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الطبيعة البشرية
ــه  ــرون ب ــا يم ــم، وفيم ــي ضعفه ــم، وف ــي حاجاته ــر ف ــابه البش يتش
مــن مخــاوف ومشــاعر تذكرهــم بقوتهــم المحــدودة علــى األرض، 

وتذكرهــم كل حيــن ببشــريتهم ونقصهــم.
ومــن حكمــة اهلل أن يربينــا ببشــرية خيــر الخلــق، حينمــا تنــزل عليــه 
الوحــي أول مــرة ولــم يكــن يتوقعــه أو ينتظــره.  أتــاه جبريــل عليــه 
الســام علــى هيئــة رجــل، وقــال لــه دون مقدمــات: اقــرأ! ليخبــره مــا 
أنــا بقــارئ. فيحتضنــه بقــوة وشــدة ليعــي أن مــا يحــدث حقيقــة ال 

حلمــًا! وليعــي أنــه أمــر ثقيــل اختــاره اهلل لــه.
ومــن الحكمــة أن نــدرك أن اهلل حينمــا يشــرفنا بتكليــف فــا بــد أن 
تصحبــه شــدة وعنــاء، وهكــذا حــال مــن اختارهــم اهلل ألمــر عظيــم، 
يعدهــم لــه بالبــاء والشــدة والتمحيــص. وتكــرر األمــر معــه صلــى 
اهلل عليــه وســلم ولــم يخبــره الرجــل بمــا يريــد، حتــى بلــغ منــه الَجهــد 

وخشــي علــى نفســه وداخلــه الخــوف والفــزع.



1 . التأمين »  اللجوء للمكان اآلمن «
تلقائيــًا  نهــرب  أنفســنا،  علــى  ونخشــى  الخــوف  يداهمنــا  حينمــا 
ــا، وهكــذا فعــل صلــى اهلل  ــا ويحمــي مخاوفن لمــكان آمــن يحتوين
عليــه وســلم حينمــا رجــف فــؤاده، فجــرى قاطعــًا اعتكافــه يبحــث 
عــن األمــان فــي بيتــه.  ومــن حكمــة اهلل أن يرينــا بشــرية الرســول 

صلــى اهلل عليــه وســلم حتــى فــي أحاسيســه.

3 . التفريغ
بعــد أن يســتقر الخائــف ويهــدأ القلــب المرتجــف، يحتــاج من يســتمع 
لــه ويعيــش معــه الحــدث ويتفهــم مشــاعره.  وقد ســمعت الســيدة 
خديجــة الرســول صلــى اهلل عليــه وســلم حينمــا أخبرهــا بمــا حــدث 
معــه، ســمعته دون أن تقاطعــه ودون أن تكذبــه ودون أن تشــك 
»لََقــْد  لحظــة بعدالتــه، حتــى أســر لهــا صلــى اهلل عليــه وســلم: 

َخِشــيُت َعَلــى نَْفِســي«.
فــا  القويــة،  المشــاعر  يامــس  حينمــا  االســتماع  أدب  وهكــذا 
يقاطــع وال يعلــق أثنــاء الحديــث، بــل يكــون التفهــم والتعاطــف 

الخائــف. يحتاجــه  مــا  وهــذا  المعنويــة،  والمشــاركة 
يريــدون أن يلجــؤوا لمــن يســتمع إلــى صــوت قلوبهــم، ويتفهــم مــا 
مــروا بــه مــن حقائــق وأحــداث، ويســاعدهم للتعبيــر عــن مشــاعرهم.

5 . التثبيت
حينمــا نتعــرض لهــزات قويــة، فإننــا لســنا بمعــزل عــن الزلزلــة، وحتــى 
األنبيــاء يصابــون بهــا أيضــًا مــا دامــوا بشــراً، فيســخر اهلل لهــم مــن يثبتهــم 
مــن اآليــات واألفــراد.  وكذلــك نحــن بحاجــة لمــن هــو أعلــم منــا وأكثــر درايــة 

باألمــور ليثبتنــا حينمــا تهتــز قلوبنــا.
وهــذا مــا فعلتــه الســيدة خديجــة رضــي اهلل عنهــا حينمــا أخــذت الرســول 
فــي  تنصــر  قــد  وكان  نوفــل  بــن  ورقــة  عنــد  وســلم  عليــه  اهلل  صلــى 
الجاهليــة، وأدركــت أن هــذا مــا يحتاجــه صلــى اهلل عليــه وســلم: َفَقالَْت لَُه 
ــُه َورََقــُة )وكان يعــرف  ، اْســَمْع ِمــْن ابْــِن أَِخيــَك. َفَقــاَل لَ َخِديَجــُة: يَــا ابْــَن َعــمِّ
ــِه  أخــاق النبــي وعــرف صفاتــه(: يـَـا ابْــَن أَِخــي، َمــاَذا تـَـرَى؟ َفأَْخَبــرَُه رَُســوُل اللَّ
ــُه َعَلــى ُموَســى. ــِذي نَــزََّل اللَّ َخَبــرَ َمــا رَأَى، َفَقــاَل لَــُه َورََقــُة: َهــَذا النَّاُمــوُس الَّ

ولــم يتركــه ورقــة بــل قــال لــه خبــرا آخــر لــم يكــن أقــل خطــراً مــن الخبــر 
الســابق،

6 . التكييف
ال يكفــي التثبيــت وحــده، بــل يحتــاج مــن مــر بمواقــف شــديدة مــن يعينــه 
علــى العــودة لممارســة حياتــه وعلــى تفعيــل طاقاتــه، فمــن ال تكســره 
المحــن تقويــه. وكذلــك الواقــع، نحتــاج أن نتقــوى ونتعلــم مــن كل مــا 
يمــر بنــا، لنســتفيد منــه إيجابيــًا فــي حياتنــا، ويوقــظ التحــدي للعمــل بجــد 

وتشــمير أكبــر مــن الســابق لتعويــض مــا مضــى.
ومعــه صلــى اهلل عليــه وســلم، أتــى األمــر بذلــك مــن اهلل تعالــى: }يـَـا أَيَُّهــا 
ــْر * َوالرُّْجــزَ َفاْهُجــْر{ ، أتــاه  ــْر * َوثَِيابَــَك َفَطهِّ ــِذرْ * َورَبَّــَك َفَكبِّ ــرُ * ُقــْم َفأَنْ ثِّ الُمدَّ
هــذا األمــر بعــد انقطــاع أليــام عــن الوحــي، وقــد ترقــب قلبــه صلــى اهلل 

عليــه وســلم للرســالة، فصــار يترقبهــا وينتظــر جبريــل والوحــي، 
وذلــك لحكمــة وتربيــة مــن اهلل أيضــًا، فالرســالة ال تأتــي إال لمــن يســعى 
إليهــا وال تســعى هــي لألفــراد، وكذلــك أمــور حياتنــا بأســرها حينمــا تأتــي 
بالرخــاء ال نتمســك بهــا، كمــا لــو خشــينا فقدهــا وتمســكنا باســتردادها.
نحتــاج أن نكــون إيجابييــن مهمــا كان المصــاب، ومهمــا كانــت الهــزات 
التــي تعترضنــا، نحتــاج أن نشــمر فنقــوم لتســتمر الحيــاة، ويســتمر إعمــار 
األرض، ولنســتعيد العافيــة التــي تعيننــا علــى المســير. وكمــا أن جــراح 
الجســد تلتئــم مــع المســير والحركــة، كذلــك جــراح النفــس وهزاتهــا ال 

تلتئــم دون عمــل ومســير.

فقــال: يـَـا لَْيَتنـِـي فِيَهــا َجَذًعــا )شــاًبًا(، لَْيَتنـِـي أَُكــوُن َحًيــًا إِْذ يُْخرُِجــَك َقْوُمــَك. 
َفَقــاَل رَُســوُل اللَّــِه: »أومخرجــّي ُهــْم؟«

لــم يخدعــه ورقــة بــن نوفــل، بــل أخبــره الحقيقــة، وبنفس الوقــت تعاطف 
معــه وأخبــره أنــه علــى حق.

ــَت  ــا ِجْئ ــِل َم ــطُّ بِِمْث ــٌل َق ــأِْت رَُج ــْم يَ ــْم، لَ ــاَل لــه ورقــة بيقيــن وثبــات: نََع فَق
ــَؤزَّرًا. ــًرا ُم ـِـِه إاِلَّ ُعــوِدَي. ثــم يقــول ورقــة: َوإِْن يُْدرِْكنِــي يَْوُمــَك أَنُْصــْرَك نَْص ب

وهكــذا نحتــاج لتثبيــت وقــت األزمــات، نحتــاج مــن يخبرنــا الحقيقــة دون 
أشــد  أيضــًا، فالخــداع  بالحقيقــة  نثبتهــم  أن نخبــر مــن  مواربــة، ونحتــاج 
ضــرراً وخطــراً علــى النفــس مــن الصــدق. لكــن بالمقابــل نحتــاج تعاطفــًا 

ونصــرة ودعمــًا. 2 . التهدئة
مــن  المــرء  ويحتــاج  الجســد،  ويرجــف  الفــؤاد،  يرتبــط  الخــوف  مــع 
يهدئــه دون أن يســأله أو يثقــل عليــه، وقــد أتــى صلــى اهلل عليــه 

زملونــي. زملونــي،  يقــول:  خائفــًا  خديجــة  الســيدة  إلــى  وســلم 
لبــت حاجتــه واحتوتــه، وأعطتــه الــدفء واألمــان. وكذلــك يحتــاج 
الخائــف مــن يعينــه علــى التهدئــة ويخفــف مــن روعــه، قــد يكــون 
بــكأس مــاء يعطيــه لــه، وقــد يكــون بدثــار يدفئــه ويخفــف مــن رجفــة 

قلبــه.

4 . التلخيص
حينمــا تهتــز القلــوب ونعانــي مــن مواقــف شــديدة، يفقــد العقــل 
مــن  المرعــب  الجانــب  إال  يــرى  فــا  الكاملــة،  الرؤيــة  علــى  قدرتــه 
الرؤيــة  علــى  يســاعده  قويــًا،  متيقنــًا  شــخصًا  يحتــاج  الحــدث. 

األمــور. وتلخيــص  المتكاملــة 
وهــذا مــا فعلتــه الســيدة خديجــة رضــي اهلل عنهــا، حينمــا أخبرتــه 
يُْخزِيــَك  َمــا  َواللَّــِه  »َكاَّ  عجيــب:  بيقيــن  وســلم  عليــه  اهلل  صلــى 
، َوتَْكِســُب اْلَمْعــُدوَم،  ــُه أَبَــًدا، إِنَّــَك لََتِصــُل الرَِّحــَم، َوتَْحِمــُل اْلــَكلَّ اللَّ
مــن  اســتنبطت    .» اْلَحــقِّ نََوائِــِب  َعَلــى  َوتُِعيــُن  ْيــَف،  الضَّ َوتَْقــرِي 
خبرتهــا فــي الحيــاة، ومــن إيمانهــا ومــن معرفتهــا للرســول صلــى 
اهلل عليــه وســلم، أن المعامــات الصادقــة ال تضيــع ســدًى أبــداً فــي 
ــه اهلل  ــا أكرم ــة م ــك ورؤي ــى التماس ــه عل ــا لتعين ــه به ــا، وذكرت الدني

ــق لــن يضيعــه. بــه مــن ُخُل


