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  )16( . . . اةـــن و الحيــالدي و النفــس فــي اتـمقـاربـ
 

  !!أهاجــر فهــل تهاجـــرون معــــي؟
  !!اإلذعـــــــان

  !!اــإرادة ما فين
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أهاجر إلى ينابيع المحبة 
وأنوار السالم واليقين 

وتطلعات , والبرهان 
الكواكب التي ترتل آيات 

رئ لبا, الشكر والعرفان 
الموجودات وفاطر السماوات 
 .واألكوان

 
 
 
أهاجر إلى بالد طلع البدر 
, عليها من ثنيات الوداع 

ووجب الشكر عليها ما دعا 
حيث تحولت , للداعي داع

إلى بهجة منيرة إلى أبد 
 ومنطلقا للحق المبين, الدهر

 
 
أهاجر إلى قل هو اهللا 
  . أحد

وتعاونوا على البر "و 
  " والتقوى

فو وأمر خذ الع"و 
بالمعروف واعرض عن 

 "الجاهلين
 
 
 
 
 
أهاجر إلى ينابيع الرحمة 

ومواضع المسرات , واألمان 
  , والنقاء والصفاء

وأما اليتيم فال "وإلى  

 !!ي؟ــــون معرـــل تهاجــر فهــأهاج
ونبضات أحالمي وفضاءات , ووجداني وأعماقي وكياني , أهاجر بروحي وعقلي وقلبي ونفسي 

ويلهمها التجلي , وتتألق حول شعاع ضوء يخترقها , مثل فراشة تسعى إلى مجد التفاني , خيالي

  .والتناهي إلى منبع اإلشراق العظيم

  

وتطلعات الكواكب التي ترتل آيات , ين والبرهان أهاجر إلى ينابيع المحبة وأنوار السالم واليق

  . لبارئ الموجودات وفاطر السماوات واألكوان, الشكر والعرفان 

وفي , والمتحابين بجالله , ويتطعمون بحالوة اإليمان والتقوى , إلى الذين يحبون من يهاجر إليهم 

  . يوم ال ظل فيه إال ظله

والذين يحبهم , لسين على منابر من نور وقد وجبت محبته لهم الجا, إلى الذين من أحبهم أحبه اهللا 

  .أهل السماء

حيث , ووجب الشكر عليها ما دعا للداعي داع, أهاجر إلى بالد طلع البدر عليها من ثنيات الوداع 

وعاصمة لجوهرة الصيرورة الكبرى , ومنطلقا للحق المبين , تحولت إلى بهجة منيرة إلى أبد الدهر

  .التي تسبح لفيض الخالق الكريم, ألرض على تراب ا

  . أهاجر إلى قل هو اهللا أحد

  " وتعاونوا على البر والتقوى"و 

  " خذ العفو وأمر بالمعروف واعرض عن الجاهلين"و 

  " وكنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر" و

  " إنما المؤمنون أخوة"و 

  " والموعظة الحسنة أدع إلى سبيل ربك بالحكمة"و

  " إن اهللا يأمر بالعدل واإلحسان"و 

  "الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس"و 

  ".                                     يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة"و 

  , ومواضع المسرات والنقاء والصفاء, أهاجر إلى ينابيع الرحمة واألمان 
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  " تقهر وأما السائل فال تنهر
كلكم آلدم وآدم "وإلى 

  " من تراب
ورحمتي وسعت "وإلى 

 ".كل شيء
 
 

وأنك لعلى " أهاجر إلى 
  , "خلق عظيم

فاصفح الصفح "ى وإل
  " الجميل

واخفض جناحك "وإلى 
 ,"للمؤمنين

 
 
أهاجر إلى من يكتب عند 

ويؤدي األمانات , اهللا صديقا
ويرتقي بروحه , إلى أهلها 

ونشده إلى حيث يحقق رفاه 
 أخيه اإلنسان 

 
 
 
أهاجر إلى سيد الكائنات 
, وخاتم األنبياء والمرسلين

النبي الصادق األمين الذي 
الحق والعدل أطلق دعوة 

وبشر المؤمنين , المبين 
 . بالخلد في علين

 
 
 
أهاجر إلى شمس الجالل 

وفيض , ونور التسامي 
اإلشراق الرباني في قلوب 
المدركين الشاربين قطر 
األقمار وسالفة المعنى ومنهج 
 الفحوى 

 
 
 
وبهذا تتحقق معاني 
الهجرة النبوية ودالالت الفتح 

الذي , الرباني الفياض 
فيه إرادته وإنتشر  تأكدت

وعمت العدالة , دينه 
 والرحمة تفاعالت البشر

  "  تقهر وأما السائل فال تنهروأما اليتيم فال"وإلى  

  " كلكم آلدم وآدم من تراب"وإلى 

  ".ورحمتي وسعت كل شيء"وإلى 

ويمسح الدمعة عن عيون األطفال والنساء ويرسم , أهاجر إلى من يأتي بالحسنة ويمقت السيئة 

, تهم أحراراويشهد أن الناس ولدتهم أما, ويطعم الجياع ويعين الفقراء , االبتسامة على وجوه البائسين

  .فيأبى أن يتم استعبادهم وهوانهم وذلهم

  , "وأنك لعلى خلق عظيم" أهاجر إلى 

  " فاصفح الصفح الجميل"وإلى 

  , "واخفض جناحك للمؤمنين"وإلى 

  ".وعباد الرحمن الذين يمشون في األرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سالما"وإلى 

ويرتقي بروحه ونشده إلى حيث , ويؤدي األمانات إلى أهلها  ,أهاجر إلى من يكتب عند اهللا صديقا

ويتمم فرحته باألمن , ويبث السعادة في قلبه ونفسه فيبتهج ويفرح معه , يحقق رفاه أخيه اإلنسان 

  .والرجاء واألمل

النبي الصادق األمين الذي أطلق دعوة الحق , أهاجر إلى سيد الكائنات وخاتم األنبياء والمرسلين

  .  وبشر المؤمنين بالخلد في علين, المبين  والعدل

وحبيب األولين , إلى بر أمان النهى واليقين , إلى المغيث الغياث وحادي ركب الطيبين الصالحين 

والقمر الساطع في دواجي األنام ومسيرات الراحلين إلى وادي , واآلخرين من أبناء آدم وحواء أجمعين

  .الختام

الذي أدبه رب العباد وألهمه بديع القول وجوهر الحكمة , نقي الصفات أهاجر إلى منير الطلعة و

فكان كتاب القادر القدير الذي يسعى وهاجا في , ورياض المحبة والمسرات والجمال , وأنوار البهجة 

  . ويصنع شواهد آليات ربه البينات, الحياة 

, ا وبهاءا وجالال وسناءوينابيع النور نور, وواهب الفيض فيضا , إلى جامع الحسن المهاب 

  .وواسع العلم وعظيم الخلق والصبر الجميل

ونبراس الخير والشفقة والرحمة والطيبة , أهاجر إلى راحة الروح ومملكة الوجدان وكنه البرهان 

الذي يأسو جراح القلوب ويغسل النفوس بقطر األشواق , والرأفة واأللفة واألخوة والصدق واإليمان

  .اإلحسانوالنقاء والرجاء و

الذي , والعارج ببراق األنوار إلى آفاق فوق آفاق , أهاجر إلى حبيب من نحب ورسول من نعبد 

إلى السامي المعلى وومضة اليقين في أعماق أهل األرض , تشدنا إليه لوعة الحب وصبابته وأشواقه 

  .وأكوان العالمين

اني في قلوب المدركين الشاربين وفيض اإلشراق الرب, أهاجر إلى شمس الجالل ونور التسامي 

الذي يضع , البشير المنير الساعي للخير الطاهر النبيل, قطر األقمار وسالفة المعنى ومنهج الفحوى 

  .وينهل بكأس النور من زالل  القدسية قرب عرش رب عظيم, على رأسه تاج المعالي الكونية 

فتشعشع أنوار , ..."وخلقناكم من نفس واحدة وجعلناكم شعوب وقبائل لتعارفوا" أهاجر إليه وإليه فأدرك 
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فهاجروا معي وتعانقوا 
وتواصلوا محبةً في اهللا 

وخيرنا , فالمحبة أعظم اإليمان 
 .الذي يبدأ باالبتسام والسالم

 
 

, فالبشر ال يذعن إال لخالقه 
وال يمكنه أن يكون مذعنا 

وفي , لمخلوق آخر من حوله 
عانية اإلسالمية ثورة هذه اإلذ

نادت بتحرير , إنسانية كبرى 
العبيد وتخليصهم من قيود 

فاإلنسان , اإلمتالك ألسيادهم 
حر بإرادته وخياراته 
 .وقراراته

 
 
ولم تكن اإلذعانية صيغة 
, أخرى للقهر واإلستعباد 

فجميع الخلق عليه أن يذعن 
وجميعهم , إلرادة خالقه 

وال , متساوون أمام عرشه 
زهم عن بعضهم إال درجة تمي

 .التقوى واإلخالص لبارئهم
 
 
هذه القوة اإلذعانية 
حشدت في األعماق آليات 
, أصيلة وتفاعالت متوثبة 

جعلت من المسلم إرادة 
متوهجة بالوعي واإلدراك 

واإلندفاع الفائق ,واإليمان 
نحو غاياته العالية وتطلعاته 
 السامية

 
 
 
واإلذعان حرية وإستثمار 

وما أن تجاهل , إلنسانية أعظم با
, المسلمون معاني اإلذعان 

وإنغمسوا بالتبعية والتصاغر 
أصابهم , والخضوع لغير اهللا  

 الويل والضعف والهوان

  . وتحيط الشمائل الربانية قلب البشر اإلنسان فيسمو إلى حيث أراده اهللا, المعرفة من آفاق اإلدراك 

ي تأكدت فيه إرادته وإنتشر الذ, وبهذا تتحقق معاني الهجرة النبوية ودالالت الفتح الرباني الفياض 

وارتقى بروحه ونفسه وعقله إلى مرتبة اإلنسان , وعمت العدالة والرحمة تفاعالت البشر , دينه 

  .ومسبحا للذي خلقه في أحسن تقويم, الزاهي بقيم السماء ومنهاج العمل الطاهر الرحيم

وخيرنا الذي يبدأ باالبتسام , ان فهاجروا معي وتعانقوا وتواصلوا محبةً في اهللا فالمحبة أعظم اإليم

 .والسالم

  
  !!انـــــــاإلذع

  
  اإلنقياد: اإلذعان

  خضع وذل: وأذعن له

  وإنقاد, وأسرع في الطاعة , أقر : وأذعن

  24:49" وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين"

يدة عن قيد فكرة جاء بها اإلسالم فوجهت األنظار والطاقات والقدرات نحو صيرورة كبرى بع

وفي هذه , وال يمكنه أن يكون مذعنا لمخلوق آخر من حوله , فالبشر ال يذعن إال لخالقه , اآلخرين 

, نادت بتحرير العبيد وتخليصهم من قيود اإلمتالك ألسيادهم , اإلذعانية اإلسالمية ثورة إنسانية كبرى 

  .فاإلنسان حر بإرادته وخياراته وقراراته

, فجميع الخلق عليه أن يذعن إلرادة خالقه , صيغة أخرى للقهر واإلستعباد ولم تكن اإلذعانية 

  .وال تميزهم عن بعضهم إال درجة التقوى واإلخالص لبارئهم, وجميعهم متساوون أمام عرشه 

ووجهها بإتجاه أهداف واضحة يحققها العمل , بهذا المفهوم الثوري أطلق اإلسالم الطاقات الكامنة 

  .الذي يعززه اإليمان بقدرات التوثب واإلنجاز األكيد, لشديد الصادق والعزم ا

جعلت من المسلم إرادة , هذه القوة اإلذعانية حشّدت في األعماق آليات أصيلة وتفاعالت متوثبة 

التي , واإلندفاع الفائق نحو غاياته العالية وتطلعاته السامية ,متوهجة بالوعي واإلدراك واإليمان 

والتعبير عنها بصياغات وصيرورات عمرانية ومعرفية وعلمية غير , الدنيا  إستطاع تجسيدها في

  .مسبوقة

وسهاما ناشبة ال تعرف إال المروق , فعاش المسلمون بإذعانهم األعظم أنوارا ساطعة وشُهبا ثاقبة 

والم وتفاعلوا مع الشمس والقمر والكواكب والع, ولهذا أمسكوا بإمرة الدنيا , في بدن الهدف المطلوب 

  .وما تشرب في مداركهم ومدارات عقولهم, األخرى بمفردات ما عندهم 

وأهلتهم للقيادة , وأمدتهم بالقوة والثقة والعزيمة , فاإلذعان ثورة تفجرت في أعماق المسلمين 

التي طاردت الظلمات وفسحت الفضاء لألنوار الصافية المتهادية , وحمل مشاعل التنوير واليقظة 

  .ن عيون الوجود المشعشعة البراقة الالمعةالمنسكبة م

وإنغمسوا , وما أن تجاهل المسلمون معاني اإلذعان , واإلذعان حرية وإستثمار أعظم باإلنسانية 
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لقد تبدل كل شيئ في 

فصاروا كالعصف , أعماقهم 
فهل سيدركون , المأكول 

 !بأن اإلذعان لغير اهللا مذلة؟
 
 
 
فما أكثر البذور الحائرة 

وما أجهلنا , قنا في أعما
وعجزنا وعدم قدرتنا على 
توفير الظروف الموائمة 

وإنبثاق ما فيها من , إلنباتها 
 .العطاءات والتطلعات الحيوية

 
 
 
أدرك أن اإلنسان يمكنه 
أن يكون حجرا أو شهابا 
ثاقبا يخترق الحواجز 
والمصدات ويصل إلى مبتغاه 
 .الذي يحدده ما فيه

 
 
 

 لقد أطلق اإلسالم الشوق
الفياض في األعماق نحو 

يضع , وجود إنساني جديد 
البشرية في وعاٍء عولمي ذي 
إتساع وقدرات إستيعاب 
 وإمتزاج 

 
 
 

فاإلسالم هو الذي أوجد  
ألنه جاء , فكرة العولمة 

ووضع البشرية على , للعالمين 
بساط المساواة فال فرق بينهم 
 إال بالتقوى

 
 
 
فكيف تحول المسلم من 

, دير صاخب سهم ناشب وه
إلى وجود , ونجم ثاقب 

ولقمة , وتناحر دائب , شاحب 

وصاروا يركضون وراء , أصابهم الويل والضعف والهوان , بالتبعية والتصاغر والخضوع لغير اهللا  

وتحطم عزمهم , فتكسر إذعانهم الخالص الطاهر  ,سراب اآلخرين ويقبعون في أحضان إراداتهم 

كأنهم الجهالء بما فيهم , وراحوا يتخبطون في أروقة البطحاء , وإنطفأ نورهم , وتبددت إرادتهم 

ويأخذون ثرواتهم ويقررون سوء , وهم الممرغون بأوحال الذين يفترسونهم ويذلونهم , وعندهم 

  .مصيرهم

  !فهل سيدركون بأن اإلذعان لغير اهللا مذلة؟, اروا كالعصف المأكول فص, لقد تبدل كل شيئ في أعماقهم 

 !!وهل سيتعلمون أن الذين ينسون أنفسهم يبوؤن بخسران مشين؟

  

  !!اــإرادة ما فين
 

, أتعجب من إرادة البذرة الصغيرة الساكنة الجافة وما تختزنه من حلم التحول إلى شجرة وبستان 

حتى تتمخض , لكنها ما أن تأوي إلى التراب وتسقيها السماء , سحق وهي ميتة ويمكنها أن تؤكل أو ت

  .عن نبتة ذات تسامق وإنطالق للعالء

أقف متحيرا أمام , وكلما تساءلت عن البذور الكامنة في أعماق المخلوقات وآليات إنباتها 

  .صيرورات كونية عظمى كامنة في كينونات صغرى

وما أجهلنا وعجزنا وعدم قدرتنا على توفير الظروف , ا فما أكثر البذور الحائرة في أعماقن

  .وإنبثاق ما فيها من العطاءات والتطلعات الحيوية, الموائمة إلنباتها 

وتحفيز , وعندما أعود لإلسالم وكيف أنه تمكن من إطالق ما في األعماق العربية بقدحة فكرة 

وكيف تمكن , اقات الدنيا الذاتية والموصوعية وتعليم مهارة اإلنبات والرعاية واإلستثمار في ط, إرادة 

أجدني أدرك أن اإلنسان يمكنه أن يكون حجرا , من جني أثمار األشجار المتسامقة في أعماق البشر 

  .أو شهابا ثاقبا يخترق الحواجز والمصدات ويصل إلى مبتغاه الذي يحدده ما فيه

إنما يعني هذا التحول اإلنمائي التفاعلي ,  وما نسميه بالثورة اإلسالمية في عصر النبوة وما حولها

وتوفير الظروف الالزمة إلنطالق أشجار , المثمر الذي أنتجته مكتشفات وآليات اإلنبات والرعاية 

  .الوجود اإلنساني الوارفة الطيبة ومشاركتها في صناعة المروج النظيرة الباهية

يضع البشرية في وعاء , إنساني جديد لقد أطلق اإلسالم الشوق الفياض في األعماق نحو وجود 

ألنه جاء , فاإلسالم هو الذي أوجد فكرة العولمة , عولمي ذي إتساع وقدرات إستيعاب وإمتزاج 

وال يمكن ألحد أن يجزم , ووضع البشرية على بساط المساواة فال فرق بينهم إال بالتقوى , للعالمين 

  .ز الحكيمالواحد األحد العزي, بذلك إال خالقهم العظيم 

وما دمنا تناسينا بأن اإلنتصار , فما فينا من األشواق التخلقية تحدد هوية وجودنا وعنوان كينونتنا 

فأننا وفرنا للعجز فرصا ومنحناه مهارات , يتحقق بطاقة المحتوى وليس بقدرات الهوى والمنضوى 

  .اوقدرته على إبادتنا وتدمير كياننا وتفريق شأنن, لتأكيد دوره وسلطته 

وتناحر , إلى وجود شاحب , ونجم ثاقب , فكيف تحول المسلم من سهم ناشب وهدير صاخب 
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 !بفم وحش ساغب؟
 
 
 
المسلم الذي أغفل بذور 

وإشترى الضاللة , أعماقه 
فترعرعت في , بالهدى 

دنياه بذور األشواك والحنظل 
وتنامت أشجار الكراهية , 

فنسي جوهر دينه , والبغضاء 
 وجمان قرآنه

  !ولقمة بفم وحش ساغب؟, دائب 

فترعرعت في دنياه بذور األشواك , وإشترى الضاللة بالهدى , المسلم الذي أغفل بذور أعماقه 

, فانحنى وتآكل , ان قرآنه فنسي جوهر دينه وجم, وتنامت أشجار الكراهية والبغضاء , والحنظل 

وصار , وأذعن لغير اهللا فتخاذل , وخنع فتضاءل , وتغافل فتحامل , وأول فتجاهل , وإدعى فتقاتل 

  .وبالفرقة والشحناء تواصل, إلهه هواه فتهازل 

  !؟"يا أيها اإلنسان ما غرك بربك الكريم"

 !!أال تساءل؟

  إرتباطات ذات صلة
 )15. . . ( الديــن و الحيـــاةمقـاربــات فــي النفــس 

http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiReligion&Life15.pdf  

 
***   *** 

 
***   *** 

  السامرائي صادق -  لحيــــاة نفسيــــة أفكــــار …" سوهــــــــــــــا ومـــا" 
  ) 2016(   4 العدد

  ) 4 جزء(  لحياة نفسية أفكار
  ) الطب النفساني(  السامرائي صادق

  
  
  
  
  

  رابـــط شـــراء العـــدد
und.com/index.php?id_product=204&controller=product&id_lang=3http://www.arabpsyfo 

  الفهــرس الغالف و 
Content.pdf-http://www.arabpsynet.com/Samarrai/eBWaMaSawahaa4  

  العلوم النفسية العربيةعلى شبكة  السابقـة االصـدارات دليل
http://arabpsynet.com/Samarrai/Index.eBSamarrai.htm  

  على المتجر االلكتروني لمؤسسة العلوم النفسية العربية

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=19&controller=category&id_lang=3  
  على الفايس بوك

https://www.facebook.com/Wa-Ma-Sawahaa-Arabpsyfound-Publications--568068330023328/  

http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiReligion&Life15.pdf 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=204&controller=product&id_lang=3
http://www.arabpsynet.com/Samarrai/eBWaMaSawahaa4-Content.pdf
http://arabpsynet.com/Samarrai/Index.eBSamarrai.htm
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=19&controller=category&id_lang=3
https://www.facebook.com/Wa-Ma-Sawahaa-Arabpsyfound-Publications--568068330023328/



