول هذا األمر.

ّ
إن اهلل تعاىل قد اختار يوسف رسوالً إىل أهل مرص .وال يمكن لرسول أن يبلغ عن اهلل دون أن

يتقن لسان قومه﴿ .ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎﲏ ﲐ ﲑ ﲒ

ﲓ ﲔ ﲕ ﲖﲗ ﲘ ﲙ ﲚ﴾ [إبراهيم .]4 :فكان يوسف يتحدث العربية

التي كانت اللغة السائدة يف بالد كنعان ،ولكنه احتاج إىل تعلم اللغة املرصية القديمة عندما

أدخله عزيز مرص يف بالطه ،وهذه اللغة هي التي أراد اهلل ليوسف أن يتقنها ليستخدمها من

بعد يف الدعوة إىل اهلل .ومن املعروف ّ
أن لألطفال قدرة هائلة يف إتقان اللغة اجلديدة وخمارجها

الصحيحة .فإذا وصل الطفل إىل سن البلوغ أو إىل الثانية عرشة كام قال بعض املفرسين َص ُعب
بل ربام استحال عليه إتقان خمارج الكلامت ،وما يصاحبها من حروف ساكنة ٍ ومتحركةٍ .فأراد

اهلل ليوسف أن يحسن اللغة فيحسن البالغ.

فحتى يف البلد الواحد تكون هناك هلجة أهل العاصمة التي يحترمها الناس ويصيغون

هبا أدهبم ،وهناك هلجات الريف والبدو التي قد تتاميز عن هلجة املدينة .فاقتضت حكمة اهلل أن

يكون يوسف صغري ًا ليتقن اللغة املرصية الفصيحة كأهلها.
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من حنان األمومة إىل االغتصاب اجلنيس

ٍ
كزهرة تتفتح من أكاممها؛ إذ ازداد مجاالً
ننتقل بتأ ّمالتنا مع النبي يوسف وهو ينمو

عىل مجاله ،ف ُفتنت به من كانت له أ ّم ًا بديلة ،وراودته عن نفسه فاستعصم استعصام
األنبياء املعصومني ،وأبى إباء الرجال املؤمتنني عىل عرض من أحسن إليهم ،وفوق ذلك
نجاه وق ّيض له حياة األمراء وامللوك .يرسم لنا وحي
كان إجالله هلل العزيز الكريم الذي ّ

اهلل صورة امرأة متلكتها الشهوة اجلنسية حتى أنستها كربها وكربياءها ،وما كان منها من
ٍ
إحساس باألمومة نحوه ،عندما جاء به العزيز إليها لتتخذه ولد ًا .فلام أبى وهرع مرسع ًا
لفتح الباب اندفعت وراءه كاألهوس وتشبثت بقميصه حتى ش ّقته .وصف لنا القرآن
ٍ
كقمة ملا كان من حماولة امرأة العزيز الغتصابه ،وترك لنا القرآن خت ّيل
الكريم هذه احلادثة
التفاصيل التي أ ّدت إىل هذا املشهد املثري.

تقول تأماليت ّ
أن ما حدث ال بدّ أن تكون قد سبقته حماوالت كثرية منها إلغواء يوسف.

لعلها كانت تتجمل وحتاول إغراءه بشتى وسائل األنثى املرتفة املتعطشة إلرواء عطشها
اجلنيس ،ظنّ ًا منها ّ
بأن ذلك سوف يضعف إرادته فتجد التجاوب منه ،فلام فقدت األمل قررت
أن تقوم هبذا اهلجوم املباغت .فكان األمر كله تنفيذ ًا لالبتالء الفريد الذي تعرض له نبي اهلل

يوسف ،الذي وهبه اهلل تعاىل خلق ًا رفيع ًا وهتذيب ًا ورق ًة متنعه من انتهار من ظلمه ،أو االنتقام
منه بالقول أو باليد .فكان هذا من أصعب االبتالءات التي امت ِ
ُح َن هبا نبي من األنبياء.

الس "املغناطييس"
رِّ

ّ
برس إهلي جيذب قلوب من ينظر إليه وكأنه
لعل مجال يوسف ورقته كانا مصحوبني ٍّ

ممُ َغنَط .فسورة يوسف عليه السالم ختربنا ّ
لما سمعت باستبشاع نساء الطبقة
بأن امرأة العزيز ّ
املرصية املرتفة وانتقادهم ملا قامت به نحو فتاها ،دبرت هل ّن مكيدة تستخدم فيها مجال يوسف

أحست -ولو كان إحساس ًا مبه ًام -من خربهتا
وتأثريه القوي عىل من ينظر إليه .ذلك بأهنا قد ّ

الرس اخلفي الذي أودعه اهلل يف شخصيته .فقد كانت تنظر إليه طف ً
ال نشأ يف
الشخصية إىل ذلك ّ

تنزل عليه فجأة ما مل
بيتها ،واعتادت عىل رؤية وسامته التي كانت تراها كل يوم ،فلماّ استوى ّ
دبرت هل ّن مكيدة تربر حماولتها اغتصاب فتاها.
تستطع مقاومته .لذلك ّ
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وجهزت هلن وسائد لالتّكاء عليها ،وآتت كل واحدة منه ّن سكين ًا ألكل
أرسلت إليه ّن ّ

الفاكهة .وبينام ه ّن يف حالة اسرتخاء ودعة ،وقد بدأن يف تقطيع الفاكهة فاجأهتن بوقوف
الم َمغنِط ،ذهلت
يوسف أمامه ّن ﴿ﱎ ﱏ ﱐﱑ﴾ [اآلية .]31 :فبجامله املعجز وتأثريه ُ
النسوة عن أنفسهن واستولت عليهن حالة تشبه حالة الشخص الذي فقد وعيه من تأثري
التنويم املغناطييس.

واصلن التقطيع دون ٍ
وعي وه ّن ينظرن إليه بعيون جاحظة ثابتة ،ولكن الفواكه كانت

قد انزلقت من األطباق ،فق ّطعن أيدهين دون اإلحساس باألمل .فالنفسان ّيون املتخصصون يف

ٍ
لسطح حار ويوحون إليه بأنه بارد،
املنوم
يعرضوا الشخص ّ
فن التنويم يمكنهم بسهولة أن ّ
ٍ
ليشء ٍ
بارد! فهذا أمر سهل
ثم يعكسون األمر فيشعر بأمل احلرارة من مالمسته
فال يبدي ألم ًا ّ

الم َبن َِّجة كان اجلراحون يستخدمون التنويم املغناطييس
بالنسبة هلم .فقبل اكتشاف العقاقري ُ
إلجراء عملياهتم اجلراحية.

مجال وجه يوسف قد ال يأيت وحده هبذا التأثري ،لكن يوسف أويت هذا الرس من اهلل

لزيادة صعوبة ابتالئه؛ فلم ُي َ
بتل يوسف بقتال املرشكني ،ومل ُي َع ّرض لألذى واألمراض كام
ِ
عمن ظلمه.
الرسل ،فابتالؤه كان يف مقاومة كيد النساء الالئي ُفت ّن به والعفو ّ
حدث لكثري من ُّ
كنبي مرسل .وقد ُأ ِ
ونستشعر هنا ّ
الرس املالئكي لريفع من مقامه ٍ
له َم
بأن اهلل تعاىل قد وهبه هذا ّ

ﱘ
الرس حني
قلنﱙ﴿ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ﴾ [يوسف.]31 :
النسوة طرف ًا من هذا ّ

عندما رأت امرأة العزيز ما فعل النسوة بأيدهي ّن شعرت بر ِّد كرامتها ،وجهرت بتبج ٍ
ح

بأهنا هي التي راودته عن نفسه ،وأنهّ ا سوف جتربه عىل فعل الفاحشة ،وإن رفض فسوف تعاقبه

بالسجن واملهانة﴿ :ﱤ ﱥ ﱦ ﱧﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ

ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ﴾ [يوسف.]32 :

عند ذلك تضافر النسوة عىل إغرائه بشتى الوسائل لكنه استعصم .تأمل أهيا القارئ يف

أن رسول اهلل بشرّ سبعةً ّ
شدة هذا االبتالء .فعن أيب هريرة ّ
بأن اهلل تعاىل يظلهم بظله يوم ال
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ٍ
منصب ومجال فقال إنيّ أخاف اهلل ((( ".فكيف
ظل إال ظله منهم" :رجل دعته امرأة ذات
ٍ
بشاب دعته امرأة بل نساء ذوات حسن ومجال ،فكانت امرأة العزيز من أمجل النساء ،ومكانتها
بالنسبة ليوسف مل تكن فقط امرأة ذات منصب ،بل هي سيدته واملتحكمة يف حياته ،بل هي
املتحكمة يف زوجها ،فهوال جيرؤ أن يعيص هلا أمر ًا .فهي التي هتدد بالسجن وسوء املعاملة،

وينصاع زوجها ألوامرها كام ينصاع له مرؤوسوه.

ال جرم ّ
أن يوسف عليه السالم كان من أشدّ األنبياء بال ًء ،فال يقدر عىل هذا اإلغواء

إال نبي .لكنّه ملا طال عليه هذا االبتالء وهتديد امرأة العزيز له بالسجن دعا ر ّبه قائالً ..﴿ :ﱺ

ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ﴾ [يوسف،]33 :
فهيأ اهلل له بتدبريه املحكم األسباب التي أ ّدت الستجابة دعائه .فال شك ّ
أن النسوة قد حتدثن

يف جمتمعاهت ّن عن صالبة يوسف أمام إغراء امرأة العزيز ومن معها من النساء املرتفات ،حتى
ٍ
فضيحة قد يكون هلا ما بعدها .عند ذلك تالقى الرأي يف
وختوف العزيز وأهله من
شاع اخلرب ّ
سجنه حتى هتدأ األصوات ،وينسى املرص ّيون ما فعلت زوجة عزيزهم ،فكان ذلك تدبري ًا من

اهلل إلنقاذ يوسف واستجاب ًة لدعائه بأن ﴿ﲏ ﲐ ﲑﲒ﴾ بالسجن.

يوسف عليه السالم يف السجن
ال وهو يف غيابت اجلبّ ،
إذا استثنينا الوحي أو الرؤيا التي تلقاها يوسف طف ً
فإن القرآن

الكريم مل يحدثنا عن نبوته عليه السالم ،وال عن اخلاص ّية املعجزة التي وهبها إياه بتأويل

جربه مكان
األحاديث واألحالم املنامية ،مل حيدثنا إلاّ من بعد دخوله السجن .فالسجن ملن ّ

ُـشح ُذ فيه األحاسيس ،وت َُر َّقق فيه العواطف ،و َيمن َُح املسجون وقت فراغ طوي ً
ال ليتعمق يف
ت َ

تصوره من أحالم ٍ منامية عماّ مىض وما سيأيت.
أفكاره االنفعالية ،وما ّ

لذلك السجينان اللذان أدخال مع يوسف السجن ،وجدا فيه عليه السالم صديق ًا مبارك ًا

يؤول هلام أحالمهام الكثرية ،التي مل يخبرنا القرآن الكريم بكل تفاصيلها وال بتأويلها هلام ،بل
ّ

أوهلام هلام﴿ :ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ
أخربنا بلسان يوسف أنهّ ا كانت حتدث يف واقع احلياة متام ًا كام ّ

( )1البخاري ،صحيح البخاري ،مرجع سابق ،كتاب األذان ،باب من جلس يف املسجد ينتظر الصالة وفضل املساجد،
حديث رقم ( )660ص.141
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ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ

ﳛ ﳜ ﳝ ﳞ ﳟ﴾ [يوسف.]37 :
امت ّن عليهام يوسف عندما جاءاه له طالبني التأويل حللمني هلام شأن عظيم عىل مستقبل

حياهتام .فوجد الفرصة مناسبة ليدعومها لتوحيد اهلل ونبذ آهلتهم التي ما أنزل اهلل هبا من سلطان.
دعامها برقته التي فطره اهلل عليها فخاطبهام "بصاحبي السجن" ومها كانا من اخلدم يف قرص

امللك ،ويوسف كان كاألمراء يف قرص عزيز مرص ﴿ .ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ

ﱤ ﱥ ﱦ؟﴾ ويف هذا درس عظيم لدعاة التوحيد يف زمننا احلارض .رأى أحدمها
يف حلمه أنّه يعرص العنب ليصنع مخر ًا للملك ،ورأى اآلخرأنّه حيمل فوق رأسه خبز ًا تأكل

الطريمنه .وكام هو منطوق يف اآليات الكريامت بأن يوسف عليه السالم ّأول هلام رؤيتيهام .فقال
وأول حلم الذي رأى نفسه حيمل فوق
للذي رأى نفسه يعرص مخر ًا إنّه سيكون ساقي ًا للملكّ ،

رأسه خبز ًا تأكل الطريمنه بأنّه سوف يصلب وتأكل الطري من رأسه .فتحقق احللامن ،و ُأفرج
ِ
ب.
وصل َ
عن الذي رأى نفسه يعرص مخر ًا وغدا ساقي ًا للملك ،و ُأعدم اآلخر ُ

الرؤى الصادقة
ما هيمنا هنا هو أن ندرك ّ
بأن بعض األحالم والرؤى تتحقق يف املستقبل كام رآها

ٍ
تأويل بسيط أو حتى قد ال حتتاج إىل تأويل .فرضب
النائم .ومثل هذه الرؤى قد حتتاج إىل

اهلل لنا مثال ًعن هذا النوع من الرؤى بتأويل يوسف لرؤيا السجني الذي رأى نفسه يعرص
فأ ِ
طل َق رساحه من السجن و ُأ ِ
ثم صدقت رؤياه ُ
رج َع إىل عمله ليعرص العنب مخر ًا
مخر ًاّ ،

لرشاب امللك.

ونعلم من تارخينا اإلسالمي بأنّه كلام ازدادت روحانية املسلم ،كثرت رؤاه الصادقة،

فسرية ع ّبادنا وعلامئنا تزخر بمثل هذه الرؤى ،بل ّ
إن بعضهم قد تبدلت حياته بسبب رؤيا

صادقة رآها أو رؤيت له .لكن كام ذكرنا من قبل يمكن حدوث مثل هذه الرؤى لغري املتدينني،
بل لغري املسلمني لكنها نادرة احلصول .ويف بعض األحيان قد يراها غري املسلم ألمر مسترت فيه

خري عظيم لإلنسانية قدّ ره اهلل تعاىل.
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من ذلك احللم املتكرر الذي رآه عبد املطلب جد رسول اهلل ﷺ يأمره بحفر بئر زمزم

يتفجر اىل يومنا
يف مكان صحراوي ُحدّ د له يف احللم ،فحفرها وتدفق املاء الذي أضحى
ّ
هذا لريتوي منه ماليني احلجاج واملعتمرين وأهل مكة وغريها ،و ُيع ّبأ ويرسل إىل شتى بقاع
األرض ،فزمزم معجزة باقية من معجزات احلرم املكّي .أ ّما األنبياء فيصدق كل ما يرونه يف

منامهم كبرشى هلم بالنبوة التي تصبح األحالم بعدها إحدى وسائل الوحي .فعن سيدتنا
ول اللهِّ ﷺ ِمن ا ْلوح ِي الر ْؤيا الص ِ
َان َأ َّو ُل َما ُب ِد َئ بِ ِه َر ُس ُ
وأ ّمنا عائشة َأنهَّ َا َقا َل ْت" :ك َ
اد َق َة يِف الن َّْو ِم.
ُّ َ َّ
َ َ ْ
ِ
(((
َفك َ
الص ْب ِح".
َان ال َي َرى ُر ْؤ َيا إِالَّ َجا َء ْت م ْث َل َف َل ِق ُّ

الرؤى واألحالم التي تأيت بشكل رمزي :أهي أحالم أم أحاديث؟
أنبأنا القرآن الكريم ّ
أن ما أنعم اهلل به عىل يوسف هي موهبته يف تأويل األحاديث ،لك ّن

عب القرآن بتسمية هذه املعجزة
السورة ركزت لنا فقط عىل تأويل األحالم والرؤى .فلامذا رّ

ٍ
يسمها بتأويل األحالم والرؤى؟ ّ
بشكل
إن األحالم والرؤى التي تأيت
بتأويل األحاديث ومل ّ

ٍ
شخص
رمزي كحلم الفتى الذي رأى نفسه حيمل فوق رأسه خبز ًا تأكل الطري منه حتتاج إىل
ٍ
ببصرية يفرق هبا بني ما يمثله الرمز وبني حديث النفس وهتاويل الشيطان
أنعم اهلل عليه

وال ُبرش ّيات اإلهل ّية.

مكونات األحالم الثالثة قد خيتلط بعضها ببعض .هذا باإلضافة إىل ّ
أن
ذلك ألن ّ

األبحاث التجريبية احلديثة يف ميدان األحالم ،قد أثبتت بالرباهني العملية ّ
أن الشخص إذا
مل يسجل حلمه بمجرد استيقاظه من النومّ ،
فإن ذاكرته وما حتمله من أحداث هلا ارتباط
بحلمه سوف تتدخل حت ًام مع مرور الوقت -تدخ ً
ال بسيط ًا أو كبري ًا -يف إعادة تشكيل ما

سوف يتذكره عن أحداث حلمه .كذلك ّ
فإن بعض األشخاص قد ختونه ذاكرته الضعيفة

أو قد تتداخل خربات اليوم الذي سبق احللم يف تعديله .فاألحالم يف مجلتها إذن قد ال ختلو

من أحاديث النفس والذكريات املرتبطة هبا ،فهي إذن يف مجلتها أحاديث يف املنام قد ختتلط
املجردة للرؤيا.
بأحاديث متليها جتارب احلياة ،فهي أقرب إىل األحاديث منها إىل احلقيقة ّ

( )1البخاري ،صحيح البخاري ،مرجع سابق ،كتاب بدء الوحي ،باب كيف كان بدء الوحي إىل رسول اهلل ﷺ ،حديث
رقم ( )3ص.21
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ومما يزيد من صعوبة التأويل وجيعل احللم كاألحاديثّ ،
أن بعض ما نراه يف أحالمنا قد

يكون بسبب تدخل أرواح تسبح حول أنفسنا التي توفاها اهلل عند نومنا .فاهلل تعاىل ينبئنا يف
بأن النوم حالة تشبه الوفاة فقد ُأ ِ
قرآنه الكريم ّ
طل َق عليها اصطالح «الوفاة الصغرى» باملقارنة
إىل الوفاة الكربى أو املوت ،ألهنا وفاة مؤقتة وفيها تتشكل أحالمنا﴿ :ﱗ ﱘ ﱙ

ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ

ﱩ ﱪ ﱫﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ﴾ [الزمر.]42 :
فعامل األرواح الذي تدخله نفس النائم هو عامل مزدحم ،يموج بشتى املخلوقات

الروحية ،فهناك املالئكة وأرواح األنبياء وأرواح من ماتوا من اخليرّ ين والرشيرين والشياطني

وغريهم مما ال يعلمهم إال اهلل .فتتالقى أرواح النائمني بغريهم من األرواح كام ورد يف كتاب
بنَا َأ ُبو َد ُاو َدَ ،ق َالَ :حدَّ َثنَا َع َّف ُ
انَ ،ق َالَ :حدَّ َثنَا حمَ َّا ٌد َ ،ع ْن َأبيِ َج ْع َف ٍر،
السنن الكربى للنسائي " َأ ْخ رَ َ
َعن ُع ر َة ب ِن ُخ َزيم َة ب ِن َثابِ ٍ
تَ ،أ َّن َأ َبا ُه َ ،ق َالَ :ر َأ ْي ُت يِف ا َلمْنَا ِم ك ََأنيِّ َأ ْس ُجدُ َعلىَ َج ْب َه ِة النَّبِ ِّي َصلىَّ
َْ ْ
ْ ماَ َ ْ
ِ
ِ
للهَّ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم
وح َوا ْق َت َب َع النَّبِ ُّي َصلىَّ ا ُ
الر َ
الر َ
وح َل َي ْل َقى ُّ
ب ُه بِ َذل َك َف َقال :إِ َّن ُّ
اللهَُّ َع َل ْيه َو َس َّل َم َف َأ ْخ رَ َ

َر ْأ َس ُه (((".ويؤكد ابن الق ّيم يف كتابه الق ّيم "الروح" ّ
أن األحالم قد تتشكل عن طريق هذا
التفاعل الروحي بني النائم واألرواح والكائنات األثريية األخرى (((.فإذا استيقظ النائم ُر ّدت

إليه نفسه يف ّ
أقل من ملح البرص ،أ ّما إذا مات فستذهب روحه إىل الربزخ.

يوسف عليه السالم قد أويت موهب ًة روحية ً عظيمة يف التأويل مكّنته بفضل اهلل من التفريق
ٍ
ذكريات وأحاديث وما حلقه من تعديالت يف عامل األرواح وما
بني الرمز ،وبني ما اقرتن به من
تأثرت به نفسية من رأى الرؤيا أثناء رسده ملا رأى ،وتأثري ما أخفاه عنه حيا ًء أو خوف ًا من
هول ما رآه .فاحلالة النفسية والروحية لرائي احللم أثناء رسد حلمه ،واإلحساس الذي يعرتي

وفك رموزها .ذلك ّ
املؤول عند سامع الرؤيا ،هلام دور مهم يف عملية تأويل الرؤى ِّ
بأن األحالم
ّ

املنامية عاد ًة ما يراها اإلنسان مقرتن ًة حالة انفعالية شديدة ،فإذا استيقظ ذهب االنفعال الذي

( )1النسائي ،أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب (تويف 303ﻫ) .السنن الكربى ،حتقيق :حسن عبد املنعم شلبي ،إرشاف
شعيب األرنؤوط ،بريوت :مؤسسة الرسالة2001 ،م ،كتاب التعبري ،باب من رأى النبي ،حديث .7584

( )2ابن قيم اجلوزية ،أبو عبداهلل حممد بن أيب بكر (تويف751ﻫ) .الروح ،بريوت :دار الكتب العلمية ،ط1975 ،1م،
ص.180
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ٍ
بشكل خاص عىل
أثار خوفه أو أثار فرحه ،وبقيت رؤياه قص ًة أو أحاديث تُروى .ينطبق ذلك

ثم
األحالم املفزعة التي يستيقظ النائم بعدها ليهدئ نفسه مما حلق هبا بسبب االنفعال الشديدّ ،
يصبح احللم بعد ذلك كاألحاديث والقصص.
أتصور ّ
أن الرؤيا الرمزية عندما تتشكل بتفاعلها مع األرواح والكائنات األثريية
ّ
األخرى ،فإنهّ ا ختوض رصاع ًا روح ّي ًا ،فبعضها حياول الدخول يف محاها رغم أنفها ،وبعضها

َأجج .وأرى
المت ّ
ينسجم معها فتشجعه وتفتح له أبواهبا ،فتتشكل الرؤيا نتيجة هلذا الرصاع ُ

التصور .فقد روى اإلمام البخاري يف
يف تعميم حديث( :األرواح جنود جمندة) تأييد ًا هلذا
ّ
ف
اح ُجنُو ٌد مجُ َنَّدَ ٌة َفماَ َت َع َار َ
صحيحه عن عائشة ريض اهلل عنها قالت قال رسول اهلل ﷺ" :األَ ْر َو ُ
(((
ف َو َما َتنَاك ََر ِمن َْها ْ
ف".
اخ َت َل َ
ِمن َْها ا ْئ َت َل َ
ّ
إن هذا الرصاع قد يغيرّ الرؤيا العادية من بساطتها الواضحة إىل رموز معقدة ،حتى وإن
كانت حتمل أمور ًا خيرّ ة ،أما إن كانت الغلبة ألرواح رشيرة أو لشياطنيَّ ،
فإن الرؤيا تنقلب إىل
حلم حيمل التهاويل واألخبار املزعجة واملحزنة واملفزعة واملحرجة .لكن إن كانت الرؤيا ِم َن
أي ٍ
روح من األرواح الرشيرة من االقرتاب منها.
اهلل وأراد اهلل أن حيفظها ،فال جيرؤ شيطان أو ّ
ال إن كانت الرؤيا حتمل رسال ًة للنائم عن ٍ
فمث ً
أمر سيحدث يف املستقبل ،فسوف يرى ذلك

بوضوح كأنه فيديو دقيق التصوير .فإذا أذن اهلل لألحداث التي رآها يف منامه أن ترى النور،

فإنهّ ا تتحقق كام رآها يف الرؤيا.

تغول أرواح أخرى ،فسوف خيرتقن محاها
إذن إذا مل تستطع الرؤيا محاية نفسها من ّ

يؤوهلا .فإن كنّا قد
ويصبغن الرؤيا ببعض خصائصه ّن ،فتصبح الرؤيا رمزية حتتاج إىل من ّ

شبهنا الرؤيا الصادقة من اهلل بالفيديو الواضح ،فلنشبه مثل هذه الرؤى الرمزية باللوحة

الفنّيه السرييالية ،كالتي اخرتعها الفنان املشهور بيكاسو ،فهي تقدم فنّها كرموز حتتاج إىل من
يستخرج معانيها.

فاملؤول املوهوب هو الذي يستطيع بروحانيته أن يميز بني ما جاء يف الرؤيا األم ،وما
ّ

حلقها من تأثريات روحية أخرى .الرؤيا األخرية يف سورة يوسف كانت من هذا النوع .كانت

( )1البخاري ،صحيح البخاري ،مرجع سابق ،كتاب أحاديث األنبياء ،باب األرواح جنود جمندة ،حديث رقم ()3336
ص.636
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رؤيا متكررة رآها امللك .رأى سبع بقرات عجاف يأكلن سبع بقرات سامن ،وسبع سنابل

خرض وأخر يابسات .فكانت رؤيا صادقة ّأوهلا يوسف من سجنه ،لتنقذ شعب مرص بأكمله
ٍ
جماعة قادمة ال تبقي وال تذر.
من
مل يستطع العلامء والسحرة تأويلها للملك ،وعدُّ وها أضغاث أحالم .ولك ّن ساقي امللك

الذي بشرّ ه يوسف من قبل باخلروج من السجن ورجوعه لوظيفته السابقة ،تذكّر موهبة

يؤول أحالمهم يف السجن تأوي ً
ال ال خيطئ
فقص عىل امللك كيف كان ّ
يوسف يف التأويلّ ،
أبد ًا .قـ ُّصت الرؤيا عىل يوسف يف سجنه ،فلم يتوان أو يتباطأ يف تأويلها إلنقاذ شعب مرص
من املجاعة القادمة ،رغم ما تعرض له من سجن ومش ّقة وظلم من حكامها ،فقد غلبت

فأول البقرات بالسنني ،والسبع سنبالت
تعرض لهّ .
رمحته وشفقته عىل إحساسه باملرارة مما ّ

الري ،تعقبه ّن سبع سنوات من اجلفاف والقحط ترمز إليه ّن السنبالت
اخلرض بسبع سنني من ّ
والري.
ثم تأيت بعده ّن سن ٌة ُيغاث الناس فيها بالغيث ّ
اليابساتّ ،

أعجب امللك بتأويل يوسف ،وال بدّ أن يكون ساقيه الذي د ّله عليه قد أخربه بعد ذلك

عماَّ قامت به زوجة العزيز و َمن معها من النسوة عىل إغوائه ،كام أخربه عن استعصامه وعن
ٍ
وسامة أذهلت النسوة حتى ق ّطعن أيدهي ّن وه ّن
أخالقه الكريمة وزهده ،وما أنعم اهلل عليه من
لما رفض استدعاءه واخلروج من
ال يشعرن بأمل التقطيع .فلهذا مل يغضب امللك عىل يوسف ّ

ُبأ ساحته .فخاطب امللك النسوة هبيبة امللوك وبمعرفته بام فعلن معه﴿ :ﲳ
السجن حتى ت رَ َّ

ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹﲺ﴾ [يوسف .]51 :فلم جتد النسوة وعىل رأسه ّن زوجة العزيز

مناص ًا من االعرتاف بام فعلن ،والتأكيد عىل براءة يوسف واستعصامه.

﴿ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂﳃ ﳄ

ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ﴾ [يوسف.]51 :
ّ
إن تفسري يوسف الرمزي للرؤى كتأويله للبقرة بأنهّ ا سنة ،قد أغرى كثري ًا ممّن احرتفوا

تأويل األحالم فيام مىض ،ويف حارضنا ،عىل وضع جداول وقوائم ثابتة ،ملا ترمز إليه األشياء

ّ
ّ
املؤول
وكأن ما يراه النائم يف حلمه أعراض ألمراض حمددة،
التي يراها النائم يف حلمه،
وكأن ّ

طبيب تيقن من نوع املرض من أعراضه اخلاصة به.
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أن من رأى يف حلمه أنّه تاجرّ ،
فتقرأ يف كتب التأويل ّ
وأن دكانه قد اهنار فسوف يط ّلق

زوجته ،وإن كان مريض ًا فسوف يموت عاجالً .أما إن كان الدكان مجي ً
ال مليئ ًا بالبضائع كان
تزوج ورزق ماالً كثري ًا ،أ ّما إذا رأى أنّه يعرس ومل ير عروس ًا يف
ذلك برشى له .فإن كان أعزب ًا ّ
احلفل ،فإنه سيموت ،وإن رأى عقرب ًا فإن أحد أقاربه يدبر له أمر سوء يؤذيه ،وإذا رأى أحد

أسنانه قد سقطتّ ،
فإن أحد أقاربه سيموت ،وهكذا نقرأ يف هذه الكتب تأويالت لألحالم ما

أنزل اهلل هبا من سلطان لكل ما خيطر عىل بالنا من أشياء وأحاسيس.

ٍ
ذلك َّ
شخص موهوب ملا يراه الرائي يف منامه ،يعتمد عىل
بأن التأويل الصحيح من

املؤول تفسري ًا خمتلف ًا لشخصني رأيا الرؤيا
لهم ّ
أمو ٍر خمتلفة كشخصية صاحب الرؤيا ،وقد ُي َ
نفسها ،كام فعل ابن سريين عندما سأله رجل رأى نفسه يرفع صوته باألذان ،فقال له" :إن

ثم جاءه رجل آخر بالرؤيا نفسها فقال له :سوف ترسق وتُق َطع
شاء اهلل ستذهب إىل احلج"ّ .

يدُ ك! وعىل مستوى رسل اهلل صلوات اهلل عليهم أمجعني نقرأ يف سورة يوسف أنّه يف تأويله

لرؤيا امللك عدَّ البقرة رمز ًا للعام ،لك ّن رسولنا ﷺ عندما رأى يف منامه قبيل معركة ُأ ُحد بقرة
ّ
تذبحَّ ،أوهلا ّ
فكأن اهلل تعاىل أراد
بأن أناس ًا من أصحابه سيقتلون يف املعركة ،وقد حدث ذلك.

أن خيربه يف منامه عن قتل أصحابه بأسلوب رمزي ،حتى ال يفاجأ بفاجعة استشهاد سبعني

منهم يف املعركة ((( .فنرى هنا ّ
أن الرمز نفسه أي "البقرة" ُأ ّولت بأسلوبني خمتلفني .نكتفي هبذا
القدر من تأمالتنا عن األحالم والرؤى يف سورة يوسف ،لننتقل إىل ما ورد يف هذه السورة

العظيمة من موضوعات مشاهبة أخرى يدرسها النفسان ّيون يف ميدان اإلهلام وعلم نفس ما
وراء احلواس.

أخر يوسف عليه السالم الكشف عن هويته إلخوانه وأبيه؟
ملاذا ّ

نحن مع يوسف عليه السالم وقد ُأ ِ
طل َق رساحه ،واستخلصه امللك لنفسه وأكرمه اهلل بأن

أصبح عزيز مرص .استيقن يوسف من ّ
ري وبركة،
أن السنني السبع القادمة سوف تكون سنني ٍّ

ويخزن ليطعم أهل مرص يف سنوات القحط التي سوف تعقب تلك السنني
حيصد فيها القمح
ّ
( )1انظر احلديث عن هذا يف
 -البخاري ،صحيح البخاري ،مرجع سابق ،كتاب التعبري ،باب إذا رأى بقر ًا تنحر ،حديث رقم ( )7035ص.1344

148

اخلصبة ،لكنّه استيقن أيض ًا من خرباته خالل السنني التي عاشها يف مرص اهلكسوسية ،من ّ
أن

الفساد وسوء اإلدارة واملحسوبية ،كانت ستفشل يف حفظ القمح وتوزيعه بالعدل واملساواة
يعرض األمة ملجاعة ال تبقي وال تذر .فكان لزام ًا عليه
خالل سنوات القحط القادمة ،مما قد ّ

أن يتوىل هذا األمر بنفسه ،فطلب من امللك أن يع ّينه املرشف عىل ختزين املحاصيل وتوزيعها

خالل سنوات اجلفاف وشح األمطار ،فهو األمني عىل ختزين القمح والعادل يف توزيعه﴿ :ﱤ

ﱥ ﱦ ﱧ ﱨﱩ ﱪ ﱫ ﱬ﴾ [يوسف.]55 :

متيض السنون وتنقيض أعوام اخلصب لتعقبها سنوات اجلفاف واجلوع والقحط ،فجاء

إخوته الذين ألقوه يف البئر ببضاعتهم ،ليأخذوا حصتهم من الغ ّلة ،فعرفهم رغم ما فعله

اسمرت من طول السفر يف
الزمان وشظف احلياة يف البادية بتغيري يف مالمح وجوههم التي
ّ

الصحراء .أما يوسف فقد صار رج ً
ال وازداد مجاالً عىل مجاله ،واكتملت صحته بام كان يتلقاه
من طعام امللوك وحياة القصور رغم زهده يف متاع الدنيا وتعلقه باآلخرة .هذا باإلضافة إىل

هيبته ومكانته عزيز ًا ملرص .فكان من املستحيل أن يربطوا بينه وبني ذلك الطفل الذي رفضوا
استجداءه واسرتحامه ودموعه فألقوا به يف غيابت اجلب .استطاع يوسف عليه السالم بحنكته
وذكائه أن يرغمهم عىل إحضار أخيه الصغري ،وأن يبقيه معه بالرغم من موثقهم ألبيهم املكلوم

بأهنم سريجعونه إليه.

﴿ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀﲁ

ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ﴾ [يوسف ،]66 :كنت أسأل نفيس عندما

أقرأ أو أستمع لسورة يوسف ،ملاذا ّ
أخر يوسف عليه السالم إخبار والده وإخوته بأنّه حي

ثم ّ
إن اهلل ،قد أنعم عليه بعد ذلك حتى أصبح
وبصحة جيدة ،وأنه يعيش يف قرص عزيز مرصّ ،

عزيز مرص ،وأنّه هو املسؤول عن توزيع الغ ّلة للمرصيني وملن جاورهم من أهل البوادي .فإن
كانت هناك صعوبة يف االتصال هبم وهو يف قرص العزيز وهم يف ٍ
بادية من بوادي الكنعانيني

حران ،فكيف نفرس إحجامه عن إخبار إخوته الذين جاؤوه للحصول عىل نصيبهم من
أو ّ

القمح ،فعرفهم وهم له منكرون .ملاذا مل يكشف عن حقيقته لينقذ أباه الشيخ الكبري الذي

وابيضت عيناه؟ ما احلكمة من هذا التأجيل؟
أضناه األمل عىل فراقه
ّ
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إن يوسف عليه السالم رسول ال ي ِ
أمر إال ٍ
قد ُم عىل ٍ
ّ
بإذن من اهلل تعاىل .فام كان له أن
ُ
خيربهم بحقيقته حتى يأذن اهلل له .فلنتفكّر إذن يف حكمة اهلل عىل هذا التأجيل .لقد ُأثِ َر عن

مرهذا التعلق؛ ّ
ألن
اإلمام الشافعي أنّه قال :كلام تعلق املؤمن بـشخص تعلق ًا شديد ًا أذاقه اهلل ّ
اهلل يغار عىل ٍ
لريده إليه ((( .فإن كان قول الشافعي هذا لعامة
قلب تعلق بغريه ،فيصدُّ ه عن ذاك ُّ

املؤمنني ،فكيف يكون األمر بالنسبة لألنبياء واملرسلني؟

حب أ ٍ
ب
لقد كانت حمبة يعقوب ليوسف وتعلقه به حمب ًة وتعلق ًا فاق كل ما قرأناه عن ّ

لولده .حب ًا ما زاده تعاقب السنني إلاّ متكن ًا .انظر كيف استجاب يعقوب لبنيه عندما فجعوه بنبأ
ِ
ِ
رسقة صوا َعه .أجاهبم
بحيلة
استيالء عزيز مرصعىل أصغر أبنائه بنيامني ،الذي أخذه يوسف

بالكلامت نفسها التي قاهلا هلم عندما جاؤوه يبكون أو يتباكون عن أكل الذئب ليوسف،

وبالدم الكذب الذي لطخوا به قميصه .ر ّدد الكلامت عينها﴿ :ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸﱹ﴾
[يوسف ]18 :لكنه بعد ذلك مل يفصح عن تأثره بام حدث لبنيامني رغم احتامل أن يكون قد تآمر

يعب عن أمله ملا حدث
عليه إخوته كام فعلوا بيوسف؛ إذ يبدو أنّه مل يعد يصدق هلم قوالً ،مل رّ

أن كبار السن يتعلقون يف العادة بأصغر أبنائهم ،بل توىل عنهم ليعيد ّ
لبنيامني ،رغم ّ
بث أمله
ّ
وكأن ما حدث لبنيامني ما
وحرسته عىل يوسف رغم مرور السنوات الطويلة منذ اختفائه،

زاد أمله عىل فراق يوسف إال َأ َل َم ًا وحرسة﴿ :ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ

ﲴﲵﲶﲷﲸﲹ ﲺﲻﲼﲽﲾﲿﳀﳁ ﳂ

ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ﴾ [يوسف 84 :و.]85

حب ابنه عىل قلبه ،حتى غار احلق سبحانه وتعاىل غري ًة تليق بجالل
فهذا نبي قد استوىل ّ

قدره وعظيم سلطانه ،فحرمه منه لكي ال ُت َعكِّرعاطف ٌة ختالطها دنيا بقلب نبي كريم .فجدّ ه
إبراهيم عليه السالم كام يقول ابن عجيبة يف كتابه "البحر املديد يف تفسري القرآن املجيد" قد

( )1تُنسب هذه املقولة إىل اإلمام الشافعي ولكننا مل نقف عليها ،وقد عثرنا عىل شواهد كثرية تؤدي املعانى نفسه ،منها
قول ابن اجلوزي" :إذا أراد اهلل بعبده خري ًا سلط عىل قلبه إذا أعرض عنه واشتغل بحب غريه ،أنواع العذاب حتى
يرجع قلبه إليه .وإذا اشتغلت جوارحه بغري طاعته ،ابتالها بأنواع البالء ،وهذا من غريته سبحانه وتعاىل عىل عبده"
 -ابن قيم اجلوزية ،روضة املحبني ونزهة املشتاقني ،مرجع سابق ،ص.216
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امتحن بأعظم من ذلك ،إذ ُأ ِمر بذبح ابنه الذي وهبه له اهلل من بعد أن بلغ من العمر ِعتِ ّيا

فاستولت حمبته عىل قلبه.((( .

إذن فلله احلكمة يف تأجيل الكشف عن هوية يوسف .فإن كان ابتالء يوسف بجامله

وتعلق النساء به وبصربه وحسن معاملته ملن أساء إليه مهام اشتدت عليه القسوة وسوء
ِ
أحب الناس إليه .فكان ال بدّ
املعاملة ،فإن من بني ابتالءات يعقوب هذا احلرمان الطويل م ْن ّ

يوف هذا النبي الكريم ما حكم اهلل عليه به من مش ّقة فيستحق
من استمرار هذا احلرمان حتى ِّ

ثم كان اسرتقاق أصغر أبنائه واحتجاب ابنه األكرب قد وصل به
املكانة السامية التي أعدّ ها لهّ .

إىل أشدّ حاالت االبتالء التي عاد ًة ما يعقبها الفرج.

من ناحية ٍ ثانية كان هلذا التأجيل حكمة إهلية تكشف عن رمحة اهلل املتدفقة عىل إخوة

يوسف ،رغم ما اقرتفوه من ظلمٍ وعم ٍ
ل شائن .فكان ال بدّ أن يسبق العفو عماّ اقرتفوه أن
يندموا عىل فعلهم ويشعروا باخلجل واحلياء من اهلل ومن يوسف ومن أبيهم .فبدأ التدبري
اإلهلي بعد احليلة التي استخدمها يوسف ألخذ أخيه بنيامني ،حاولوا بشتى الطرق أن يقنعوا

يوسف -ظن ًا منهم أنّه العزيز -أن يعفو عن بنيامني ،فعندما مل يستجب هلم عرضوا عليه أن

يأخد أحدهم مكانهّ ،
ألن أباه شيخ كبري ومريض .الحظ كيف أجربهم اهلل تعاىل عىل تبديل
أحاسيسهم وسلوكهم وتذكريهم شعور ّي ًا وال شعور ّي ًا بام فعلوه مع يوسف ،حتى يندموا
فيغفر هلم .فعندما أرادوا أن حيرموا أباهم من يوسف لِ َي ْخ ُل هلم وجهه ألقوا به يف غيابت اجلب،
وا ّدعوا كذب ًا ّ
يلحون عىل العزيز أن يعفو عن بنيامني ،وعند
أن الذئب قد أكله .واآلن نراهم ّ

رفضه يعرضون عليه أن يأخذ أحدهم مكانه حتى يرجعوه سامل ًا إىل أبيهم .هذا االنقالب ال بدّ

أن يكون قد أورثهم الندم عىل ما فعلوه مع يوسف ،فبالرغم مما اقرتفوه ،فهم قد تربوا يف بيت

النبوة ،ويعلمون ّ
أن لسوء األعامل ما يعقبها من العقاب يف الدنيا واآلخرة.

عندما يئسوا من اسرتحام العزيز خرجوا من عنده ليتشاوروا فيام هم فاعلوه ،ويف ذلك

حيدثنا القرآن الكريم ّ
بأن ما اقرتفوه يف حق يوسف قد انجىل ماث ً
ال أمام مجعهم رغم تقادم
( )1ابن عجيبة ،أبو العباس أمحد بن حممد بن عجيبة (تويف1222ﻫ) .البحر املديد يف تفسري القرآن املجيد ،حتقيق :أمحد
عبداهلل القريش ،القاهرة ،طبع عىل نفقة حسن عباس زكي ،ط1999 ،1م ،اآلية  84من تفسري سورة يوسف.
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أحس بالندم عىل ما قدمت يداه وكتمه يف نفسه ،ومنهم من جهر به مثل
السنني .فمنهم من ّ

كبريهم الذي اشتدّ عليه األمر حتى أنبهم جهر ًا عىل ما فعلوه مع يوسف ،ورفض الرجوع
ٍ
بفجيعة جديدة.
معهم حيا ًء من جماهبة أبيه
تفكر أهيا القارئ يف عظيم ودقيق التدبري اإلهلي .فعندما وقفوا أمام أبيهم بقمي ٍ
ص ُم َل َّط ٍ
خ
بدم ٍ ك َِذ ٍ
املرة ليقفوا يف
ب وهم خيفون رسورهم باختفاء يوسف من حياهتم ،جاء هبم اهلل هذه ّ
املكان نفسه ليفجعوا األب املكلوم بام حدث البنه بنيامني ،وألكرب أبنائه الذي رفض احلضور
املرة يف حرسهتم ،ويف ندمهم ،لك ّن األب مل يصدقهم .ذلك بأنّه
معهم .كانوا صادقني هذه ّ
مل يصدقهم عندما ا ّدعوا ّ
بأن يوسف أكله الذئب ،فكيف يصدقهم عن رسقة ابنه املزعومة

واسرتقاقه؟ فطفقوا يحلفون له ويستشهدون بمن كان معهم من أهل مرص ومن أهل البادية
تزودوا باستحقاقهم من القمح﴿ :ﲊ ﲋ ﲌ
الذين أتوا معهم يف قوافلهم ،بعد أن ّ

ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒﲓ ﲔ ﲕ﴾ [يوسف .]82 :فأراد اهلل أن يشعرهم بالندم عىل

كل صغرية وكبرية فيام فعلوه مع يوسف.

كانت بعد ذلك األيام التي قضوها مع أبيهم فيام بني الرحلتني ملرص من أتعس أ ّيامهم.

األب احلزين الذي فقد برصه ،والفقر وشظف العيش الذي أظلهم ،وخلو املنزل من
صيحات بنيامني وتوجيهات أخيهم الكبري .جاء موعد السفر إىل مرص للتزود بالغ ّلة ولكن

بسبب ما أصاهبم من ضيق ذات اليد كانت بضاعتهم هذه املرة رديئة كاسدة وكانت وجوههم
ٍ
ٍ
وإحساس
بصدق ما أصاهبم نفس ّي ًا وروح ّي ًا وجسم ّي ًا ،من حرسة وحزن
كبضاعتهم تعكس

املرة ببضاعةٍ مزجاة ....جاؤوا أذالء فقراء يطلبون
بالندم عىل ما اقرتفوه .جاؤوا ليوسف هذه ّ

منه الصدقة وقد نحلت أبداهنم ،وظهر عليهم أثر اجلوع والتعب والفقر واحلزنّ .
رق يوسف
وأحس برغبةٍ شديدة ،أن يكشف هلم عن حقيقته ،ولعل هذه الرغبة قد أيدها الوحي
حلاهلم
ّ
اإلهلي ّ
وحتملوا من اآلالم النفسية والروحية ما يؤهلهم للعفو الر ّباين،
بأن قيل له بأنهّ م ندموا ّ

ّ
وأن الوقت قد حان للكشف عن هويته فكشفها برفق﴿ .ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ

ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ﴾ [يوسف .]89 :انظر إىل هذا الرفق عىل من ألقى به طف ً
ال يف بئر
مظلمة واهتمه بالرسقة .ختم كلامته الرقيقة بقوله" :ﱵ ﱶ ﱷ" .فألقى اللوم عىل

جهلهم وصغر سنّهم .أ ّما إذا واجههم شخص عادي بحقيقة موقفهم آنذاك لقال" :وأنتم
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جمرمون" أو" :وأنتم سفـّاحون"...أو "وأنتم كذابون" .لك ّن ابتالء يوسف كان يف مقابلة الظلم
والعدوان باحللم واللني .فاستمع كذلك إىل مناجاته ومحده هلل عىل ما أنعم به عليه من بعد أن

مجعه بأبيه وأهله ،وأصلح بينه وبني إخوته؛ إذ قال يف مناجاته﴿ :ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ

ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦﲧ

ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﴾ [يوسف.]100:
ٍ

ألقى يوسف اللوم عىل الشيطان وبدأ بنفسه ،ووضعها معهم يف موقف واحد﴿...ﲞ

ٍ
كمحمد ﷺ سيد اإلنس واجلن؛ إذ
ﲟ ﲠﲡ﴾ .سبحان اهلل! ال يقدر عىل ذلك إال نبي مرسل
وصفه احلق ّ
[فصلت.]34 :
جل وعال بقوله﴿ :ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ﴾ ّ

وبالكشف عن هويته فقد ُأ ِ
سد َل الستار عىل عدة ابتالءات .أوالً عن إخوة يوسف الذين
ّ

ُبشرّ وا بغفران ما اقرتفوه يف حق يوسف بعد أن ذاقوا مرارة ما فعلوه ،واعرتفوا بخطئهم فقالوا

ليوسف بعد أن علموا بأنّه عزيز مرص﴿ :ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ

ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢﲣ ﲤ ﲥ ﲦﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ﴾ [يوسف.]92-91:

ثاني ًاُ :أ ِ
سد َل الستار عىل ابتالءات نبي اهلل يعقوب عليه السالم .فقد كانت آخر أيام

االبتالء أشدّ ها َأ َل َم ًا؛ إذ اجتمع عليه أمل فراقه ليوسف وبنيامني وأكرب أبنائه ،باإلضافة إىل
ٍ
بمعجزة من عنده
مرضه وفقدان برصه وكرب سنه وشظف عيش البادية وفقرها .فر ّد اهلل برصه

تعاىل ،ور ّد عليه مجيع أبنائه بام فيهم يوسف عزيز مرص ،الذي دعاه ومجيع أهله ليدخلوا مرص
آمنني ،ويرتاحوا من بؤس البادية وضيقها.

حتمل لسنني طويلة أمل حرمانه من أهله ،ومن
ثالث ًا :أسدل الستار عىل ابتالء يوسف الذي ّ

ٍ
بشكل خاص ،ولعل حمبة يوسف ألبيه وشوقه إىل لقائه مل يكن ّ
أقل من أحاسيس يعقوب
أبيه

له ،ولكنه كان أصغر سن ًا وأكثر احتامالًٌ .
قليل من املفرسين من حتدث عن ابتالء يوسف هذا
ألنّه مل يرصح به ،ومل يذكره القرآن الكريم بتفاصيله.

ال أشك يف ّ
أن األمل كان يعرص قلب يوسف ،وهو يستمع إىل إخوته ،وهم يستعطفونه

-ظن ًا منهم أنّه العزيز -بالعفو عن بنيامني ،ألن له أب ًا شيخ ًا كبري ًا .ولعل القرآن الكريم اكتفى
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بقول" :شيخ كبري" ولكنهم يف احلقيقة أسهبوا يف وصف حالة أبيهم املؤسفة ،وفقدان برصه
ومرضه ،لكي يستثريوا شفقة "العزيز" ،عىل ّ
أن كلامهتم هذه كانت تعرص قلبه حزن ًا وشوق ًا إىل

لما كتمها عنهم ،بل لعله كان
لقاء أبيه .فلو مل يكن يمنعه أمر ر ّباين بعدم اإلفصاح عن هو ّيته ّ
سيسافر إىل أبيه بمجرد خروجه من السجن وتعيني امللك له .ولكنه صرب اتباع ًا حلكمة اهلل التي

أتت عليه وعىل أهله بخري مل يخطر عىل باله.

أن يوسف تبع أحاسيسه وكشف عن نفسه عند أول ٍ
كيف كانت ستسري األمور لو ّ
لقاء له

ومعتزين بأنفسهم .فإذا أخربهم
مع إخوته؟ كان ذلك يف أوائل أيام القحط .كان إخوته أشدّ اء
ّ

وهم عىل تلك احلالة بأنّه هو عزيز مرص الزدادوا له حسد ًا ،ال سيام عندما يرون أن أباهم
ٍ
قد ازداد له تفضي ً
كعزيز ملرص .لك ّن التدبري
ال عليهم ،وسكب عليه فائض حمبته ،واعتز به

اإلهلي حكم بأن يبتىل يوسف ،وأن يقوم بحيلة رسقة أخيه ،حتى تسري األقدار بام هو أفضل
له وإلخوته وألبيهم ،فسبحان اهلل وج ّلت حكمته .وخـُتِ َمت هذه السورة العظيمة بتأويل
الرؤيا التي رآها يوسف طفالً .رأى أحد عرش كوكب ًا والشمس والقمر له ساجدين .فكانت

الكواكب رموز ًا إلخوته والشمس ألبيه والقمر ألمه﴿ :ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ

ﲀﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌﲍ[ ﴾...يوسف .]100 :إذن فقد بدأت
هذه السورة العظيمة برؤيا وختمت بتأويلها.

بنهاية هذه السورة قد أكملت تأماليت عن سيدنا يوسف ،وهبا فقد وصلت إىل هناية

كتايب ،غري أين ال أريد أن أضع قلمي قبل أن أتطرق باختصار إىل ثالث ظواهر نفسية وروحية
وردت يف هذه السورة ،هلا أمهيتها يف ميدان الطب النفسجسمي والباراسيكولوجي أو علم
نفس ما وراء احلواس من منظور علم النفس اإلسالمي بشكل خاص.

التخا ُطر واملرض النفسجسمي والعني يف سورة يوسف

عندما درست أول مقرر يل يف علم النفس العام ،وأنا يف ِ
عام َي األول يف اجلامعة األمريكية

يف بريوت يف أوائل اخلمسينات من القرن املايض ،كان يف الكتاب األمريكي املقرر -مثل غريه
ٌ
فصل يقارن بني العلم التجريبي الذي يقوم عىل
من كتب علم النفس يف ذلك التاريخ-
املالحظة الدقيقة ،واألفكار التي ال سند هلا سوى تصورات املجتمعات املتخلفة وخرافاهتا
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الدينية .وكان من بني هذه األفكار التي زعم مؤلف الكتاب كغريه من املؤلفني أنهّ ا ال يسندها

مسمى علم نفس ما وراء احلواس املعروف
العلم ،مجيع العلوم التي تنضوي اليوم حتت
ّ
بالباراسيكولوجي كالتَّخا ُطر  Telepathyواالستبصار  Clairvoianceوالعني  .Evil eyeكام

شملت قائمة ما أطلقوا عليه مسمى "اخلرافات" مجيع املعتقدات الدينية والغيبية كخلود الروح

والبعث .وأذكر ّ
أن املؤلف قد ذكر بأنّه أجرى بحث ًا عىل أساتذة علم النفس األمريكيني اتضح

له فيه أن فقط  %1منهم من كان يؤمن بمصداقية ما وراء احلواس من تصورات.

واآلن بعد أكثر من ستني سنة ،نرى أغلب اجلامعات األوروبية واألمريكية تقدم
ٍ
مقررات يف علم نفس ما وراء احلواس ،بل ّ
إن بعضها يرحب بأساتذة هلم ختصص
لطالهبا
دقيق يف أحد فروع هذا التخصص ،بالرغم من صلته القوية بغيب ّيات الدين مثل اخلربات

الروحية ملن اقرتب من املوت أو قدرة األفراد عىل حتريك األشياء برتكيزهم النفيس .كذلك

نرى اليوم ّ
أن بعض اجلامعات الغرب ّية متنح أرفع الدرجات اجلامعية يف هذا التخصص.

فسبحان اهلل مغيرّ األحوال ،ونحمد اهلل عىل ديننا الذي زودنا باإليامن بالغيب مع التصور

الصحيح ملا وراء املحسوس يف إطار املنطق والفكر السليم .ويف ذلك متثل سورة يوسف
أبلغ األمثلة عىل أهم جوانب هذا العلم ،فجمعت بني التخاطر واألحالم التنبؤية والعني

واالضطرابات النفسجسمية.

التَّخا ُطر
التخاطر أو التليباثي كام أسلفنا ،هو القدرة النفسية والروحية التي ينقل هبا اإلنسان

أي وسيلة من وسائل االتصال عن
مشاعره أو أفكاره وتصوراته إىل شخص آخر ،من دون ّ

طريق احلواس .وقد فصلنا القول عن هذه الظاهرة عند تناولنا لقصة عمر بن اخلطاب مع

سارية بن زنيم ،عندما صاح عمر وهو يف املدينة املنورة" :يا سارية اجلبل" ،فسمعه سارية وهو

يقاتل الفرس عىل بعد أكثر من  1500ميل ،فلجأ سارية إىل اجلبل وانترص عىل املجوس .وقد
أثبتت الدراسات ّ
أن هناك أشخاص ًا موهوبني يمكنهم إرسال الرسائل الذهنية إىل املستقبلني،

كام ثبت ّ
أن التخاطر يكون أكثر قو ًة بني األفراد عندما تربطهم عاطفة احلب كعاطفة الوالدين

ألبنائهم ،وعاطفة العشاق لبعضهم البعض.
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أما ما يشبه التخاطر يف سورة يوسف فقد كانت من ِق َب ِل يعقوب .فقد وصل احلزن

واألسى ُأشدّ ه عليه بعد أن تراكمت عليه املصائب واالبتالءات ،فأعادت من جديد شدة
ٍ
بصورة أشدّ من ذي قبل ،فكانت مصيبته اجلديدة بحرمانه من أصغر
حزنه عىل فراق يوسف
جرح ُه بعد أن بدأ يف االندمال .اشتدّ عليه هذا األسى حتى
أبنائه بنيامني بمثابة من ُينكَأ
ُ

ابيضت عيناه من هذا احلزن املكظوم فتضايق أهله ،أو لعلهم أشفقوا عليه من شدّ ة حزنه

وعبوا عن ذلك بقوهلم﴿ :ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ
ووهله بيوسف ،رّ

ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ﴾ [يوسف .]85 :عند ذلك أذن اهلل تعاىل بكشف االبتالء عنه ،كام
أذن ليوسف بالكشف عن حقيقته إلخوته وأعطاهم قميصه ليلقوه عىل وجه أبيهم ،فيعود
ٍ
السارتني من عاصمة مرص إىل
بمعجزة وهبها اهلل ليوسف .فتحركت اإلبل بالبشارتني
مبرص ًا
ّ
باديتهم .وما أن بدأت السري يف رحلة عودهتم التي تأخذ أكثر من ثامنية أيام ،إال وقد استحوذ

عىل الشيخ املبتىل إحساس قوي ّ
قريب منه﴿ :ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ
بأن يوسف بخري وأنّه
ٌ

ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁﳂ ﳃ ﳄ ﳅ﴾ [يوسف .]94 :فصدق توقعه عن تفنيدهم
له؛ إذ قالوا له﴿ :ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ﴾ [يوسف.]95 :

أحس يعقوب عليه السالم بريح يوسف؟ كتب التفسري القديمة متسكت بتفسري
كيف ّ

"الريح" برائحة القميص التي محلتها الرياح ليعقوب .فمن األمثلة عىل ذلك قول ابن كثري يف

تفسريه ّ
بأن رحي ًا عاتية قد هاجت فجاءت ليعقوب بريح القميص ،وحتى بعض املفرسين يف

عرصنا احلارض قد قبلوا التفسري نفسه ّ
بأن يعقوب وجد ريح القميص إال أهنم استبعدوا املسافة

بني مرص وأرض كنعان .فاألستاذ سيد قطب يف ظالله ذكر ّ
بأن ريح القميص قد وصلت إىل
ٍ
مسافة قصرية من داخل أرض كنعان .كل هؤالء املفرسين قد حاولوا أن جيدوا
يعقوب من
تفسري ًا ِحس ّي ًا ٍ
يس روحي فوق احلواس؛ إذ كيف تنتقل رائح ٌة خالل املسافة الطويلة بني
ألمر نف ٍ

مرص وأرض كنعان أو حتى داخل أرض كنعان .فلو انتقلت ريح مسافة ميل ٍ واحد جلاز أن
يعترب ذلك من املعجزات فكيف هبذه املسافات! لو اكتفوا بالقول بأهنا معجزة لنبي كام فعل

بعضهم الرتاحوا وأراحوا.

أ ّما بالنسبة لتأمالتنا فنقول ّ
بأن يعقوب عليه السالم عندما قال بأنّه وجد ريح يوسف،

فلربام قاهلا من باب املجاز أو من خالل املعاين األخرى لكلمة "الريح" ،ومل يقصد بقوله رائحة
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القميص .فلكلمة "الريح" معانٍ خمتلفة كالنرص وال َغ َل َبة ،ويف معجم املعاين اجلامع (وهو عىل

الشابكة) ،إذا قلت ّ
حي ُه فمعناها أنّه قد جرى أمره عىل ما يريد .فلعل يعقوب
إن فالن ًا هبت ر ُ
إحساس بوجود يوسف ،وكأنيّ أشعربقربه منّي ،وكأين أحس بجسمه
أراد أن يقول لقد تمَ َلكنِي
ٌ

وأنفاسه .ولكن كيف استحوذ عليه هذا اإلحساس يف الوقت نفسه الذي حتركت فيه اإلبل من

مرص؟ ﴿ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁﳂ ﳃ ﳄ ﳅ﴾ ربام كان
هذا اإلحساس بسبب رسالة نفسية روح ّية أرسلها له يوسف عن بعد كالرسالة التلباثية التي

بعثها عمر بن اخلطاب لسارية .أي إنهّ ا نوع من التخاطر.

يبدو يل ّ
أن يوسف بعد أن كشف عن حقيقته إلخوته وأعطاهم قميصه وو ّدعهم ،قد

سيطرت عليه عاطفة الشوق الشديد للقاء أبيه ،فكان مثله كمثل الذي يصرب عىل فراق حمبوبه

تفجر بركان
لظروف قاهرة أجربته عىل احلياة بعيد ًا عنه ،فإذا تغيرّ ت الظروف وهرع إىل لقائه ّ
عاطفته وأرسع اخلطى للتالقي .فإذا كان هذا اإلحساس القوي الذي استحوذ عىل يعقوب

ليس بتخاطر روحي نفيس من يوسف أو منه ليوسف فامذا يكون؟ يكون معجزة ر ّبانية

ليوسف أو ألبيه .لكنها إن كانت وحي ًا من اهلل ملا ذكرها يعقوب هبذه الصيغة الضعيفة ﴿ﲾ

ِ
أوح َي إ ّيل
ﲿ ﳀ ﳁﳂ ﳃ ﳄ ﳅ﴾ ،بل كان سيقول ألهله بصورة جازمة" :إنيّ

أن يوسف عىل قيد احلياة وإنيّ سوف أراه بعد أيام".

االضطرابات السيكوسوماتية
ّ
إن استعادة يعقوب لبرصه بإلقاء قميص يوسف عىل وجهه هي بال شك من معجزات

النبوة التي ال نجرؤ عىل تفسريها نفس ّي ًا .لكن لنا وقفة قصرية مع ما ب ّينه لنا التنزيل احلكيم

عن سبب إصابتة بفقدان برصه بآية واحدة رشح لنا هبا كيف تتم إصابة جسمية بتأثري توتر

عاطفي نفيس﴿ :ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ
ٍّ

ﲸ﴾ [يوسف.]84 :

إن دور العامل النفيس والعاطفي يف إحداث مر ٍ
ض أو اضطرا ٍ
ّ
عضوي يف اجلسم
ب
ٍّ

هو عمود األمر الذي يقوم عليه الطب النفسجسمي السيكوسومايت احلديث .حيدثنا تاريخ

الطب ّ
بأن أألطباء لقرون عديدة كانوا هيملون هذا الدور املهم للجانب النفيس يف تكوين
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األمراض العضوية ،بل قد يرفضونه ويستهزئون به ،ويؤكد لنا أساطني الطب السيكوسومايت

احلديث من أمثال بينسون  Bensonيف كتابه ّ Timeless Healing
أن أطباء اليوم ما زالوا

هيملون الناحية النفسية ،ويولون ّ
جل اهتاممهم يف تشخيصهم لألعراض العضوية وطريقة

عالجها بالعقاقري واجلراحة ،وما شاهبها من األساليب املا ّدية .ويف هذا يتالقى تربير بينسون

هلذه الظاهرة بام ذكره الطبيب والعامل املسلم أبو زيد البلخي ،منذ أكثر من  12قرن ًا يف

خمطوطته الق ّيمة التي أ ّلفها بعنوان "مصالح األبدان واألنفس" .يقول هذان العاملان إن طرق

تدريس الطب وأساليب اختبار طالب الطب يعتمد عىل التعرف عىل األمراض العضوية

ّ
وكأن اإلنسان كام يقول البلخي يف خمطوطته
وتشخيصها وما يعاجلها من عقاقري وجراحة،

"جسم بال روح أو نفس".

وحتى عندما بدأ األطباء يف عرصنا احلديث االهتامم بدور اجلانب النفيس والعاطفي يف

تكوين األمراض حرصوا تأثريه يف أمراض حمددة .فحتى الستينات من القرن املايض كانت
الم َر ِضي التي درسناها تتحدث فقط عن القرحة يف املعدة واألمعاء ،أو عن
كتب علم نفس َ
ارتفاع ضغط الدم واالضطرابات اهلضمية وما شاهبها من األمراض .أما اآلن فكل األمراض
العضوية قد يكون هلا جوانب أو مسببات نفسية ،كام اتضح ّ
أن أثر العوامل النفسية والعاطفية

هلا آثار أكثر شموالً ،مثل ضعف قدرة اجلسم عىل مقاومة ما يتعرض له من جراثيم أو يعرضه
ٍ
ف هذا التعميم بالثورة الثالثة يف الطب،
إىل اإلصابة
بأمراض أخرى كالرسطان ،وقد ُو ِص َ

حيث كانت الثورة األوىل يف اخرتاع العالج باجلراحة ،والثانية يف اكتشاف املضادات احليوية

كالبنسلني ،وثالثتها عن أثر النفس والعقل عىل اجلسم.

لذلك كان هذا التشخيص من معجزات القرآن الكريم .فانفعال احلزن هو الذي أصاب

عيني يعقوب باالبيضاض .ليس هذا فحسب ،بل ّ
إن الدراسات العلمية احلديثة قد كشفت عن

ٍ
بمرض نفسجسمي .من أمهها شدّ ة االنفعال
تقوي من إصابة الشخص
ُرسع أو ّ
العوامل التي ت ّ
ٍ
بعاطفة أخرى ،وعدم وجود خمرج له منه.
وكظمه أو عدم التنفيس عنه باجلزع أو الغضب أو
ٍ

تأمل يف هذه العوامل الثالثة التي خلصها القرآن الكريم يف كلامت قليلة﴿ :ﲳ ﲴ ﲵ

ﲶ ﲷ ﲸ﴾ [يوسف .]84 :لقد انطبقت هذه العوامل الثالث عىل يعقوب عليه
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عجوز مريض قد فقد برصه،
السالم .كان حزنه وأسفه عىل يوسف من أشدّ ما يمكن أن حيتمله
ٌ
ٍ
تعبري خيفف من أمله .وثالثهام أنّه
ومع ذلك كان دأبه الصرب اجلميل ،وكظم األسى دون جزعٍ أو
ال يملك قدرة ً عىل ختفيف هذا الضيق لكرب سنه وابيضاض عينيه ،فهو كالسجني بني أوالده

الذين حرموه من يوسف ،فقال هلم قولته املؤثرة﴿ :ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸﱹ ﱺ ﱻﱼ﴾

مهدت مجيع هذه العوامل إلصابة عينيه باالبيضاض وفقدان البرص.
[يوسف .]18 :لذلك ّ

العني
نقرأ يف سورة يوسف ّ
أن نبي اهلل يعقوب أوىص بنيه ملا أرادو السفر إىل مرص ليمتاروا

يتفرقوا ويدخلوا من أبوا ٍ
الغ ّلة ألاّ يدخلوا من با ٍ
متفرقة ،وقال املفرسون إنّه
ب ّ
ب واحد ،بل أن ّ

ال من أ ٍ
خاف عليهم من العني؛ إذ كانوا أحد عرش رج ً
ب واحد ،وهلم هيب ٌة ومجال وقوة ،فخاف
عليهم العني لو دخلوا من ٍ
باب واحد .حيدثنا رسولنا ﷺ فيام أخرجه لنا مسلم ّ
بأن "العني حق

ولو كان يشء سابق القدر لسبقته العني (((".فلنحاول التعرف باختصار وتبسيط عىل ماهية
العني وصلتها باحلسد والسحر .فقد مجع اهلل تعاىل بينها يف سورة الفلق.

رشير خبيث تشتد فيه رغبة احلاسد ومتنيه زوال ما استحسنه
احلسد هو انفعال نفيس ّ
من ٍ
نعمة أنعمها اهلل عىل املحسود ،سوا ٌء كانت هذه النعمة مادية حمسوسة كالثراء والرفاهية،
أو صحة اجلسم ومجاله ،أو قد تكون معنوية كغزارة العلم واملعرفة أو الذكاء احلاد .فاحلاسد

كف أذاه عن املحسود .أ ّما إذا استقوى
الرشير ،لك ّن اهلل قد ّ
إذن شخص استوىل عليه انفعاله ّ

الرشير بالطاقة الروحية والنفسية التي وهبها اهلل للعائن ،فسوف تتجسد أمنياته
هذا االنفعال ّ
اخلبيثة لت ِ
ث رضر ًا عىل املحسود ،أو تتلف ما أنعم اهلل به عليه .وال يتم ذلك بالطبع إال ٍ
ُحد َ
بإذن
ّ
من اهلل القاهر فوق عباده ،الذي يعلم خائنة األعني وما تخفي الصدور.

فالذي يصيب الناس بالعني شخص له موهبة روحية ونفسية قد يعرفها يف نفسه ،أو قد
ٍ
قصد أناس ًا من أقاربه وأحبابه .أ ّما إن علم
ال يعلم بوجودها ،لذلك ربام أصاب بعينه بغري

بقدراته النفسية ،وعلم بتعاون أرواح شيطانية يف تنفيذ ما تمنى من زوال نعمة املعيون أو
( )1مسلم ،صحيح مسلم ،مرجع سابق ،كتاب السالم ،باب الطب واملرض والرقى ،حديث رقم ( )2188ص.900
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إصابته بالرضر ،وتعاون معهم يف ذلك ،فقد تر ّقى من رتبة العائنني إىل رتبة املشتغلني بالسحر.
بسطتُه لطالب علم النفس وللقارئ
هذا ملخص عن ماهية العني وصلتها باحلسد والسحرّ ،
ٍ
بتفصيل أكرب من
غري املتخصص ،قبل أن ننتقل إىل دراسة موضوع العني يف سورة يوسف،
ناحية العلوم والدراسات النفسية احلديثة.

ّ
إن السؤال املحوري حول هذا املبحث هو :هل يمكن للقوة النفسية أن تؤثر عن ُبعد عىل

املادة احلية أو اجلامدة؟ يف حديثنا عن تشكيل األحالم املنامية ،ذكرنا ّ
بأن للنفس اإلنسانية طاقة

قوهتا عندما ينام اجلسد ،لتتفاعل مع الكائنات الروح ّية
نفسية وروحية ُيط َل ُق
رساحها وتزداد ّ
ُ

اخليرّ ة والرشيرة التي تزحم عاملنا ،فتتشكل أحالمنا املنام ّية الرمزية والشيطانية والرمحانّية من
هذا التفاعل.

ونؤكد هنا ّ
بأن هذا التفاعل بني النفس اإلنسانية واألرواح اخليرّ ة والرشيرة التي تتجاذهبا،
ٍ
بشكل ّ
أقل حدة يف أثناء ساعات الوعي اإلنساين .نشعر هبا عند وسوسة الشيطان
حتدث
وشهوات أنفسنا األمارة بالسوء ،كام نستشعر أثرها الط ّيب عندما تسيطر علينا النفس اللوامة

أو حني ينتابنا الرسور الروحي الذي تقويه األرواح اخليرّ ة واملالئكية .وال تنحرص فاعلية هذا

النشاط املتبادل عىل اجلوانب النفسية والروح ّية فحسب ،بل تتعداها إىل النواحي املادية .ذلك

ّ
المت ََح ِّجر بني النفس واجلسم ،قد أمسى من األمور التي ختتطها العلوم الفيزيائية
بأن التفريق ُ
والطبية والسيكولوجية.

ّ
إن تأثري االنفعاالت واحلالة النفسية عىل اجلسم -كام ذكرنا من قبل -يؤدي إىل

االضطرابات واألمراض النفسجسمية .هذا التفاعل بني النفس واجلسم الذي أصبح من
مس ّلامت الطب ،يربهن عىل أثر الناحية النفسية عىل األعضاء املاد ّية؛ أي إنّه يؤكد عىل إمكانية
قوى النفس غري املادية عىل إحداث تغيرّ ٍ يف األجسام احل ّية واجلامدات ،لكنّه ال يربهن عىل أثر

الطاقة النفسية عىل الغري كام حيدث يف العني.

عىل ّ
أن هذا التأثري للنفس عىل اجلسم يظهر بشكل أكثر إقناع ًا عندما نتصفح اإلنرتنت،

لنقرأ كيف استطاع الباحثون من مثل رتشارد بينسون  Bensonالذي كان مرشف ًا عىل معهد

العقل واجلسم  Mind and Body Instituteيف جامعة هارفارد األمريكية أن يربهن عىل قدرة
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مماريس اليوغا يف جبال اهلاماليا يف أن يتحكّموا عىل األنشطة الالإرادية ألجسامهم ،فكانوا

يرفعون من درجة حرارة أقدامهم ،ويقللون من رسعة رضبات قلوهبم ،فهم بذلك قد متكنوا

من تسخري طاقتهم النفسية والروحية ،ليتحكموا عىل هذه األنشطة التي كان العلم وما زال

يعتقد بأنهّ ا ال إرادية ،وأنهّ ا ال ختضع لرغبة اإلنسان .كانوا يقومون بذلك عن طريق الرتكيز

النفيس والروحي واالسرتخاء .فهل يمكنهم أن يوجهوا هذه الطاقة الروحية والنفسية القو ّية؛

ليحدثوا تغيرّ ًا يمكن قياسه عىل أجسام الغري كام حيدث يف ظاهرة العني؟

إن كانت العني تقوم عىل تأثري الطاقة النفسية والروحية عىل األجسام احلية وعىل املادة،

فسوف نجد بعض التأييد غري املبارش من علم الفيزياء احلديث ،فقد حطم آينشتاين بنظريته

أن الطاقة واملادة أو الكتلة ،ما مها إال وجهان لعملة ٍ
الذري ّ
النسبية وما أعقبها من التفجري ّ
واحدة .هذا باإلضافة إىل ّ
أن فيزياء ما دون الذرية  subatomic physicsقد أثبت ّ
أن وجود

تكون الذرات سوف يغيرّ من حركتها.
شخص ما أمام أجهزة قياس حركات اجلسيامت التي ّ
أي ّ
إن الوعي البرشي  consciousnessيمكنه حتى من ُبعد أن ُي َعدّ ل من حركة اإللكرتونات

مكونات الذرة (((.كل هذه الدراسات تثبت ّ
أن الناحية النفسية والروحية وتركيز
وغريها من ّ
ٍ
يشء ما سوف حيدث فيه نوع ًا من التغيري سوا ٌء كان هذا التأثري من
الوعي اإلنساين عىل

الشخص عىل نفسه أو عىل غريه.

أ ّما يف علم النفس ّ
فإن األدلة الدامغة تأتينا من ميدان الباراسيكولوجي وبشكل خاص

من أبحاث حتريك األشياء عن طريق الطاقة النفسية البحتة  Psychokinesisأو .Telekinesis

فتؤكد لنا هذه الدراسات ّ
بأن لبعض األشخاص املوهوبني قدرة عىل التأثري عىل املادة برتكيز
فتتحرك .وبالرغم مما قاله بعض املشككني يف مصداقية هذه األبحاث،
إرادهتم عىل حتريكها
ّ

إال ّ
الم َحك َّمة التي أجريت حديث ًا قد أثبتت صحة هذه الظاهرة ،وأمهها
أن كثري ًا من التجارب ُ
أبحاث جامعة برنستون  Princetonبقيادة الدكتور روبرت جان  Robert Jahnرئيس خمترب

الدراسات فوق احلاسية .لقد كانت أبحاثه بمثابة جهيزة التي قطعت قول كل خطيب ،أي

(1) Capra, Fritjof, The Tao of physics (1992(. In his Forward to Valle, R. S. & Eckartsberg, R.
(1981).The metaphors of consciousness. New York: Plenum Press.
(كابرا فريتيوف :تاو الفيزياء :استكشاف أوجه التشابه بني الفيزياء احلديثة والتصوف الرشقي)
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أهنا جاءت باألدلة عىل صحة قدرة بعض األشخاص عىل حتريك األشياء بطاقاهتم النفسية،
ونقول بطاقاهتم النفسية والروحية .وقد اشرتك يف أبحاثه التجريبية مئات األشخاص،

وطبقت عليهم آالف التجارب ،وثبتت صحة افرتاضه بالتأكيد اإلحصائي .ولكن ال سبيل

إىل إقناع العلامنيني وأولئك الذين اختذوا اإلحلاد دين ًا هلم؛ ألهنم يرون يف هذه التجارب تشاهب ًا
بالفكر الديني والروحي وتناقض ًا مع تصوراهتم املادية.

بعد هذه العجالة العلمية نعود إىل موضوع العني لنقول بأنهّ ا حق كام قال رسولنا ﷺ ،بل

هي حق تسنده الوقائع والدراسات احلديثة .فإذا كان هناك أشخاص ركزوا نظرهم وطاقتهم

النفسية عىل حتريك األشياء ،فإذا هي تتحرك ،فام العجب يف قدرة مثل هؤالء األشخاص يف
تركيز نظرهم وقواهم النفسية والروحية يف إحداث تغيرّ ٍ يف األجسام واألشياء فتتغيرّ ؟ وإنيّ
ِ
تبسم ساخر ًا،
ألعجب من نفساين مسلم إذا ُذك َرت عنده العني وآثارها يف احلديث النبوي ّ

وعدّ ها من خرافات العرب واألقدمني ،وإذا استمع إىل أبحاث روبرت جان  Jahnعن
ُح ِر ُك األشياء عن ُبعد ،وعن دراساته يف التخاطر
دراساته عن القوى النفسية اخلارقة التي ت َ
عجب ًا.
وميدان علم نفس ما وراء احلواسّ ،
هز رأسه موافق ًا و ُم َ

ٍ
بخربة شخصية و ّثقت إيامين املطلق بوجود هذه القوى النفسية
لعليّ أختتم هذه التأمالت

والروحية كالعني والتخاطر واجلالء البرصي ،ليس فقط بسبب ما ورد لنا عن بعضها من
أحاديث نبوية ،كأحاديث العني وما جاء يف القرآن الكريم من ٍ
آيات عن السحر والسحرة ،بل

ألنني واهلل قد رأيت هذه الظواهر رأي العني يف أبحاثي التي ُك ِّل ْف ُت هبا من قبل هيئة الصحة

العاملية عن العالج النفيس التقليدي يف إثيوبيا والسودان يف الثامن ّيات من القرن املايض؛ إذ
رأيت رأي العني ما يقوم به املعاجلون والشيوخ والسحرة واملتعاونون مع األرواح الشيطانية،

من أفعال ال يصدقها من أغلق عقله يف سجن الفكر املا ّدي.

فاهلل خري حافظ ًا وهو أرحم الرامحني
واحلمد هلل رب العاملني
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خامتة
ُ
والرتوي العقيل من
اإلنسان منذ عهوده األوىل بني الفكر الذي يقوم عىل املنطق
َّفرق
ّ

الرتوي والعقالنية،
جهة ،والعاطفة واالنفعال اجلامح من جهة أخرى .فبينام يدعونا العقل إىل ّ
يدفعنا االنفعال عادة إىل رسعة القيام بعمل يشفي الغليل .ولكن رغم االختالف الظاهر بني
هذين اجلانبني اللذ ْين ُيشار إليهام بام يصدر عن العقل وما يمليه القلب بمعناه اللغوي العام،

إلاّ ّ
أن سعادة اإلنسان وكامل خلقه ال تتم إلاّ بالتوازن والتعاون فيام بينهام .فال طعم للحياة من
ب وشفقةٍ
ٍ
دون املشاعر العاطفية من ح ٍ
ورسور .ومن دون اإلحساس باخلوف والقلق ال ينجو
اإلنسان من املهالك واملخاطر؛ ومن دون الغضب ال حيمي محاه.

وازع من عقل يكبح
لك ّن املرء قد يفقد إنسانيته ويـ ُْميس كاحليوان إذا مل يكن النفعاالته
ٌ

مجاح إفراطه وجلامٍ
أخالقي يمنعه من االنحراف عن جا ّدة الطريق ،باملغاالة يف الغضب
ٍّ

يقسو قلبه وتجف من كيانه النفيس
واالنتقام أو االنسياق وراء الشهوات والملذات ،حتى
َ

منابع الرمحة واحلب والشفقة .ويف احلقيقة ّ
فإن من اتصف من البرش بسيطرة هذه االنفعاالت
أسوأ من احليوان الذي ُفطِر عىل اتباع شهواته ،وينطبق عليه
والعواطف املستقبحة عليه هو َ

قول احلق سبحانه وتعاىل﴿ :ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ﴾ [الفرقان.]44 :

ّ
إن الباحث النفيس الذي خيوض يف مثل هذه القضايا اإلسالمية من منظور ختصصه،

جيد نفسه أمام اجتاهني متطرفني؛ فهناك تصور ال ينظر إىل علم النفس الغريب احلديث إال عىل

أنه ختصص علامين الديني ،تأسس عىل أنقاض حضارة هيودية مسيحية معادية لإلسالم ،فال
أي موضوع إسالمي ،دع عنك احلديث عن سرية األنبياء
جيوز اعتامد فكره يف احلديث عن ّ
وشامئلهم .أصحاب هذا التصور هم يف غالب ّيتهم من املتدينني غري املتخصصني يف علم النفس،

أسس توهمّ ه هذا عىل ما سمعه عن أفكار فرويد ونظر ّياته اجلنسية الشاذة،
وكثري منهم قد ّ
بأن التحليل النفيس الفرويدي هو املسيطر عىل علم النفس بجميع فروعه ،بل ّ
فاعتقد خط ًا ّ
إن
ٍ
بأشكال خمتلفة.
علم النفس ما هو إلاّ التحليل النفيس
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من هذا املنطلق يعتقد هؤالء ّ
أي حماولة للتفسري النفيس للجوانب اإلسالمية رضب
بأن ّ

التجرؤ عىل قدسية الدين .أ ّما أصحاب التطرف املقابل ،فتمثله طائفة من املتخصصني
من
ُّ

يف علم النفس الذين بنوا أجمادهم العلمية عىل تصور سطحي علامين لعلم النفس .يؤكد

هذا التصور ّ
بأن علم النفس احلديث قد ترك الفلسفة والفكر الديني وراء ظهره ،وأصبح يف

علميته كالعلوم الدقيقة ،مثل األحياء والفيزياء أو -عىل األقل -هو يف طريقه إىل هذه املكانة.

واستناد ًا عىل هذا الوهم الذي ختلىّ عنه اآلن أكثر علامء الغرب ،قاموا بإدخال هذا التخصص

بكل نظر ّياته وممارساته الصاحلة منها والطاحلة حتت مظ ّلة العلوم التجريبية الوارفة .وبنا ًء عىل

ذلك فإنه ال غضاضة بالنسبة هلم يف تطبيق نظر ّياته ،بام فيها من أفكار ليس هلا سند علمي أو
فكر سليم يف دراسة املسائل الدينية والروحية وسرية األنبياء.

لذلك كان لزام ًا علينا يف هذا البحث أن نوضح للقارئ -ال سيام القارئ غري املتخصص
يف علم النفس -الفروق بني ختصصات علم النفس التي تعتمد عىل أس ٍ
س علميةٍ صحيحة،
وكيف يمكن االستفادة منها يف دراسة حياة األنبياء ،وإظهار حكمة اهلل تعاىل يف اختيارهم
وتربيتهم ،وتلك التي تقوم عىل جر ٍ
ف ٍ
هار اهنار هبم يف درك العلامنية .ولزيادة إيضاح هذه
ُُ
ٍ
ٍ
بإصدارات اعتمدوا فيها
أمثلة ملؤلفني كتبوا عن حياة األنبياء النفسية
الفروق قمنا برضب

نفيس ممُ َ ّحص ،وعىل أد ٍ
جم يف دراستهم لسرية األنبياء ،وتلك التي قامت عىل
عىل علم ٍ ٍ
ب ٍّ
نظري ٍ
ات أثبت علامء الغرب بطالهنا ،وعىل أسلوب يف الكتابة ال يو ّقر أنبياء اهلل عليهم الصالة
ّ
والسالم ،فب ّينا بذلك الفروق بني ما يصلح وما ال يصلح استخدامه يف احلديث عن سرية
األنبياء وعواطفهم النبيلة.

وبام ّ
أن هذا الكتاب يركز عىل اجلانب النفيس والعاطفي لسرية األنبياء وشامئلهم ،فقد

ال كام ً
أفردنا فص ً
ال عن االنفعال بالعاطفة من منظور الدراسات النفسية والعصبية احلديثة؛

إذ ال يمكننا التصدي هلذه الدراسة دون تعريف القارئ عىل ما توصل إليه العلم يف هذا

ثم م ّيزنا بني ما أثبته العلم التجريبي يف هذا امليدان ،وبني ما هو مبني عىل التنظري
امليدانّ ،

وادعاءات النفسانيني العلامنيني الذين مل يدَّ خروا وسع ًا يف ّيل أذرع نتائج الدراسات البيولوجية

والتجريبية ،حتى يقنعوا البسطاء بفكرهم املادي الذي ينكر وجود الناحية الروحية يف تكوين
اإلنسان ،ويزعم ّ
بأن الدماغ هو اآلمر والناهي الوحيد يف تشكيل سلوك البرش .حاولنا يف هذا
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الفصل تبسيط هذه املعلومات البيولوجية حتى يستطيع من مل يتخصص يف جماهلا أن يتعرف

عىل نتائج أبحاثها ،ويتفكّر يف خلق اهلل تعاىل يف عملها .فهذا الفصل وما سبقه يمثالن القاعدة
العلمية النفسية للفصول األربعة التالية ،التي تناولت صلب موضوع الكتاب.

ثم انتقلنا بتسلسل منطقي إىل الفصل الثالث عن تأمالتنا عن دور اجلانب العاطفي يف
ّ

العبادة ،بل ويف تكميل اإليامن وتعميقه ،إذ من دونه قد يذوي اإليامن ويضعف ،فاإليامن الذي

يقوم عىل املعرفة "الباردة" قد ال يأيت ُأ ُك َله حتى يتم "تسخينه" بعاطفة احلب واخلشية والرجاء،

َب لصاحبها القبول واملحبة اإلهلية .فمن الناحية النفسية
فيلني القلب ،وتنهمر الدموع ،و ُيكت ُ
البحتة متثل العاطفة الركن الثالث للسلوك البرشي من مجيع جوانبه ،فهناك اجلانب املعريف
ِ
أي األعامل التي
ثم يليه الركن العميلّ ،
الذي ُيكس ُ
ب الفرد املعلومات املهمة ملوضوع اهتاممهّ ،

يقوم هبا الفرد بنا ًء عىل املعلومات التي اكتسبها ،ثم يتبعه اجلانب العاطفي الوجداين ،كأن
يشعر باالبتهاج والفرح والثقة بالنفس ،بسبب ما أحرزه من نجاح.

ناقشنا هذا التصور النفيس من املنظور اإلسالمي ،وحاولنا كشف ما خفي من ارتباط

وثيق بني العاطفة والناحية الروحية ،هذا االرتباط املبارك قد أمهله علم النفس احلديث ،كام

أمهله أولئك الذين حاولوا جتريد اإلسالم من روحانيته وأشواقه العاطفية.

بعد حديثنا وتأمالتنا عن الدور املهم للعاطفة يف تكميل اإليامن انتقلنا إىل الفصل الرابع،

برش هلم أجهزة
الذي تقودنا تأمالتنا فيه إىل احلديث عن عواطف األنبياء ،من حيث إنهَّ م ٌ

فصلنا فيها القول يف الفصل الثاين ،مقارن ًة باستجاباهتم العاطفية من منظور
عصبية ،كالتي ّ
شأوهم العظيم كأنبياء ورسل يتلقون الوحي من السامء .فقد هداين تأ ّميل واستقرائي إىل

تصنيف املثريات لعواطفنا إىل أصناف:

أوهلا :املثريات التي نستجيب هلا ال إراد ّي ًا ،ألهنا مركوزة يف جهازنا العصبي ،وال نملك

خيار ًا يف إيقافها ،كخوفنا من احليوانات املفرتسة ،أو الزالزل وكل ما هو مفزع للطبيعة

البرشية ،ويشمل ذلك أيض ًا املواقف املحرجة التي تباغتنا وجتربنا عىل االستجابة الرسيعة من
دون تفكري واع ،كالتي يزعم علامء اجلهاز العصبي -كام ذكرنا -بأهنا تأيت من لوزة الدماغ حيث
ٍ
مأزق يتطلب تدخ ً
جيد الفرد نفسه يف
ال رسيع ًا .مجيع هذه االستجابات الالإرادية ربام تذكّرنا
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بردود األفعال املنعكسة  Reflexesاملركوزة يف جهازنا العصبي ،كسحب اليد من سطح شديد
احلرارة ،أو قفل العينني إذا تعرضتا لنفخة ٍ هوائية ٍ مفاجئةٍ ،أو لضوء شديد ٍ جهرمها.
أما الطائفة الثانية من مثريات االنفعال فهي التي نستجيب هلا بكامل إرادتنا ،ونتحمل

فيها نتائج قراراتنا ،حيث يكون الشخص املستثار واعي ًا بطبيعة املوقف املثري لالنفعال الذي
جياهبه ،فيتخذ قراره بنا ًء عىل تقويمه للموقف .فاالستجابة ملثل هذه املثريات تعتمد عىل عوامل

المستثار النفسية عند االستثارة ،وعىل
متعددة؛ مثل حدّ ة املثري وخطورته مع حالة الشخص ُ
ٍ
معتقدات روح ّي ٍة ودينية .فهنا نرى االختالف
ترصفه ،وعىل ما يؤمن به من
خطورة ما يعقب ّ
الكبري بني استجابات األنبياء واستجابة عا ّمة املسلمني ،كام نرى االختالف البينِّ بني مسؤولية

األنبياء الر ّبانية ،ومسؤولية عامة الناس عىل ما اختذوه من استجابات.

أهلت
لقد ساقنا ذلك إىل تفصيل التأ ُّمل يف الصفات العاطفية والنفسية والروح ّية التي ّ

رجاالً اصطفاهم اهلل تعاىل ليكونوا أنبياء ومرسلني ،وهذا ما قدمناه يف الفصل اخلامس؛ إذ
بذلنا جهدنا لنتأمل يف حكمة اهلل تعاىل يف اصطفائهم وتكوين شخص ّياهتم ،ويف اختيار البيئة
والوراثة والرتبية الروحية املناسبة التي سامهت يف تفتّح ما وهبهم اهلل من ميزات ،فاهلل أعلم

حيث جيعل رسالته.

ٍ
بتفصيل أعمق،
نجسد فيها هذه الصفات
ثم كتبنا الفصل السادس والسابع بخامتة ّ
ّ
ٍ
ٍ
نتحدث فيه عن حكمة اهلل تعاىل يف تقديره لكل صغرية وكبرية يف حياة رسولني ،مها موسى

ويوسف عليهام السالم ،ملا ورد عن حياهتام من تفصي ٍ
ل يف القرآن الكريم.

وهبذا أكون قد وصلت إىل هناية كتايب ،فإن كان يف تأ ُّماليت ما يفيد أبنائي طالب علم

والقراء بشك ٍ
ل عام ،فاحلمد والشكر هلل تعاىل وإن كان فيه غري ذلك ،فإين أستغفر اهلل
النفس
ّ
وأتوب إليه مما جرى به قلمي ،فام هي إال تأمالت عسى اهلل أن يتجاوز عنها ...وما هي إال

حديثي مع نفيس .أسأل اهلل تعاىل إن مدّ يف العمر أن ُي َيسرّ يل إنجاز كتايب الثاين الذي سوف
أكرسه لتأ ُّماليت عن اجلانب العاطفي يف حياة الرسول ﷺ بعنوان "العاطفة واحلنني يف حياة
سيد املرسلني ".

مالك بدري
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