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التّغيير تتعدد أدواته، وهذا الكتاب يستعرض التغيير السلوكي لألفراد، وقد اخترنا 
متأملين في برمجة )الّلحظة( الزمنية كأحد أدوات غرس القيم لبرمجة سلوك الفرد، 
فالّلحظة كأداة غفل عنها الكثيرون، وحال تم استثمارها بشكل عارف يكون لها دور 

 ير. كبير في التوجيه من اجل التغي

 

 زهير منصور المزيدي د.
 
 المؤسسة العربية للقيم المجتمعية 
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Dr. Zuhair Almazeedi  
00965-99290092(M) 
www.ZUMORD.net 
www.qeam.org 
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 تقديم وتعريف

الوـقت هو البـعد والمقـياس اـلذك يمكن فـيه ترتـيب امـحدام من الـماضـــــي حت  الـحاضـــــر  ل  )

 (1) (بينهاالمستقبل، وكذلك قياس فترات امحدام والفترات الفاصلة 

ا ) ذا ( فهي جزء من  الّلحظـةأـم ت أو الزمن، الـه ل من مجموع وـق ، الّلحظـاتوالزمن يتشــــــك

ا ـهذا الكـتاب، فهو معني بلحـظة واـحدة فق ،  الّلحـظاتت ـكل وليـســــ  ة، أـم اثـل التي   الّلحـظةمتـم

  ،والتوجيهات التربوية التي ننشــد اإلنســانية ( أو القيم القيمةالمعلومة وبالتحديد ) ج عبرهامتبر

ــاعر والتحفيز العقلي ا  مزيج   الّلحظةذه ه  حيم تجتمع في ،  ة بالتحركالبدني  ، والرغبةمن المشـ

سـواء  ،اليه مفهوم لمرسـل  تعزيز لأو  ،أو غرس قيمة ،لتأمين معلومة اهاسـتثماروهو ما يحسـن 

 time intervalالزمنية فســحة العبر  الّلحظاتتتابع و كان هذا المرســل اليه فردا أو جماعة، 

نـها تقوم بعملـية بـنا ـية  أوتكمن أهميتـها في  ،أن مجموعـها مهم، غير أوزانـهاليســـــت موـحدة في 

ــع آفا  تراكمية للمعلومات  ــاعر لدم المتلقي لتتســ لديه، لحين أن  اإلدراكلترفع معدالت المشــ

ــنتعرض لهاالتي   الّلحظةوهي تصــل به للحظة القمة،  ــنتناول   س في هذا الكتاب، وعليه فإننا س

سـبق تشـكلها كي تصـل ال  ما وصـلت ي ما ، ونتناول مراحل تشـكلها، و الّلحظاتنماذج عن تلك 

   ." الّلحظةتعظيم أثر "تسمية مبحثنا هذا في اليه من أثر، ومن هنا جاءت 
 :في مثلاإلجابة عل  تساؤالت  سيتناول كما أن الكتاب

ثمة محور علمي وآخر فكرك، ورابع  أمهل البرمجة تتم عبر محور مشاعرك فق ،  -1

 توجيهي؟

 ؟الّلحظةهل في الكتاب والسنة ما يشير مهمية برمجة  -2

 تحركات الغرب؟هل ثمة شواهد )من مكر(  -3

في اإلعالن التجارك، في العروض هل الصناعة اإلعالمية تعتمدها لبرمجة االفهام؟  -4

  .في الرواياتو فالم، المسرحية وام

 غرس القيم؟  في الّلحظةما أساليب برمجة  -5

 الحدم؟ رأوقع في تقا ع دوا  هل البرمجة تكون  -6

 .هعبر أمثالما هي هذه الدوا ر وكيف تتقا ع  -7

 ؟الّلحظةهل للحظوظ النفسية دور في برمجة  -8

 دور في البرمجة؟ اإلدراكسعة هل للدوافع والمهن و  -9
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تم  بعد أن الّلحظةاستثمار التاريخ في حدوثها عبر  أحدامهل اعتمدت بعض  -10

 البرمجة لها؟

 ؟القشة التي قصمت ظهر البعير"لحظة “ التاريخي حين وقع كان عنهل الحدم  -11
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 الفصل األول

 

 
 

ــوة، فثمة الّلحظاتثمة أنواع من  ــافك ،لحظة النشــ ــوة  بارتشــ تتم عبر  و  ،قهوة من فنجانحســ

،  االســتماععبر حاســة حيم تتم  ،ة موســيقيةعو  لحظة ال رب لمقو  اســتثارة حاســة المذا ،

ــاـهد التي الّلحـظةو  ا جمهور المشـــ ة، لـهدف أو ـهدفين لـمدم زمني  ي يترقبـه ا ـي اراة كرة نـه ن لمـب

وفق هذا  لنكوننعنيها،  التي الّلحظةلحظة تســــديد ذلك الهدف هو فن دقيقة، ي ي ول عن التســــع

رة قصــيرة مداها ثوان معدودة،    ودا ،المثال أمام ثالم دوا ر زمنية، دا رة مداها تســعون دقيقة

 .الّلحظةنتهي مع كل استذكار لمشاعر تلك ت ودا رة مداها مديد وقد ال 
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 الثالمزمنة دوا ر ام

 

ــتحوذت عليه من  دا رةتعتبر  هذه الدا رة الثانيةف مزيج  تقا ع فيها ي حيم  ، اقةعظيمة بما اســ

ــد مع الحدم، االدرنالينمن معدالت  ،  حواسالعيل فت من مع مزيج  عبر كيميا ية تفاعالت الجس

 :فتتنوع لتضمأما المشاعر ، ومزيج من المشاعر

 الحماس -أ

 االشفا  -ب

 الفرح -ت

 الخوف -م

 الرغبة -ج

 االنتقام -ح

 الثقة  -خ

 مع مزيج من تفعيل للحواس عبر:وكل ذلك 

 املعاب النارية   بهارعبر  البصر -أ

دائرة زمنية  

دقيقة  90  

دائرة زمنية ثواني  

 معدودة 

 دائرة زمنية مديده
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  عبر أصناف من المأكوالت ال تتوفر اال في المالعبكون ي حين المذا   -ب

 الجماهير اهازيج أصواتالسمع بما يرد ال  أذنيك من  -ت

 تارةأو البرودة تارة اللمس بالتعر   -م

في يموج بعضــــه لهي فرصــــة ال تعوض في برمجة المعلومة، عبر مزيج تقا عات كهذه  ن 

،  الذك ننشـده  السـلوكالقيمة أو لالسـتجابة نحو  ، سـواء كان فرد أو جمهور،لدفع متلقيها، بعض

  ـبذـلك مســـــتـهدـفةوهو ـما تغتنـمه العالـمات التـجارـية في الـغاـلب في ـتأمين صـــــورة  يـجابـية لـها 

 .روجون من سلعما ي  ب  الص يادهمشرا حها 

تدور من حولنا عبر ما نمارســه من أنما  حياة يومية فيما ، ثمة لحظات الك رهفي مثال لحظة و 

، والمرشـــــدون عبر توجيهـاتهم،  دارســـــهممـ المعلمون في  أدركفلو بيننـا وبين من حولنـا، 

ا بما  ل وعوه برامجهم،عبر خ بهم، والســياســيون عبر  اظوالوعّ االعالميون عبر رســا لهم، و 

المدراء عبر من  أو ن يعيلون ن م  يشـــمل أولياء اممور م   اممر، و أهدافيخدم ما ينشـــدونه من 

 .في مؤسساتهم يديرون

ـشكل فيما اـستعرـضناه ـسابقا تأخذ ذات ال أنهابـصور متباينة ام   الّلحظاتهل تتنوع وتتلون ولكن 

 ره؟في لحظة الك  

 

 قيمة أو سلوك أو معلومة وتوجيه؟ ليغرس الّلحظةه ان يستثمر تلك وّج  وكيف يمكن للم  

في نموذج ـشركة "هول  ف ه يقرب ما نحن بصـدده من موضـوع،لعلوللتبـسي  نـستعرض نموذجا 

في  الشــركة تخصــصــتما يمكن اصــ ياده من لحظات حين مثال جيد حيال ل يعززمارك" ما 

واغنت كل صـــنف من تلك  الحياتية الّلحظاتعمدت لتصـــنيف تلك و ، تصـــميم ب اقات اهداء

 .ايصعب حصرهوتعابير  بإثراء الّلحظات
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 اممهاتمع والمآزرة تم ت ويعها لبرمجة لحظة اللحمة يوم االم، مناسبة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الّلحظاتتستعرض شركة "هول مارك" في ردهات ب اقاتها عناوين 
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 لحظة لبدئ التفكير بالمستقبل ييوم تخرج ابني هومع 

 

مفتاح الفرص عل  ن ا  شهادة التخرج تكون قد حزت ابني العزيز لبحيازتك عبر عبارة "

 لمساره المستقبلي" برمجة عالمي
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 امرحامأو في تعزيز العالقات مع امصدقاء 

 

 ب اقة تعبير باالعتذار 
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  "الحماة"الود مع مع ب اقات في تعزيز العالقة الحميمة 

 

                           

 ذكرم الميالدب اقات 

 

نكسر اما يعزز للجبر فيما قد يكون قد تلك لبيع  الّلحظاتكة "هولمارك" استثمرت فضاء رفش

باغتنام المناسبات  الّلحظاتالشركات التجارية تعتمد أسلوب برمجة وانق ع عبر ب اقات، أو 

يستثمر لحظة توزيع قسا م عقارية عل  الموا نين  نجده  محي في مثل بيت التمويل الكويتي

 لينش  في بيع خدماته التمويلية.
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عبر   (2)تعمد العالمات التجارية العالمية الخترا  امســوا  العالمية  المباريات الرياضــيةوفي 

 والتي تتضمن النشر اإلعالني والمسابقات والماراثونات   مزيج من امنش ة التسويقية،

 

 حدام الجماهيرية لبرمجة ما تروج له من منتجاتتستغل العالمات التجارية ام
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  والتحالف مع من يمكنهم تجاريا  من الن ا  الجغرافي الذك يســتهدفونه ،في نقا  البيعوالتواجد 

، وهو االمر التقلـيدك الذك دأبت علـيه العالمات التـجارية، أن تســـــتـهدف  لمـناســــــبات جـماهيرية

السو  الجغرافي المقصود عبر حملة  عالنية تعريفية بما لديها من سلع وخدمات، غير أننا نجد  

ليس عبر   يعبر اإلعالن التالي ما يلفت امنظار حيال اسـتهداف السـوقين البرازيلي وامرجنتين 

ــر  ــيا، فثمة عناصـ التواجد في كال البلدين و نما عبر التواجد في موقع جغرافي آخر وهو روسـ

للحكم عل  نجاح االســـتراتيجية التســـويقية للخ ة التســـويقية ول عالن، حين تعتمد عل  مقولة  

Work smart don’t work hard  ــركة المالكة لب اقة فكان من الذكاء، حين اختارت الشــ

بـ اـقة   أـبداالـماســـــترـكارد أن تعزز لوجودـها في ـهذين الســـــوقين عبر توقـيت لن تشـــــك فـيه 

ـماســـــترـكارد  من أن جميع جـماهير البـلدين يـتابعون أـحداـثه اال وهو موـندـيال ـكأس الـعالم لـعام 

وذلك عبر مكان جغرافي بعيد عن كال البلدين، ليكون في روسيا، أما سبب اختيارنا من   2018

ـصر، فهو الـستيفا ه لمجموعة من العناالقيمة  للتعبير عن لحظةيكون هذا اإلعالن هو ما يـصل  

 .العناصر التي أدرجناها في الجدول المبين أدناه

 

 

زمنية اال انها  أنهاموصوفة من  أنهال   تم اختيارها، كانت باإلضافة  التي الّلحظةذلك ان 

البعد المكاني في قارتين تبعدان كل البعد عن بعضهما البعض،  المكان باختزالكذلك استوفت 

 :يفه الّلحظة أما عناصر المزيج الذك استوفته تلك
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 االيضاح  البيان  العنصر تسلسل

مخا بة   1

فصي  

 الدماغ

 الشق اميمن )العا في(: 

 

 

 يسر )المن قي(: الشق ام

التعا ف الذك سيتم من قبل  العا في: 

أالف وجبه   10الجمهور حيال توزيع 

 مع كل هدف يسدد 

المن قي: عبر عدد امهداف التي يتوقع  

 الالعب كل شعب ان يحققها 

الشريحة   2

 المستهدفة

 الجماهير المتابعون لمونديال كأس العالم 

 

  

كافة ف ات المجتمعين في البرازيل  

 رجنتين وام

االبداع    3

وعدم  

 التقليد 

 

بل عبر حدم عالمي، عبر نجمين   لم يتم استهداف الف ات المعنية في بلدهم 

 رياضيين يمثالن بلديهما، ميسي ونيمار 

مشروع الغذاء العالمي التابع   رعاية الرعاية  4

 لألمم المتحدة 

عبر هكذا أسلوب، قد يتعا ف كال  

الالعبين بما ال يجعلهما ي لبان مبلغا  

 عالن وقدره نتيجة استخدامهما في اإل 

المسؤولية    5

 المجتمعية 

فمع كل هدف يحقق من قبل هذين   الحد من الفقر  

  10الالعبين تضمن ماسركارد توزيع 

 الف وجبة غذا ية لفقراء البلدين  آ
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 الدافع  6

 

 تم اعتماد 

 الدافع الروحي:  

 عبر قيمة )الحد من الجوع(  

 

ودافع اللعب: عبر استثمار حدم 

 المونديال الرياضي 

 

نا، حيم مع كل هدف يسدد من  ودافع ام 

الالعب سيكون عا ده عل  ذاته  قبل 

 عبر رفع نجوميته 

7 DNA  

 الشعوب 

1. Power distance (pdi)  مدم

 السل ة  

2. Individualism 

\collectivism   االنعزالية

 واالجتماعية  

3. Masculinity\femininity -  

 نثوية  الرجولية وام

4. Uncertainty avoidance 

(UAI) غير المؤكد    اتقاء 

5. Long-\short-term 

orientation (LTO)  مدم

 االنتظار 

6. IVR  التساهل والتسام : 

 

منظومة من   أ لق البروفيسور هوفستد 

أبعاد خمسة تتفاضل فيما بينها الشعوب  

عبر سمات، وقد وجدنا من السمات  

الست بعدين اثنين مستوفين عند كال  

 البلدين: 

 

1. Individualism 

\collectivism   االنعزالية

 واالجتماعية  

2. IVR  التساهل والتسام : 

 

 

فيما بين الـشعبين امرجنتيني   تتماثل فيها الـسمات منظومة هوفـستد  ل  أنتجدر اإلـشارة  ❖

 .والبرازيلي
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 بعاد الخاصة بسمات شعبي االرجنتين والبرازيل وفق معيار هوفستد ام

 

 عبر: موحدةثنين وفق سمات انالحظ التماثل فيما بين الشعبين في جانبين  ❖

IVR ــام  حيال كل ما يجعل ــاهل والتس ــان : وتعني التس ــعادة في حياته عبر   يعيشاإلنس بس

 احات الحياة ال بيعية.ب م

IDV وهما  50: وتعني أن كال الشــعبين يتمتعان بالتواصــل االجتماعي بنســب تزيد عن ،%

 ينبذان االنعزالية.

انعزال( يعززان  وكال البعـدين كســـــمـات )العيش بســـــعـادة والتواصـــــل مع الغير دون 

االسـتراتيجية التي اعتمدتها ب اقة الماسـتركارد حين اختارت حدم المونديال في التواصـل  

 مع هذين الشعبين.

 أنواع: الّلحظاتو

 مستثمرين الفرصة لبيع منتجاتهم. لحظة يتم امت ا ها من قبل العالمات التجارية -أ
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 لحظة يمت يها السياسي لحشد التأييد. -ب

 لمآربهم.لمناسبات سنوية  وال العام يستعلها الجميع  اتلحظ -ت

 مقاصده عل  تنوعها.، ليحقق عبرها اإلنسان لحظة يصنعها  -م

 حين يتم اغتنامها. لحظة تأتي عبر حوار، وتكون عفوية -ج

 ، فيتم ت ويعه لغرس مفهوم او قيمة او معلومة.لحظة استذكار لموقف -ح

 قد تكون قد وقعت في الماضي فيتم استدعا ها في الحاضر.  الّلحظة -خ

يستغل مد أمدها في وقوعها كي  اإلنسان لم تقع بعد، ويتم الحشد لها، فيترقب لحظة  -د

 .برمجة المعلومة

 ذات عالقة بزمان.لحظة  -ذ

 لحظة ذات عالقة بمكان. -ر

لحظة تشافي حواس، مثال برا حة ع رية أو عبر بعض اللحظة ذات عالقة بمذا  أو  -ز

 .عم  ول البصر بعد 

 لحظة ذات عالقة بشخص. -ج

لحظة تقمص أدوار عن الغير، كاستشعار حالة مريم العذراء حين قالت "يا ليتني مت  -ح

قبل هذا وكنت نسيا منسيا" أو في مشار الخوف التي انتابت نبينا موس  " خا فا 

 يترقب".

 لحظة تخيل  تمام اإلنجاز. -خ

انتظار بدئ التحرك من منسك عرفات لمزدلفة، لحظة اإلعالن عن دخول شهر لحظة  -د

 رمضان، ولحظة اإلعالن عن ساعة العيد.

  .لحظة حيازتك لشهادة علمية -ذ

 لحظة التوقيع عل  عقد تجارك أو ما يعزز اللتزام مع  رف آخر، كزواج مثال. -ر

 ...الخ  -ز
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   الّلحظةعناصر برمجة 

فكرك، ورابع  أو ثمة محور علمي  بلتتم عبر محور مشاعرك فق ،  ال الّلحظة برمجةن  

و فكرم دونما حاجة للجانب أن تتم البرمجة للحظة عبر محور علمي أمن الممكن ف ،توجيهي

ذلك يعتمد عل  ما كان فو المفهوم المراد تأمينه، أالمشاعرك كعنصر مساعد في برمجة القيمة 

 ةو فكرأفي حينه واستشكل عليه، فان وجد ما يلبي شغفا  علميا   اإلنسان  يبحم عنه هذا 

 .الّلحظةال صورة من صور  استقر، وما عملية االستقرار 

، ولحظة ا  باحثا  عما يجعله مستقردؤوب  شكلب يعمل ليل نهارلاذا يظل العقل في حال حراك 

نس بما حصل عليه من ومع االنتعاش تتعزز مشاعر الرض  وام ،ينتعش ورود المعلومة تلك

 ثمر.

 ةأمثل عبر الّلحظةثر أ مفي تعظيتقاطع الدوائر 

  توـضيحيفي الرـسم الالمؤثرات عل  ذات الفرد عبر لحظة القمة؟  مزيج  ما الذك نقـصده بتقا ع 

في حدام الفرد حين تتقا ع امنموذج ايضـاحي عن الحالة النفسـية التي قد يعيشـها التالي بيان ب 

ع دا رة م ،عالموســا ل اإل ليه حواســه من تعرضــت وما  ،اتقراءما  العه من الهموم و مثل 

اراة لك   ابـعة مـب ال عبر مـت ا يأخرم هي عل  ســـــبـيل المـث ه لفريق  ،رة ـقدم عن دورك نـه يكن ـل

  الوالء.

 

 

 

 

 

 

 

 الزمنية  الّلحظة التقا ع )أ( حين يعظم أثره في برمجة 
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 الزمنية  الّلحظة التقا ع )ب( حين يعظم أثره في برمجة 

 

يجعلها في القمة كي   ما الّلحظةذلك أن تظافر هذا المزيج من التقا عات يمن  الفرد نضـــجا في 

 تكون متأهبة للمعلومة أو القيمة أو المفهوم محل الغرس.

ك اثر   ولحظوظ النفس ذـل ل  ـك ا تمـي ا، فـم دمـه ة من ـع ة البرمـج اد عملـي ه النفس يكون   في اعتـم لـي

وحظ النفس يكون عن هواـية أو مهـنة أو  أقرب في البرمـجة عـنه لو لم يكن لنفســـــك فيـها حظ.

 ن عن هوم قلبي.و لعله يكو أاحتراف ما 

ادة ت  وللددوافع  النفس ـع ك، ـف ذـل ا ي   ب  قلّـ اثرا ـك ة أو ســـــلوك،  ـم اـع اد كقـن ل االعتـم ا قـب عرض عليـه

ال   لتتعرف عل  مردود القـناـعة الـجدـيدة عل  اـلذات، ـفان ـكان المردود  يـجابـيا يكون االعتـماد و 

ل  ما اشــارت و ليها هرم ماســلو،  تلبية الحاجات التي أشــار  فال، وتتباين الدوافع فهي ما بين 

 .اليه جامعة هارفارد االمريكية، وفق عشر مستويات



20   تعظيم أثر الّلحظة                               د. زهير المزيدي                                                              

 

 

  اإلنسانية هرم "ماسلو" للحاجات 

 

 

 الدوافع العشر للسلوك  
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" التي لم  الّلحظة، تعبير عن "“القشة التي قصمت ظهر البعير" ولعل في المقولة المشهورة

ن يستكمل ما هو عليه من أللصبر فخارت قواه النفسية والبدنية عن  ليتمكن صاحبه باالمتثا

 حال. 
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 ثانيالفصل ال

 حظه حظ المهن والصناعات في استثمار اللّ 

 

 

 في المجال السياسي

لتوجيه   الّلحظةومع الحراك السياسي في حشد امصوات االنتخابية نجد كلينتون يغتنم 

 . ، في لحظة تأبين المالكم محمد عل  كالكلهالرك كلنتون  تالمسلمين للتصوي 
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 الر يس اممريكي السابق كلنتون مأبنا  المالكم كالك 

 الحركات المتطرفةفي مجال 

 

 

 ممثل الديانة اليهودية لتشويه صورة الجمهورية التركية  للمالكم محمد عل  كالك ين بالتأ يغتنم لحظة 
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 في المجال التجاري

ك عل  ض مركبتك لصدمة غير متوقعة، لتحثّ رّ تعمد شركات التأمين الستعراض لحظة تعّ 

 التأمين ضد الغير.

 

 يتحاشاها كل صاحب عمل تجارك أسلوب التخويق العتماد خدمات شركة التأمين للحظة 

 

 ابلحظة املم الذك تتعرض له تذكرنا معاجين االسنانعبر ما تروج له من  P&Gشركة و  

نك تلعب أكما لو   الّلحظةفصورت لنا تلك  ،حال عدم اعتمادك معاجينها المزودة بالفلورايد

 ضراسك.أبزهر النرد مع 

 

 سنان العتماد معجون امتوجيه العقل نحو لحظة ال يرغب بها  
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 مع شركات اإلعالن

 
 ما يلي مجموعة مما انتقيناه من نماذج عن  عالنات تجارية تعزز لذلك

 

 

تضرب بجسر من العالقة مع عمال ها بنبذ ظاهرة العنف التي بدت تنتشر  نعالمة بينيتو 

 دوليا

 

 

 عالمة بنتيون تستثمر تعا ف شرا حها المستهدفة بالتعاضد مع يوم الغذاء العالمي والقضاء عل  الفقر 
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المنشغلة في م بخها لترويج منتج تواصلي ي م نها عل    امم لالتصاالت تستغل قلق  AT&Tشركة 

 ا فالها النا مين حين يستيقظون 

 

 

عبر    IBMعمال دون تأخر يقدم لها جهاز  العصيبة التي تمر علينا وتكون فيها بحاجة إلنجاز ام  الّلحظات 

   ( حلول استباقية)
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عبر    IBMكون فيها بحاجة إلنجاز االعمال دون تأخر يقدم لها جهاز  نالعصيبة التي تمر علينا و الّلحظات 

 ( لسهولة االستخدام)حلول استباقية وبما يعزز  

 

 

 لحظات حميمة تستحق االحتفاظ تقدمها أجهزة نوكيا
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الحرجة   الّلحظاتوفي القصـص الروا ية وامفالم السـينما ية نجد اسـتثمارا  ذكيا في اسـتغالل 

ما يجعل فكر القارئ مســـتمرا في التفكير بما  مو الســـلبية، ألغرس القيم ســـواء اإليجابية منها 

  رح من مفاهيم أو أفكار.

 

ــا ل اإل  الّلحظةوبرمجة  ــها وسـ ــويه عالن عبر عالم واإلتمارسـ ــراتها اإلخبارية في التشـ نشـ

ــالفحدام والمفاهيم، ليل لألوالتـضـــ  أحمد  ، يذكر التي تجتاح عالمنا اليوم (4) تقنيات االتصــ

اإلمعان في ترســـيخ صـــور أخرم في ذهن المتلقي وتلعب دورا    دور هذه الوســـا ل دعدوش

جبر عل  االنصـــياع للواقع االجتماعي وا القتصـــادك  ر يســـا  في تشـــكيل العقل الجمعي الم 

والـسياـسي الـسا د في العالم الغربي، وبما يـصب أـساـسا  في مـصلحة النخبة المتنفذة، اممر الذك 

الم القـ ب  ة "ـع اـغ ة وفق صــــــي أة العولـم د وـ  ة مع تزاـي اـف الم ـك ات الـع ه في مجتمـع يتم تعميـم

 الواحد".

د اإلعالميون والمعلنون و  ت في  -عل  حـد ســـــواء -يعتـم ات اإلعالم  عل  الت ور الملـف تقنـي

تقنيات التأثير    ةوالتسـويق، حيم تسـتفيد معظم الجامعات المختصـة بهذين الفرعين من دراسـ 

كز في معظمـها عل  النفوذ  ل  العـقل الـبا ن والـتأثير الالواعي عل  ت واالتصـــــال، والتي تر

يب اهتمامات المتلقي ورغباته، ثم توجيهها وفق مصــال  النخبة. ويمكن تلخيص أكثر امســال

 الدعا ية شيوعا  في النقا  التالية:

 

ا ل اإلعالم  القولبة والتنميط: -1 وجهات نظر أصـحابها الخاصـة في كل  غالبا  ذ تقدم لنا وـس

شـــيء، كأن ي حرص عل  تقديم المســـلم في صـــورة رجل  ويل اللحية غريب الملبس أو في 

عمل تكرار هذه الـصورة ـصورة امرأة تتـش  بالـسواد وتجلس في مقعد الـسيارة الخلفي، حيم ي 

ــالم مرتب ا في  ــرح بها، فيغدو اإلس ــتدعيه من توابع قد ال ي ص عل  الرب  التلقا ي لكل ما تس

ذهن الغربي بكل الصفات السلبية التي تست بنها تلك الصورة دون البحم عما يمكن أن يخفيه  

 المظهر الخارجي من قيم ومبادئ ت قص  عمدا  عن ال رح والمناقشة.

 

غالبا  التعرض المباـشر للقـضايا وـسا ل االعالم تتجنب   ذ مسدمياتها:ية األشديا  بيير تسدم -2

التي ترغب في تحويرها أو تغييرها، و نما تعمل عل   عادة صـياغتها بلغة جديدة تتناـسب مع  

يتقبلونها ال شــــعوريا  عل  المدم ال ويل. ومن ذلك مثال    نســــياســــاتها وبثها بين الناس الذي 
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ــالم عل  أنه    ال  كلمة الدين عل  كافة امديان دون تمييز، تمهيدا  لتقبل النقد العلماني ل سـ

ــرة  ــة اموربية لعشـ دين ال يختلف في شـــيء عن ذلك الدين الذك وقف عا قا  في وجه النهضـ

قرون، أو تعميم كلمة امـصولية عل  كل من يعّد امـصول )النـصوص( مرجعية له، للوـصول  

ــميات كثيرة يتم العبم بها كتعدد   ل  حتمية الرب  بين  الدين والعنف، وين بق اممر عل  مسـ

 الزوجات وحقو  المرأة وحجابها وحقو  اإلنسان،  ل  غير ذلك.

 

دون كثيرا   ل  التكرار  التكرار: -3 ل يعـم ذب، ـب ادة بمجرد التنمي  والـك ال يكتفي المعلنون ـع

الناس أينما ذهبوا، وقد يلجأ البعض  ل  المســتمر لشــعاراتهم وحمالتهم اإلعالنية التي تالحق 

التكرار في عرض  عالناتهم غير المباشـرة ليحصـدوا نتا ج أكثر فعالية من اإلعالن المباشـر 

عندما يكون التصــري  مثيرا  للحســاســية أو الرفض،  ذ دلت  حدم الدراســات عل  أن تكرار  

ــينما وهو يدخن خالل الفيلم مربع مرات، ق ــورة  ظهور أحد نجوم الســ د يؤدك  ل  زرع صــ

ة عل  أثر  ة واضــــــح ا يع ي دالـل ذا النجم، مـم د المراهقين المعجبين بـه دخين عـن ة للـت ابـي  يـج

اإلعالن غير المباشر في بم الرسا ل اإلعالنية مع التكرار المستمر، وهو أمر يزداد خ ورة  

ــه. ــوجــ ــمــ ــر والــ ــاشــــــ ــبــ ــمــ ــ  الــ ــريــ ــتصــــــ ــالــ ــرن بــ ــتــ ــقــ ــا يــ ــدمــ ــنــ  عــ

ــتاف لوبون: " ن التوكيد وال ــارها،  يقول غوســ تكرار عامالن قويان في تكوين اآلراء وانتشــ

و ليهما تســـتند التربية في كثير من المســـا ل، وبهما يســـتعين رجال الســـياســـة والزعماء في 

د   دعمـه، و نمـا يجـب أن يكون التوكـي ل عقلي ـي د  ل  دلـي اج التوكـي خ بهم كـل يوم، وال يحـت

ر تكرارا  كافيا  أن ي حد م رأيا  حماسيا  وجيزا  ذا وقع في النفس… والتوكيد ال يلبم بع د أن ي كرَّ

ثم معتـقدا ، والتكرار تتـمة التوكـيد الضـــــرورـية، ومن ي كرر لفـظا  أو فكرة أو صـــــيـغة تكرارا   

 متتابعا  يحّوله  ل  معتقد" ]غوستاف لوبون، اآلراء والمعتقدات[.

 

امسـلوب يضـفي الكثير من  وهذا  :االعتماد على األرقام واإلحصددائيات ونتائا االسددتفتا  -4

ــا ل اإلعالم  ــداقية عل  الخبر المراد ترويجه،  ذ تعمد وسـ اممريكية منها عل  وجه   –المصـ

 ل  دعم الكثير من امخبار واإلعالنات باـستفتاءات و حـصا يات تنـسب عادة  ل   -الخـصوص

 .بعض الجهات المتخصصة ذا عة الصيت
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وهو أـسلوب ـشا ع وـشديد الخ ورة، وال نقـصد به هنا  :االسدتفادة من الشديصديات الالمعة -5

االقتصــار عل  جذب مشــاهير الفن والرياضــة ل عالن التجارك، مع ما في ذلك من تبعات  

لوك، ولكن اممر قد يصـل  ل  حد   ي ة عل  الجيل الناـشا الذك يتخذ من هؤالء قدوة في الـس ـس

ــتفادة من المفكرين والعلماء الذين ال يتو  رعون عن الممامة وتقديم بعض اآلراء الخداع باالسـ

في قوالب فكرية مص نعة، مع التأكيد عل   برازها تحت أسماء هؤالء المشاهير بما يحملونه  

تحت مســميات من قبيل: "الباحم   من ألقاب قد تصــاغ خصــيصــا  إلضــفاء المزيد من التأثير

ر ـي ـن ـــت مســـ ي اـل ــالـم ر اإلســـ ـك ـف ـم ــؤون كـــذا"، "اـل ي شـــ ر ـف ـي ـب ـخ ـجي"، "اـل ـي راـت ـــت   ."االســـ
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 ثالث الفصل ال

 

 

 احداثيات  الّلحظةلصناعة 

 

ن ما يميز أن علمت  ذلك ، ل عليه في برمجة القيمعوّ نن أاالحداثيات ما يمكن   دراكان في 

 :الّلحظة

 لفت النظر -١

 الترقب -٢
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 التأمل -٣

 رمجة التلقا ية واالستحضار التلقا ي لها في الدماغب ال -٤

  مركزهو قصيرة فهي  -٥

  نق ة تحول في مسارتعتبر  -٦

 

ذه الميزات  ات( فعبر ـه داثـي انحن نســـــت )االـح ارب(  ثمرـه ت )ـق اـن ا لو ـك هلن كـم في برمجـة   ركـب

ــعب اممريكي نم   و  ،القيم ــعب، فالشــ ــوع البرمجة للحظة عل  نم  ثقافة كل شــ يعتمد موضــ

دـيه في التعزيز للعالـقات ـ اـقات شـــــرـكة هول ـمارك وفق ـما الحظـناه عبر ب  البـ اـقات دارج ـل

 ، ونجد ـشعوب الخليج العربي نم  الدواوين للرجال، وجلـسات ـشاك الـضح  هي الدارجةـسابقا

و ذكرم  أو شــهر اال وتصــادفنا مناســبات كميالد أ، وغالبا ال يمر أســبوع النســاءحياة مع نم  

 وهكذا.في كافة ثقافات العالم و ذكرم سفر أاستقالل 

ن عملية البرمجة  حّي لرفع مـستوم المـشاعر كمرحلة لت  عل  الدوام  يحتاج الّلحظةن برمجة أغير 

وفق احداثيات   محل الغرس )القيمة(المعلومة أو أمد ن نمد أوالســؤالك كيف نســت يع  ة،ي للحظا

 ؟  (الّلحظة)

 عبر المسار التالي: تتم الّلحظة ن احداثياتأفان علمنا  

 .برمجتهااختيار القيمة المراد  -1

  .تحديد مسار للقيمة -2

اعتماد نهج غير مباشـر عبر )نم  حياة، او مشـهد يومي، او عبر تأمل في عناصـر ما   -3

 .حولك من  بيعة(

 عبر أحد أساليب مفاج ة العقل.تجسير ما بين المشهد والقيمة  -4

ــارات برمجة ان  ــار من مســ ن ذلك ا ،الّلحظةعملية مفاج ة العقل بما لم يكن يدركه يعتبر مســ

ــ  مع غير المألوف، لذا تعمد   ــ  ما ال علم له به، فينشـ العقل ال يلتفت بما هو معلوم لديه وينشـ

الـشركات التجارية نحو أـساليب  بداعية الـستثارة الدماغ بهدف تلقيمه بمعلومة عما تبيع، فلحظة 

 استفاقة العقل هذه هي ما تعول عليه في بيع منتجاتها.

ــلوك القويم، ن  ــا ل غير  وفي التوجيه للســ ــار ننتقل فيه من رســ عمد لبرمجة المعلومة وفق مســ

ــتهدفه من غرس، والمثال ــالة مباشــرة عما كنا نس  ينالتالي  ينمباشــرة لحين ان نفاجا العقل برس

 نموذج عما نقصد.
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فان كنا نســتهدف شــرا   المراهقات بغية توجيههن الرتداء الحجاب، فيحســن ان المثال امول: 

 مبرمجة وفق المسار التالي:تكون رسالتنا 

 .انتقاء نم  حياة دارج أو مألوف تدركه الشريحة المستهدفة حيال ما يرتديه الناس -1

 

اـفة المحلـية  -2 لـعل االختـيار يقع عل  ـما يرـتدـيه الرـجال من عل  رؤوســـــهم ضـــــمن الثـق

 الدارجة.

 

 

 أنما  أغ ية الرؤوس

 

 

 االغ يةمن وحي الثقافات الغربية في ارتداء 
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 تتعدد أغ ية الرؤوس بتعدد الثقافات 

 

لنساء عبر ثقافات االنتقال لاالنتقال لما يرتديه الناس عل  رؤوسهم عبر ثقافات أخرم، ف -3

 .أخرم

 .عوا د تغ ية الرأس عل  الصحة والسالمة الصحية -4

 .استعراض ما تتعرض اليه النساء في أوروبا من تحرشات جنسية من قبل الرجال -5
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بيان ان الحرية الم لقة في الغرب لم تمن  المرأة نتيجة لذلك غير الخوف من  -6

 التحرشات بنسب تعادل خوفهن من اإلرهاب.

 رسالة بماشرة )الحجاب( حفظ للمرأة وتعزيز لمكانتها المجتمعية كصانعة للرجال.  -7

 

 

  الّلحظةنموذج لنهج صناعة 
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لن نبين مباشرة القيمة التي نريد ان نغرسها نحن هنا و، نبذ التقليد االعم  المثال الثاني: 

 بقصد ت حّين لحظة مفاج ة العقل بما لم يتوقعوه من توجيه. للحضور

، وهو المسار الذك سنعتمده في اعداد ما يلي وفقمسار التقليد  فمن الممكن أن يكون

 المحاضرة

 

 صناعتها يكون كما يلي:ونهج مفاج ة العقل عبر لحظة يتم 

 

 

نبذ 
دالتقلي

المظهر 
والمخبر

للتقليد 
ضواب 

االفتخار 
كبثقافت

الثقة 
بالنفس

شواهد من الطبيعة،  
عن نمط حياة الناس

ابحث عن دائرة 
تشابه او لعالقة ما 
بين النمط والقيمة 
دون اإلشارة للقيمة 

بين التناقض أو ما 
يثير تساؤل

تعزيز القيمة

 مفاجئة العقل  لحظة 
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 م القرودددددددددددددددددددددعالاسم االستعراض: 

 

 ما الذك يجعل القرد محل للفكاهة؟

 في تصوركم لماذا يعتبر القرد الحيوان الوحيد الذك يدخل البهجة في النفوس؟ •

 التقليد؟هل تعتقد أن القرد يقوم بتلك الحركات الفكاهية عن وعي أم لمجرد  •

 ويتم استعراض الصور التالية صورة بعد صورة
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 وأنت ما رأيك بمن يقومثم تسأل 

 !شيءبتقليد الغرب بكل 
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 وضعوا ”تاتو“ ....وضعت تاتو ! 

 

 حلقوا سبايكي ....حلقت سبايكي
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 السالسل ...نافستهم بعدد ما تلبسه من سالسللبسوا 

 

 لبسوا الممز  ...لبست الممز 

 
 

 لبسو السترش...لبتس السترش

 

 التقليد االعمى هنسمي ذيهذا ال

 ل م ال تكون لك هويتك التي تفتخر بها
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 مثال:الحظ  ضواب ،للتقليد 

ال يضيعون أك دقيقه عند التنقل في باص أو  ا رة  ال وبيد كل  ..فهم للقراءةحبهم  -1

 منهم كتاب 

 

 تقدمهم التكنولوجي  -2

 .مسبوقةفي الخروج بمواهب والعاب غير  اجتهادهم -3
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  .يعملون وهم شباب ليأكل من عر  جبينه مثلنا،ليس لديهم خدم  -4

  .سيارة وكافة أجهزة المنزلقص الزرع، ال الء، صيانة ال البيت،يساهم في أعمال  -5

 

 حميدالتقليد ال نسميههذا 
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 التقليد!!!ال تكن مثلي في ف

 

 انته 

 

 

ــبة كي تعمد للغرس،  ت تن في أن  خضــع لعملية صــناعة، وليس بالضــرورة  ت   الّلحظاتف ظر مناس

 ومثال ذلك نجد:

ادة  -أ ال ـم ه حـي ا تم الترويج ـل ا عبر ـم ه نـجدـه ادـت اـعة الـحدم فرـي الكولســـــترول في صــــــن

ــي ــار الجميع يدّ في اميركا الثمانينيات من القرن الماضـ عي خلو ا عمته من مادة ، فصـ

 بقصد دفع عمليات البيع. الكولسترول

ع للحد من اإلرهاب،  شـــرّ كافة الدول ت   ت%، فصـــار100اإلرهاب، صـــناعة غربية  -ب

ة  ات الســـــالـم ا في الغرب وراـجت بيع منتـج اعتـه د صــــــن ارات والفالمـع اد   في المـ  ـن

 عالميا.والموالت 

ــبات غير الدينية ما هي  ــناعة، وكافة المناســ ــناعة لترويج منتجات  ااّل وما فالنتينو اال صــ صــ

تجارية وتحريك لالقتصـــاد، وتكثر تلك الصـــناعة وتزدحم في الوجهات الســـياحية، حيم تعمد  

لمناسبات ليست من الموروم  شركات السياحة في االجتهاد بما ينتزع من تلك الثقافات ما يعزز 

 الشعبي، بل بقصد تسلية السياح وإلبهاجهم.
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التي تختلف عن تـلك  ،، فصــــــناـعة لحـظة نـ اقـها داـخل منزلا  امـقل نـ اقـ  الّلحـظاتوـكذـلك حـيال 

 ن اقها ثقافة شعب، وعن تلك التي تستهدف بها دول العالم.التي وعن تلك  ،ن اقها المدرسة

تمهر فيه، كما  التي له شركات العالقات العامة  انبرت   الّلحظةمن أجل حصاد صناعة الحدم  و 

 معقد لهمن ت  ماالنترنت   قراصــنةالصــراع فيما بين المعســكرات الدولية المتنافســة، وهناك من 

ــتثارة القالقل بتفعيل  ــة من اجل التحرش في بعض الدول فتعمد السـ لم  أحداممؤتمرات خاصـ

ــحن  تكن لتتم أصــال لوال ادا ــها لألحدام عن بعد، ومع تفعيلها للحدم تبدأ بعمليات ش رتها بنفس

االنفس لرفع معدالت الحراك الشــعبي حيال م الب في ظاهرها عادلة غير انها ســتصــير نحو  

، ومع   الة أمد الحدم تتم  ينشـــدونها (لحظة)من أجل  تلبية هدف يســـع  اليه صـــانعوا الهدف

ــتغالل الظرف المحي     عبتأمين معلومات مغلو ة، وتعزيز مفهام في غير محلها، ومعملية اس

،  ترو في الس فيغــاس االمريكيــة، وبالك و  DEFCONأمثــال تلــك التحركــات مــا تقوم بــه 

،  عبر وسـا ل التواصـل االفتراضـية وعل  االرضفي انجاز المهام القتالية   وحركات الت رف،

 ااـستغالله تعهدهم بمحاـضن رـسمية، ليتم الحواـسيب، يتمكات القرـصنة عبر برامج اـشر، فوهكذا

اب المآرب كانوا تجارا أو حكومات أو سـياسـيين،  فأما ح من قبل أصـحاب المآرب، سـواء أصـ 

ــا ل االعالم  ــتغل فيه وســ ــركات العالقات العامة فهي تعمد للتخ ي  لبرنامج مجتمعي تســ شــ

به صــاحب المآرب هذا، فتمهد له  والتواصــل المجتمعي كي تبرمج اذهان الجمهور عما يرغب

ــوح الميدانية لتؤكد  ــركات المس ــا ية عما  اممرال ريق، فتأتي ش عبر ما يعزز بامرقام اإلحص

، عبر االســـــتـجاـبة عـما أراده  الّلحـظةيعتـقده الجمهور حـيال ـما تم برمـجة عقولهم علـيه، لتكون 

 ر:صاحب المآرب هذا، وبغض النظر عن الهدف المنشود، فقد يكون عب 

 الخ. دولة،تشويه صورة كيان أو مؤسسة أو  -أ

 تحسين صورة عين وجعله نجما يستحق التصويت له. -ب

 بما يدفع لشن حروب.  -ت
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 (الّلحظةدورة صناعة )

هنا تم ـصناعتها عبر مـسار تآزرت فيه مجموعة من التنظيمات والمؤـسـسات واالفراد،   الّلحظةف

فالتمويل جاء من قبل االفراد أو الهي ات صـاحبة المآرب، والتكليف جاء لتنظيمات من قراصـنة 

االنترنت، فتعاقدات مع شـركات العالقات العامة إلتمام عمليات التخ ي  ورسـم مسـار أرضـي 

جم مع ما خ   ا ل االعالم  منـس ر عبر وـس بكات االنترنت، ثم التنفيذ والنـش له القراصـنة عبر ـش

ووسـا ل وكاالت االنباء وشـبكات التلفزة ووسـا ل التواصـل االجتماعي عبر شـركات اإلعالن،  

عبر مسـوحهم الميدانية ) حصـا يا( معدالت  ويدعم ذلك كله شـركات المسـوح الميدانية، ليؤكدوا 

ــدها  الّلحظةحيال  )بامرقام المؤوية( ه اذهان الجماهيرالبرمجة التي تعرضــت الي  التي كان ينش

 )أصحاب المآرب(. 

وهذا يتماـش  مع    ، فهي تبيع خدماتها بأـساليب القرـصة، Hackers( 3أما ـشركات القرـصنة )

عبر تـشويه الحقا ق وتزييفها باـستهداف أمه من البـشر ، رغبة مجتمع القراـصنة في  خفاء الهوية

أو دولة أو نجم بقصـد االبتزاز، وتتم عملية التشـويه عبر أسـاليب احترافية تبدوا للناظرين عل  

انها وثا ق حقيقية وما هي كذلك، ولهذه الـشركات واالفراد مؤتمرات مجازة ومحمية قانونيا من  

ل  ة في مـث ل الحكومـة االمريكـي ة "ديف كون"  مؤتمقـب ة الحـاســـــوب الســـــنوـي رات قراصــــــن

DEFCON  ،يعقد  الذك  وهو واحد من أكبر مؤتمرات قراصــنة الحاســوب الســنوية في العالم

قراصنة الحواسيب

شركات العالقات 
شركات االعالن+العامة

شركات المسوح 
الميدانية 

(الّلحظة)صناعة 

غير ( المآرب)تم تحقيق 
المعلنة
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اـنه عـقد المؤتمر للمرة امول  في يونيو    ل ، وتـجدر اإلشـــــارة نيـفادا ،الس فيـغاس يـكل ـعام ف

ظفي الحكومة  ومو  والمحامين والصــحفيين أمن الحاســوب ، ويشــمل الحضــور محترفي1993

  والباحثين اممنيين وال الب والمتسللينالفدرالية والباحثين في مجال اممن وقراصنة الحاسوب 

وأك شيء  عتاد الحاسوب وتعديل وهندسة الحاسوب البرمجيات والمهتمين بشكل عام في مجال

في شـــاذه في دعم حركات مجتمعية كذلك ولديها أجندتها الخاصـــة آخر يمكن أن يتم اختراقه، 

 . (LGBT)الشاذين  حركة مثل

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D8%B3_%D9%81%D9%8A%D8%BA%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%81%D8%A7%D8%AF%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%8A%D9%81%D8%B1%D8%A9_%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AA%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
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 رابعالفصل ال

 

 

( بمــا يعتبــر لحظــة الســترجاع مــا مضــ  مــن كددذل )كلمــة فــي القــرآن مــع كــل  نــاالحظلقــد 

وهــو مــا يعــزز لبرمجــة الرســالة ، بعمليــة تجســيرمشــهد مــن اجــل االن ــال  للمشــهد التــالي 

ــة،  ــدعوك أو القيم ــول، ت ــة التح ــة نق  ــر بمثاب ــذلك( تعتب ــة )ك ــادةفكلم ــز إلع ــر والتركي  ،النظ

ــةو  ــة القيم ــة برمج ــتم عملي ــدها ت ــي  عن ــلف ــا  وكددذل ) مث ــفمكن ــد  ،) ليوس ــة وردت وق كلم

ــن و ) ــر م ــي أكث ــريم ف ــرآن الك ــي الق ــذلك( ف ــةك ــا  ،موضــع م  ــارة فيم ــذه العب ــت ه ــد تتبع وق

 :وردت فيه من اآليات، فوجدتها أكثر ما تأتي لمعان ثالثة

 

ــا ،  ــن ارتب ــا م ــا بينهم ــ  م ــرين ولم ــين أم ــد الصــلة ب ــراد عق ــدما ي ــك عن ــبيه، وذل ــا التش أوله

ــه  ــنفس، تجــد ذلــك فــي قول وهنــا يــؤدك التشــبيه رســالته فــي  يضــاح المعنــ  وتو يــده فــي ال
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ــاال   ــحابا  ثق ــت س ــ   ذا أقل ــه، حت ــدك رحمت ــين ي ــرا  ب ــاح بش ــل الري ــذك يرس ــو ال ــال : )وه تع

ــه  ــا ب ــت، فأنزلن ــد مي ــه مــن كــل الثمــرات، ســقناه لبل ــا ب ــاء، فأخرجن نخــرج المــوت   كددذل الم

 لعلكــم تــذكرون(ك فالصــلة وثيقــة بــين بعــم الحيــاة فــي المــوت ، وبــين بعــم الحيــاة فــي

ــرات ــل الثمـ ــن كـ ــت مـ ــة، فتنبـ ــاهرة  ،امرض الميتـ ــذه الظـ ــن هـ ــا مـ ــراه بأعيننـ ــا نـ و ن فيمـ

ـ  ــاة فيـه ــة ال حي ــا ميت ــرم أرض ــين،  ذ ن ــل ح ــي ك ــاهدها ف ــي نش ــة الت ــم ال بيعي ــم ال يلب ا، ث

الســحاب الثقــال أن يفــرغ عليهــا م ــره، فــال تلبــم أن تزدهــر، وتخــرج مــن كــل زوج بهــيج 

 ن فــي ذلــك لمــا يبعــم فــي الــنفس اال م نــان  لــ  فكــرة البعــم، واإليمــان بهــا، فــال جــرم  -

 .انعقــــــــــد التشــــــــــبيه بــــــــــين البعثــــــــــين، وزاد التشــــــــــبيه الفكــــــــــرة جــــــــــالء

ــا بل ــاهم كمـ ــا بلونـ ــال : ) نـ ــه تعـ ــرأ قولـ ــحاب الواقـ ــا أصـ ــرمنها ج ونـ ــموا ليصـ ــة،  ذ أقسـ نـ

مصــبحين، وال يســتثنون، ف ــاف عليهــا  ــا ف مــن ربــك، فأصــبحت كالصــريم، فتنــادوا 

ــافتون، أال  ــم يتخـ ــان لقوا وهـ ــارمين، فـ ــتم صـ ــرثكم  ن كنـ ــ  حـ ــدوا علـ ــبحين، أن اغـ مصـ

يــدخلنها اليــوم علــيكم مســكين، وغــدوا علــ  حــرد قــادرين، فلمــا رأوهــا قــالوا:  نــا لضــالون، 

ــا  بــل ــا،  ن ــالوا: ســبحان ربن ــوال تســبحون، ق ــل لكــم ل ــم أق نحــن محرومــون، قــال أوســ هم: أل

كنــا ظــالمين، فأقبــل بعضــهم علــ  بعــض يتالومــون، قــالوا يــا ويلنــا  نــا كنــا  ــاغين، عســ  

العــذاب، ولعــذاب اآلخــرة أكبــر، لــو  كددذل ربنــا أن يبــدلنا خيــرا  منهــا  نــا  لــ  ربنــا راغبــون، 

ــ   حــراز و  فهــم  ذكــانوا يعلمــون(،  ــ  أنهــم ســيقدرون عل ــ  حــديقتهم، وا مــأنوا  ل صــلوا  ل

ــ  هم ومنـــع المســـاكين منهـــا، فمـــا راعهـــم  ال أن وجـــدوا أشـــجارهم بـــال ثمـــار، وجنـــتهم ت غـل

جــرداء مقفــرةك هنالــك مــأل النــدم قلــوبهم، وأخــذ بعضــهم يلــوم بعضــا، يتحســرون علــ  أمــل 

ــان ــم و غي ــن ظل ــوه م ــا اقترف ــ  م ــد ضــاع، وعل ــذ ،ق ــذا الع ــت ه ــه أرأي ــذك صــار  لي اب ال

ــ   ــه ضــميره عل ــن يؤنب ــده، وعــذاب م ــن ي ــا  م ــان قريب ــد ك ــه، وق ــد أمل ــن فق ــوم، عــذاب م الق

ــه ــد رأم جــزاءه أمــام عيني ــه، وق ــيم جــدير  ،جــرم اقترف أال تــرم أن هــذا العــذاب النفســي امل

ــة ــذه الجنـ ــحاب هـ ــرف أصـ ــرف تصـ ــن يتصـ ــل مـ ــه هللا كـ ــذر بـ ــاال  ينـ ــون مثـ ــأن يكـ  .بـ

ــذي  فــيو  ــه تعــال : ) ن ال ن كــذبوا بآياتنــا، واســتكبروا عنهــا، ال تفــت  لهــم أبــواب الســماء، قول

ــا ،  ــم الخيـ ــي سـ ــل فـ ــج الجمـ ــ  يلـ ــة حتـ ــدخلون الجنـ ــرمين(،  وكدددذل وال يـ ــزك المجـ نجـ

غلـــق أبـــواب الســـماء فـــي وجـــوههم وأنهـــم ال ب هـــذا الجـــزاء نفســـه  يجـــزون فـــالمجرمون 

 . أبدايدخلون الجنة 

ــي  ــك ف ــا تجــد ذل ــبيه، كم ــا التش ــدو فيه ــه، وال يب ــ  وتثبيت ــق المعن ــذلك( أيضــا  لتحقي ــأتي )ك وت

قولــه تعــال : )قالــت: أنــ  يكــون لــي غــالم، ولــم يمسســني بشــر، ولــم أك بغيــا ، قــال: كــذلك، 

 .مـــة منـــا، وكـــان أمـــرا  مقضـــيا (قـــال ربـــك هـــو علـــ  هـــين، ولنجعلـــه آيـــة للنـــاس، ورح 
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ــبيه،  ــي التش ــتخدامها ف ــن اس ــل ع ــد، ال يق ــق والتوكي ــذلك( للتحقي ــتعمال )ك ــي الواس ــف  فه تق

 .ا المفسرونهأشار الي  معاني أخرمعند حد الشبيه، بل لها 

ــا أن  ــد كم ــاليب  أح ــة أس ــةبرمج ــلوب  الّلحظ ــر أس ــده عب ــة نج ــي للحظ ــد الزمن ــا الم ــو م وه

ــه  ــا علي ــو أســلوب )مصــ ل  ا لقن ــذار( وه ــاهاالب ــوب  الحظن ــا يعق ــي ســورة يوســف، فنبين ف

 أحــداملــك كيــدا، نجــد بعــد ذلــك  احــين قــال البنــه ال تقصــص رؤيــاك علــ  اخوتــك فيكيــدو 

ــ  ت القصــة ت  ــو الج ــه نح ــذك صــار ب ــد ال ــد الكي ــابع بع ــم  ،بت ــ ث ــا   ل ــع نبين ــذلك م مصــر، وك

 انــه نســي الحــوت حيــم مكــان الرجــل الصــال ،  أدرك موســ  اذ قــال "هــذا مــا نبغــي" حــين

 .من هذه اممثلةالمزيد في القصص القرآني"  الكامرةحركة " كتابناوفي 

 "seedingأسلوب االبذار "

ــلوب يعمد اليه لتهي ة العقل  ــارة   البا ن،وهو أس  أكبداية القصــة دون  فيأمر ما    ل فيتم اإلش

ــارة اليه  تفصــيل، ــاهد بأن هذا  فيالتفصــيل ب ثم تتم اإلش ــامع أو المش نهاية القصــة، فيدرك الس

 مثال من القرآن الكريم: يليالمقدمة، وفيما  فيجاءت  التي باإلشارةالتفصيل انما جاء مرتب ا 

ل ْيه   -1 ل وا ع  ة  ي وس ف  ف د خ  اء    ْخو  ج  ف ه مْ ﴿و  ون  ) ف ع ر  ر  ْنك  ه ْم ل ه  م     ﴾(٥٨و 

ه من مؤامرة ومكر من قـبل اخوة يوســـــف  ذ اجمعوا أن يلقوه في  اكـت ا تم حـي ا بـم ةـتذكرـن اـب  غـي

ّب   .الـجب ي اب ة  اْلج  ع وا أ ْن ي ْجع ل وه  ف ي غ  أ ْجم  ا ذ ه ب وا ب ه  و  ْين ا   ل ْيه  ل ت ن ّب   نَّه مْ ﴿ف ل مَـّ أ ْوح  ه ْم   و  ْم ه ذ ا و  ه  ب أ ْمر 

ون  )    (﴾١٥ال ي ْشع ر 

 وفي اآليتين: -2

ل د ا  -أ ذ ه  و  اه  ع ســ   أ ْن ي ْنف ع ن ا أ ْو ن تَّخ  ْثو  ي م  م  أ ت ه  أ ْكر  ر  الْمر  صــْ ْن م  اه  م  ت ر  ك اشــْ ق ال  الَّذ  ﴿و 

ف   ــ  كَّنَّا ل ي وســ ك ذ ل ك  م  ْن ت أْو   و  ه  م  ل ن ع لّ م  ه  ف ي ام ْرض  و  َّللاَّ  غ ال ب  ع ل   أ ْمر  يم  و  اد  يل  ام ح 

ون  ) نَّ أ ْكث ر  النَّاس  ال ي ْعل م  ل ك   (﴾٢١و 

 

ه  ق ال   -ب لَّم  ا ك  ي ف ل مَّ ل ك  اْ ت ون ي ب ه  أ ْست ْخل ْصه  ل ن ْفس  ق ال  اْلم  ين  ﴿و  ك  ْين ا م  ين     نَّك  اْلي ْوم  ل د   أ م 

  في اآلية:فيهما حصد ثمرة لبذره تم غرسها في مقدمة القصة  (﴾٥٤)      

ب ين  ) الل  م  ب ة    نَّ أ ب ان ا ل ف ي ضـ  ن ْحن  ع صـْ نَّا و  ب    ل   أ ب ين ا م  وه  أ ح  أ خ  ف  و    (﴾٨﴿  ْذ ق ال وا ل ي وسـ 

ــل  ل  اآلية   ل  ع وا أ ْن ي ْجع ل وه  ف  أن نصـ أ ْجم  ا ذ ه ب وا ب ه  و  ْين ا   ل ْيه  ﴿ف ل مَّ أ ْوح  ّب  و  ي اب ة  اْلج  ي غ 
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ون  ) ع ر  ه ْم ال ي شـــــْ ذ ا و  ْم هـ  ه  أ ْمر  ْم بـ  في أن العـبد  ذا كـتب ـله القبول   والمعن : (﴾١٥ل ت ن ّب   نَّه 

 والحب فان سبحانه يذلل له عباده وهو ناصره.

 في:آخر في أسلوب االبذار نجده  ومثال-3

ْم  ي ت ه  أ  ب أ ْوع  يه  ﴿ف ب د  ع اء  أ خ  ْن و  ا م  ه  ج  يه  ث مَّ اْست ْخر  ع اء  أ خ  ْدن ا ل ي وس ف  ق ْبل  و  ذ   ك ذ ل ك  ك  ي أْخ  ا ك ان  ل  م 

ل يم  ) ْلم  ع  ك ع  ف ْو   ك ّل  ذ  ْن ن ش اء  و  ات  م  ج  ل ك    ال أ ْن ي ش اء  َّللاَّ  ن ْرف ع  د ر  ين  اْلم  اه  ف ي د  اآلية  (﴾٧٦أ خ 

وضوعها حول أخو يوسف الذك بدأت قصته معنا من آية سابقة في م لع السورة التي يدور م

وه  ﴿  ْذ ق ال وا  أ خ  ب ين  )ل ي وس ف  و  ن ْحن  ع ْصب ة    نَّ أ ب ان ا ل ف ي ض الل  م  نَّا و  ب    ل   أ ب ين ا م   (﴾٨أ ح 

تجد لها تفصيال في هذه اآلية المبكرة من السورة كي نشهد امحدام  التي ال أخوهجاءت كلمة 

 (:59في عدة مواضع تالية بدءا من اآلية ) )أخوه(( حول )السورةتدور في منتصف القصة 

ْم قـ ال   -أ ه  از  هـ  ه ْم ب ج  هَّز  ا ج  ل مَـّ ْن أ ب يك مْ ﴿و  ْون  أ ّن ي أ وف ي اْلك   اْ ت ون ي بـ أ خ  ل ك ْم م  ْير   أ ال ت ر  أ نـ ا خ  يـْل  و 

نزل ين  )    (﴾٥٩اْلم 

ل   -ب ا اْلك يـْ نَـّ ن ع  م  ا م  انـ  ا أ بـ  ال وا يـ  ْم قـ  ع وا   ل   أ ب يه  ج  ا ر  ا﴿ف ل مَـّ انـ  ا أ خـ  ع نـ  ْل م  ــ  أ ْرســـ ه   فـ  ا لـ  ْل و   نَـّ ن ْكتـ 

اف ظ ون  )  (﴾٦٣ل ح 

ْنت ك ْم  -م ا أ م  ه    ال ك مـ  ل يـْ ن ك ْم ع  ْل آم  ال  هـ  يـ ﴿قـ  ل  ع ل   أ خ  ْن ق بـْ م   ه  م  ه و  أ ْرح  ا و  اف ظـ  ْير  حـ  اهَّ  خ  فـ 

ين  ) م  اح     (﴾٦٤الرَّ

ال   -د ه  ﴿قـ  لـ  ا آت ْوه   ل ْن أ ْرســـــ  ا   ب ك ْم ف ل مَـّ ه    ال أ ْن ي حـ  أْت نَّن ي بـ  ن  َّللاَّ  ل تـ  ا م  ْوث قـ  تَّ  ت ْؤت ون  م  ع ك ْم ح  م 

ا ن ق ول   ْم ق ال  َّللاَّ  ع ل   م  ْوث ق ه  يل  ) م  ك     (﴾٦٦و 

ق اي ة  ف ي  -ه      ع ل  الّس  ْم ج  ه  از  ه  ه ْم ب ج  هَّز  ا ج  يه  ﴿ف ل مَّ ْحل  أ خ  ير    نَّك مْ  ر  ا اْلع  ن  أ يَّت ه  ذّ  ؤ   ث مَّ أ ذَّن  م 

ق ون  )              (﴾٧٠ل س ار 

ْ  ﴿ق ال وا  -و       ْن ق ْبل    ْن ي ْسر  ْم ق ال  ف ق ْد س ر    أ خ  ل ه  م  ه ا ل ه  ل ْم ي ْبد  ه  و  ه ا ي وس ف  ف ي ن ْفس   ف أ س رَّ

ف ون  )           ا ت ص  َّللاَّ  أ ْعل م  ب م  ك ان ا و     (﴾٧٧أ ْنت ْم ش رٌّ م 

ع وا   ل   أ ب يك ْم ف ق ول وا ي ا أ ب ان ا  -ز      ل ْمن ا    نَّ اْبن ك  س ر    ﴿اْرج  ا ع  ْدن ا   ال ب م  ا ش ه  م  ا ك نَّا ل ْلغ ْيب  و  م   و 

ين  )            اف ظ    (﴾٨١ح 

وفي مفاج ة العقل عبر برمجة مسبقة )للحظة القّمة( وجدنا المشهد التالي الذك حضرت له 

 امرأة العزيز حين دعت صويحباتها عل   عام.



51   تعظيم أثر الّلحظة                               د. زهير المزيدي                                                              

 

( رأيـنه أكبرـنه " " ـجاءت )فلـما( لتع   معن  البرـهة الزمنـية التي فلمدا" وـقاـلت اخرج عليهن )

قد تعني  معان النظر والتفحص أو تعن   ول االنتظار والترقب لحين ظهور الحدم الذك  ال  

 اآلية “وقالتوهو معن  يختلف فيما لو تم اســـتخدام الحرف "ف" في مثل أن تصـــب   انتظاره،

  المشاهد.تي تعني االستجابة االنفعالية الفورية للحدم اخرج عليهن فرأينه فأكبرنه " وال

 أما ما يسبق الحدث والتهيئة له قبل ان نصل لنقطة لحظة القمة، فنجدها عبر:

ا﴿ -أ ْم  فَلَمَّ ه  ْم ب أ ْمر  ْين ا   ل ْيه  ل ت ن ّب   نَّه  أ ْوح  ّب  و  ي اب ة  اْلج  ع وا أ ْن ي ْجع ل وه  ف ي غ  أ ْجم  ه ذ ا ذ ه ب وا ب ه  و 
ون  ) ه ْم ال ي ْشع ر   (﴾ ١٥و 

ا ﴿ -ب يم  )فَلَمَّ ك نَّ   نَّ ك ْيد ك نَّ ع ظ  ْيد  ْن ك  ْن د ب ر  ق ال    نَّه  م  ه  ق دَّ م  يص  أ م ق م   (﴾٢٨ر 
ا ﴿ -ت نْ فَلَمَّ ة  م  د  اح  آت ْت ك لَّ و  تَّك أ  و  أ ْعت د ْت ل ه نَّ م  نَّ و  نَّ أ ْرس ل ْت   ل ْيه  ه  ْكر  ع ْت ب م  ين ا س م  ّك  ه نَّ س 

ا ه ذ ا ب ش   َّ  م  اش  ه  ق ْلن  ح  ي ه نَّ و  ق  َّْعن  أ ْيد  أ ْين ه  أ ْكب ْرن ه  و  ا ر  نَّ ف ل مَّ ل ْيه  ْج ع  ق ال ت  اْخر  ا   ْن ه ذ ا  و  ر 
يم  ) ل ك  ك ر   (﴾ ٣١  ال م 

ل ك  اْ ت ون ي ب ه   -م ق ال  اْلم  ا﴿و  س ول  ق ال  ارْ  فَلَمَّ ه  الرَّ اء  ة  ج  ا ب ال  الّن ْسو  ّب ك  ف اْسأ ْله  م  ْع   ل   ر  ج 
ل يم  ) نَّ ع  ه  ْيد  ّب ي ب ك  ي ه نَّ   نَّ ر   (﴾ ٥٠الالت ي ق  َّْعن  أ ْيد 

ي  -ج ين  أ م  ك  ْين ا م  ه  ق ال    نَّك  اْلي ْوم  ل د  لَّم  ا ك  ي ف ل مَّ ل ك  اْ ت ون ي ب ه  أ ْست ْخل ْصه  ل ن ْفس  ق ال  اْلم   (﴾ ٥٤ن  )﴿و 
 
ا﴿ -ح ان ا ن ْكت ْل و   نَّا ل ه    فَلَمَّ ع ن ا أ خ  ْل م  نَّا اْلك ْيل  ف أ ْرس  ن ع  م  ْم ق ال وا ي ا أ ب ان ا م  ع وا   ل   أ ب يه  ج  ر 

اف ظ ون  )  (﴾٦٣ل ح 
 

ا﴿) -خ ّب ي م ك ون  فَلَمَّ ن ي ر  ا أ ف ل  ق ال  ل   ْن ل ْم ي ْهد  ّب ي ف ل مَّ غ ا ق ال  ه ذ ا ر  ر  ب از  أ م اْلق م  ن  اْلق ْوم  ر  نَّ م 
الّ ين  )  (﴾٧٧الضَّ

 

ا﴿ -د ن  ٱۡلق ۡو  فَلَمَّ ّب ی م  ك ون نَّ م  ن ی ر  ۤا أ ف ل  ق ال  ل ىِٕن لَّۡم ي ۡهد  ّب ۖی ف ل مَّ ذ ا ر  ـٰ ا ق ال  ه 
ࣰ
غ ر  ب از  ا ٱۡلق م  ء  م  ر 

ۤالّ ين  ) ذ ا ٧٧ٱلضَّ ـٰ  ق ال  ه 
ࣰ
غ ة ا ٱلشَّۡمس  ب از  ء  ا ر  ق ۡوم    ّن ی ( ف ل مَّ ـٰ ۤا أ ف ل ۡت ق ال  ي  ذ ۤا أ ۡكب ر ۖ ف ل مَّ ـٰ ّب ی ه  ر 

ك ون  ) ا ت ۡشر  مَّ  ّم 
ࣱ
ۤیء  امنعام (﴾ ٧٨ب ر 

 ولحظات القمة نجدها عبر:

ا﴿.. -أ ا  فَلَمَّ ْن ش ك ر  ف إ نَّم  م  ن ي أ أ ْشك ر  أ ْم أ ْكف ر  و  ي ْبل و  ّب ي ل  ْن ف ْضل  ر  ه  ق ال  ه ذ ا م  ْند  ا ع  ْست ق رًّ آه  م  ر 

يم  ) ّب ي غ ن يٌّ ك ر  ْن ك ف ر  ف إ نَّ ر  م  ه  و   النمل (﴾٤٠ي ْشك ر  ل ن ْفس 

ا﴿..  -ب ب   فَلَمَّ ق  اء ت  اْلف   ت ان  ن ك ص  ع ل   ع  ْون  ت ر  ا ال ت ر  م م  ْنك ْم   ّن ي أ ر  كء  م  ق ال    ّن ي ب ر  ْيه  و 

ق اب  ) يد  اْلع  َّللاَّ  ش د  اف  َّللاَّ  و   (﴾ االنفال٤٨  ّن ي أ خ 
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ا﴿ق ال  أ ْلق وا  -ت يم  ) فَلَمَّ ْحر  ع ظ  اء وا ب س  ج  اْست ْره ب وه ْم و  وا أ ْعي ن  النَّاس  و  ر  (﴾ ١١٦أ ْلق ْوا س ح 

 امعراف

ا﴿ -م ين  ) فَلَمَّ ْسل م  ك نَّا م  ا و  ْن ق ْبل ه  ْلم  م  وت ين ا اْلع 
أ  أ نَّه  ه و  و  ْت ق يل  أ ه ك ذ ا ع ْرش ك  ق ال ْت ك  اء    (﴾٤٢ج 

 ( موضع91) فيالقرآن  فيوردت  فلما(ان كلمة )وتجدر اإلشارة الى  -ج

 

منيا، فهي ال تكون بسمت م ول ز الّلحظاتولعل ثمة ما يدرك عبر لحظات، غير ان تلك 

 زمني، في مثل: ءتعتمد أسلوب مفاج ة العقل، بل يدرك معن  رسا لها وفق ب ي

ا) -أ ند ك ۖ ل ىِٕن ك ش ۡفت  ع نَّا  َولَمَّ د  ع  ا ع ه  بَّك  ب م  وس   ٱۡدع  ل ن ا ر  م  ـٰ ۡجز  ق ال و۟ا ي  م  ٱلّر  ل ۡيه  ق ع  ع  و 

ن نَّ ل ك   ۡجز  ل ن ۡؤم   ٰٱلّر  ع ك  ب ن ۤی   ۡسر  ل نَّ م  ل ن ۡرس  يل  )و   امعراف(﴾ ١٣٤ء 

ا ﴿ -ب ْم َولَمَّ ّب ه  ين  ه ْم ل ر  لَّذ  ة  ل  ْحم  ر  ا ه د م و  ت ه  ف ي ن ْسخ  اح  و  ذ  امْلو  وس   اْلغ ض ب  أ خ  س ك ت  ع ْن م 

 (﴾ االعراف١٥٤ي ْره ب ون  )

 الزمن  المعن  بعضها يأخذ ،عدة معاني لها (حت الكلمة )و  -ت

نَّك ْم  َحتَّى﴿ -م م  ن ك ْم ال ي ْح   س اك  ل وا م  ا النَّْمل  اْدخ  ك النَّْمل  ق ال ْت ن ْمل ة  ي ا أ ي ه  اد    ذ ا أ ت ْوا ع ل   و 

ون  ) ه ْم ال ي ْشع ر  ن ود ه  و  ج  ان  و   النمل (﴾١٨س ل ْيم 

يوسف في لحظة حاجة الملك لمعرفة تفسير الحلم الذك أقلقه  عبر قصة في القرآن، كما نجد 

ل يم  ))..للملك نبينا يوسف فيقول  نَّ ع  ه  ّب ي ب ك ْيد  ي ه نَّ   نَّ ر  ة  الالت ي ق  َّْعن  أ ْيد  ا ب ال  الّن ْسو   (٥٠م 

 التي أضحت تاريخا. الّلحظةليعمد لعمليات من التحقيق في الكشف عن حقيقة تلك  ﴾ يوسف

 

( وجدناها تمضــي في البناء وفق تعهد وعناية  الّلحظاتوكذلك فيما تأملناه عبر ســور القرآن، )ف
من قبل هللا سـبحانه، والتعزيز للقيم كان محورا  ال مرية فيه نحو التوجيه واإلرشـاد، فمع سـيرة 
اته  نبينا موـس  عليه الـسالم مثال، وعبر أكثر من موقف، نجد الموقف يتـشكل عبر تقا ع احداثي 

( حيم يتم برمجة القيمة، فها هو نبينا موـس  وهو  الّلحظةوالتي عبرها تـصل أحداثها نحو قمة )
تهدفا  الرجل الصـال  "الخضـر" فاذا بفتاه ينسـ  ما قد كان قد جلب من  عام    يمضـي مع فتاه مـس

ة   :لنبينا موســ قال "الحوت"، ف ْخر  ْين ا   ل   الصــَّ أ ْيت    ْذ أ و  وت  ْ﴾﴿أ ر  يت  اْلح  أك: ألم تعلم   ف إ ّن ي ن ســ 
﴿ـفإني نســــــيت الحوت وـما أنســـــانـيه  ال حين آواـنا اللـيل  ل  تـلك الصـــــخرة المعروـفة بينهـما 

ب ا ْ﴾منه الـسبب في ذلك  الـشي ان ْ﴾ ب يل ه  ف ي اْلب ْحر  ع ج  ذ  سـ  اتَّخ  أك: لما انـسرب في البحر ودخل   ﴿و 
لمفســـرون: كان ذلك المســـلك للحوت ســـربا، ولموســـ  وفتاه ا لالعجا ب. قافيه، كان ذلك من 

عجـبا، فلـما ـقال ـله الفت  ـهذا القول، وـكان عـند موســـــ  وـعد من هللا أـنه  ذا فـقد الحوت، وـجد  
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ــ  ــر، فقال موسـ ا ك نَّا ن ْبغ  ْ﴾ :الخضـ ا ك نَّا ن ْبغ  ْ﴾، فتلك كانت )لحظة(، ﴿ذ ل ك  م  أك: ن لب   ﴿ذ ل ك  م 
ا ْ﴾رجعا  أك: ﴿ف اْرت دَّا ْ﴾ صـ  ا ق صـ  م  ه  أك رجعا يقـصان أثرهما  ل  المكان الذك نـسيا فيه   ﴿ع ل   آث ار 

 (.6)الحوت فلما وصال  ليه، وجدا عبدا من عبادنا، وهو الخضر

ّكل فيه  يمضـي وفقفهو  ار تتـش ارة تحضـيرية  الّلحظةتلو  الّلحظةمـس ، فمع فقدان الحوت ثمة  ـش
ا،   ، ان ـجاز لـنا ان نقول، يرتفع فيـها مـعدل االدرـنالين في الجســـــم، ترقـبا للمـفاجـ ة التي نرتقبـه

وـما المواقف الثالم الـتالـية التي جمـعت فيـما بين  لتتلوـها لحـظة ترـقب لمـقابـلة الرـجل الصـــــال ، 
وعية هي امعظم في امثر في انتقال نبينا  نبينا موســـ  والخصـــر اال لحظات ثالم تالية لنقلة ن 

حدام من حولنا عبر دا رة الواقع نحو دا رة أوسع هي موس  من دا رة الحكم عل  امشياء وام
خر  الســفينة، ولحظة قتل الغالم ولحظة  قامة  دا رة الحقيقة، لحظات ثالم كانت عظيمة عبر

ل  )الجدار من أجل برمجة القيم، مستمدة مسارها من  ۡين یۤ و   . ه (٣٩) (ت ۡصن ع  ع ل ٰ  ع 

 

 

 

 مسار برمجة القيمة

 

لمســـــار ـقد يكون ممر   جهـناو ـجاء ليرشـــــدـنا وي  ،ـبل ـكل حرف فـيه ،ن ـكل آـية في القرآنأكـما 
ــريعي، أو فقهي، أو أخالقي، أو تأملي حين   االتوجيه فيه  دراك، فهناك من اآليات ما يمكن تشــ

من اآليات ما تكون رسـالتها آيات االحكام والتشـريعات، وهناك  مباشـرة في مثل رسـا لهاتكون 
وهناك من اآليات ما يمكن اشــتقاقه من الكلمات في مثل كلمة )قروء(،  ة وذلك عبرغير مباشــر
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العالـمة ابن القيم في ـمدارج ـما يســـــتوـجب الـتأـمل بـما تحمـله من  شـــــارات في مـثل ـما ـقام ـبه 
ــالكين  ــتخرج  نح السـ ــبة ليسـ ــتون  مقاما  من مقامات االيمان ودرجاته، ففي مقام المحاسـ و  سـ

امر  فيفال يتصــور ان يســافر أحدنا دون ان يســتيقظ من غفلته ، ثم يتبصــر يســتعرض قا ال )
ــفره وخ ره ثم يفكر  ــده ،   فيس ــفر والتزود واالعداد للعدة ثم يعزم عليه ، فيجمع قص اهبة الس

مســـافر ســـفر من ال   منهما عليه  ليؤدكييز ما له وما عليه منزلة المحاســـبة لتم فيوهنا ينزل 
منزلة التوبة ”يوم ذ تعرضــون ال تخف  منكم   فييعود، ومن منزلة المحاســبة يصــ  له النزول 

 انته  )مختصر مدارج السالكين( خافية ”

الة ما بعد ـسرد كهذا في مدلول بعض اآليات، ولكن )ال تأخذ بلحيتي وال   ما عـس  ان تكون رـس
هد أو برأـسي(؟ كيف يمكن أن ندرك  لة هنا؟ المـش الة المرـس ما الحكمة في ان يرينا هللا هذه الرـس

وجدنا   ذلك أننا حين خضــنا في التفاســير لنتبين، الفهم المدرك من قبل علماء التفســير،، الّلحظة
ما تعرض اليه نبينا هارون من قبل نبينا موـس   يخوـضون في بحر لجي مـستعرـضين  ني المفـسر

محاولين تبرير ســلوك كهذا، غير ان كتابنا هذا ال يهدف لتفســير أو لترجي  ما عليهما الســالم، 
تعرض الـيه علـماء التفســـــير حـيال ـهذه اآلـية، ـبل كي نقف لنبين لـظاهرة قرآنـية تمضـــــي وفق  

في التفاسـير، أو في المغزم الذك أراده مسـارين، وهذين المسـارين من شـأنهما أن يحدثا تباين 
ار امول نجده حين يحتار العلماء في تفسـير المواقف في مثل موقف نبينا يوسـف   هللا منا، فالمـس
ا ل منها،   عليه الـسالم مع امرأة العزيز حين همت به )وهم بها( ليقف المفـسرون م ّوال في مـس

مشــهدا في )االســتهواء( فيما بين  كيف كان هم يوســف وهو نبي؟ ومنها كيف يتم اســتعراض 
أمام نبينا ـسليمان مع بلقيس في مـشهد )وكـشفت عن ـساقيها(! أما  اممرالبـشر في القرآن. وكذلك 

المـسار الثاني فيكمن فيما تنبض به اآليات عن بعض اإلـشارات التي يـصعب  دراك رـسا لها اال 
رســـــا لـها، وهو أمر انبرم الـيه ـبالـتأـمل والتعمق في فهم اللـغة والفـقه والتشـــــريـعات كي ـتدرك 
 بعض العلماء كابن القيم وابن تيمية وآخرون كثر رحمهم هللا.

ــناه من نماذج  نما )الحكمة( في ان يجعلنا هللا نرم موقفا  ــتعرضــ غير ان ما يعنينا عبر ما اســ
امـة، ثم مـا  ه وعـدم ادراجـه في قرآن يتل  ال  يوم القـي ه، في حين كـان من الممكن تغـافـل بعيـن

ا دور في  دوا ذه ان لم يكن لـه ا غعي ادراج مواقف كـه ه؟ وأخيرا لعلـن اء التشـــــريع أو التوجـي ـن
 نتساءل لم اختار هللا لمثل هذه المواقف امنبياء ولم يختار أناس من عموم البشر؟ 

تســـــاؤالت جعلتـنا نعتـقد من أن ثـمة ـظاهرة قرآنـية تكمن في اـلدعوة )الســـــتـثارة العـقل( للبـحم  
من جـهة، ومن جـهة أخرم للتعرف عل  لحـظات غرس   اإلدراكة، من أـجل والتقلـيب واالـحا ـ 

، ولعل اختالف التفاـسير والرؤم  القيم التي يحـسن اـستثمارها لبرمجة القيم واالفهام والـسلوكيات
عة( والمسـاحة التي يريد هللا ان يعزز لها مع عموم التشـريع الذك انزله، وعليه نن لق   هي )السـّ

 هذه الظاهرة. عبرللعظات  عبر مح ات نتأمل فيها

دون ان نخوض فيما اـستعرـضه المفـسرون اال بما يكون  القرآنية ونبدأ لنـستعرض لتلك المواقف 
له عالقة بالظاهرة التي أشـرنا اليها، مسـتعرضـين الفوا د عبر مح ات، ليكون المحور الر يس  

 (.الّلحظة)تعظيم أثرللكتاب بأكمله 
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 ؟(7) ماذا نعني باإلدرا 
 

 ؟مهمولماذا هو  ؟دراكماذا نقصد باإل •

  .مؤثرة في اإلدراك لعوام •

   .دراك الفرد في الحكم عل  اآلخرين  •

  .عالقة اإلدراك باتخاذ القرار •

 كيف يجب أن يتخذ القرار؟ •

ــابقة، نقولل  ــاؤالت السـ ــكل ام :جابة عل  التسـ حدام والمواقف في العالم كيف نرم نحن تشـ

 المحي  بنا؟

دراك، من كون ســــلوكيات الناس من حولنا تعتمد بشــــكل  عل  مفهوم اإل أهمية التعرفتكمن 

 عليه الواقع من حقا ق. من و اوليس بالضرورة لما  ،ر يس عل  ما أدركوه واقعا  

 دراك، نذكر منها:وثمة عوامل تؤثر في هذا اإل

في (، Perceiver)بالصـفات الـشخصـية للفرد المتلقي للمعلومات  عامل يرتب   -1

   .لخ  مواقفه، دوافعه ومحفزاته،  موحاته ورغباته، خبراته، مزاجه.. :مثل

  .لخ  جاذبيته، شكله، سلوكه، نم  تواصله.. (:Target)المستهدف   -2

 راك.دالسيا  المكاني والزماني الذك تم فيه اإل (:Situation) الحالة الظرفية  -3

 نذكر منها: ،وثمة صنوف من أشكال اإلدراك

(: وهو  دراك مبني عل  تفســير من  Selective Perception) كدراك االختياراإل  -1

 Dearborn &. Simon (1958)واقع رغبات الفرد وخلفياته وخبراته ومواقفه. 

الـ   -2 أثير الـه ة أو ســـــمعـ Halo Effect) ةـت المتلقي يلتق  صــــــف ــة  ة(: ـف مـحددة ـخاصـــ

 Asch (1951) and Dion. (1972)’s    دراكه الكلي عليها. ويبني   ،بالمستهدف

Experiment 

عل   (: فـمدرك المتلقي عن اآلخرين يؤثر ســـــلـبا  Contrast Effectsـتأثير التـباين )  -3

 دراكه للهدف. 
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ــورStereotypingدراك النم ي )اإل  -4 ــابقة، فيتم   ة(: وهو المبني عل  صــ نم ية ســ

ــتهدف من واقع المجموعة التي ينتمي الح  ــخص المســ ــا ص   كم عل  الشــ ليها والخصــ

 الخاصة بها. 

)خذ   الســـمة والخصـــا ص الخاصـــة ل خرين.(: Projectionســـقا ي )دراك اإلاإل -5

 منه( مفروغا   التجانس أمرا  

 
ا  ارة هو ف الموقفأـم ــاعر عن عـب ا مشـــ ه يؤمن وـم ار، اآلخرين عن الفرد ـب اه امفـك أو ، أو تـج

 .سلوكنا مستقبل يشكل ماوهو ، السابقة الفرد خبراتعل   بناء، امشياء
 

 :المواقف أبعاد

   .ومعتقدات أفكار من والمكون ،للموقف المعرفي البعد  -1
 .(يحب ال أو  يحب) مثل المشاعر بتقييم معني وهو  ،للموقف العا في البعد  -2
   .نقيمه وما به نؤمن وتوضي  ما تفسير بكيفية معني وهو  ،للموقف السلوكي البعد  -3

 

فيها الموقف  التي يتشـــكلســـوف نســـتعرض في الكشـــف والتحليل فق  للحظة  ،في مؤلفنا هذا

ــلوكيات  التصــرفات دحدت ضــو ه ت   وعل " تمر في مراحل، وهي تختلف  الّلحظة، وهذه "أو الس

ــان الثقافة   ترفدهفي مراحلها، واالختالف هذا   أو المعتقدات التي يؤمن بها   والدينودوافع اإلنسـ

ودرجة ســالمة حواس اإلنســان والبي ة المحي ة بالحدم،  الذك ينتمي اليه ونم  حياته والعر  

ــ  ابقة. )المصـــدر مؤشـــر  والزمن الذك تم فيه الحدم، وعمر اإلنســـان "نضـــجه " وخبراته الـس

 القيم( اإلدراك

 كيف يتشكل الموقف، وما الذي يؤثر في تشكيله؟  

من جامعة "وـست ـشـستر"  Dr. Michael Pearson, Gretchen Gill( 1)كل من يذكر 

   .(7) عليه"ما تراه هو ما تحصل  " ن اإلدراك: حيال

 :اإلدراك عملية مراحل
اـنات ـيارت خ ا فيـها يتم التي  ولام المرحـلة وهي: االختـيار  -1   و هـمال مـحددة ومعلوـمات بـي

 .أخرم ومعلومات بيانات
 لـها يكون هيـ ة في والمعلومات البـيانات ترتـيب   عادة المرحـلة هذه في يتم حـيم: التنظيم  -2

 التواصـــل أنما ، االجتماعية النظم، المجردة  المشـــاهدة من  المعن  هذا مســـتمدة،  معن 
 .ونظم بق اعات الرب ، التعميم، النم ية الصور، النفسية الصفات، والتفاعل
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 قد وهنا، تاوالبيان  المعلومات من فراالمتو  من  المعن  تشــكيل عملية تتم حيم: التفســير  -3
ــير يتأثر ــاركتنا درجة)  :التالية بالعوامل التفسـ ــابقة خبراتنا، مشـ ــيات، السـ   حيال فرضـ

 ...(للذات مفهومنا، المعرفية  حا تنا، التوقعات، نساناإل سلوكيات
 .حواسنا، نسانل  وجيةولالبي  الدورة، الجوع، الصحة، العمر: الفسيولوجية التأثيرات  -4
  لمجرـيات ونظراتـها تفســـــيراتـها ثـقاـفة فلـكل(: للفرد الثـقافـية الخلفـية) الثـقافـية االختالـفات  -5

ا من مورام الم في حولـن ة، المحي  الـع ــد لـغ ة من تختلف الجســـ اـف ة ل   ثـق اـف ،  أخرم ثـق
 .ونعتقد به نؤمن ما حيال أيضا   يتباين واالختالف

 .متزوج /عزب، ةنوث وام الرجولة سمات"،  أنثي /ذكر" الجنس: االجتماعية دوارام -6
 

 :بينها من ،دراكاإلعل   سلبا   يؤثر ما وثمة
   .ولام االن باع -أ
ــياءامعل   نحكم -ب ــ ام الحدم واقع من شـ ــكل يقع أنه بحكم عليه عتدناا ما أو  ،وضـ   بشـ

 .كررت م
 .تماما   مثلنا ني اآلخر أن نفترض -ت

 

 :يلي ما وفقاإلدراك  رعناص تدقيق نايمكن اإلدراك  في الخا ا التفسير تفادك أجل منو 
  .وقعالذك  للسلوك وصفي تحرير جراء  -أ
  .قلامعل   للسلوك تفسيرين  جراء -ب
 .تفسير بكل خاص  يضاح  لب -ت
   .تم بما شفهية م ابقة -م
  .الثقافة نظمعل   التعرف  -ج
ــير في اآلخر ال رف منظورعل   بالتعرف معني وهو ، التعا ف عامل ختبارا  -ح ،  التفســ

،  والمشـاعرية العا فية بعادام، المنظور تحرير) التعا ف تفعيل في درجات ثالم وثمة
 .(القلق حقيقة

 

 أداة  عل  انها التعا ف بناء  في  ةكأدا  ”The Pillow Method“الوسادة "  " نظريةوتستعرض 

 :من منظور أكثر من الموقفعل   التعرف في مساعدة

 .الخ أ ومعك الصواب معي: ولام الموقع
 .الخ أ ومعي الصواب معك: الثاني الموقع
 ا.مخ  وكالنا صا ب كالنا: الثالم الموقع
  لبسا ته نظرا   العناء هذا كل يستحق ال الموضوع أن يبدو  قد: الرابع الموقع
 .منظور كل في وصواب ةحقيق ثمة، أخيرا  

 



58   تعظيم أثر الّلحظة                               د. زهير المزيدي                                                              

 

 ـبأن العلـماء بعض يعتـقد، الـناس ينتهجـها التي المواقف أصـــــولوـيذكر "د. أرـماـندا ريفيز" ـبأن 
 Social Learning المحي  المجتمع خالل من التعلم نظرـية فثـمة، مجتمعي مصـــــدرـها

Theory: (Bandura 1977) 

ان  مواقف بأن النظرية  هذه تذكر حيم  النماذج خالل ومن ،بالتقليد تعلمه خالل من تسـتمداإلنـس
 .بوينام كنموذج، حوله من المحي ة

 :التالية العناصر خالل من يتشكل الموقفأن كما 

  .الكا ن موقف حيال الوجداني موقفنا= المؤثر  -1
 .معينة الكا ن ب ريقةالسلوكي = االستعداد للعمل نحو موقف   -2

  .الكا ن موقف حول معتقدنا=  دراكياإل  -3
  .تلك العناصرعل   قليل أو  كبير  ما بشكل ا  مبني  سيكون موقف فأك
 

 
 المواقف وظائف

 مواقف وظا ف عدة، نذكر منها:  للاف
 

ــ  -أ  بـــه.ومـــا ـنؤـمن  ،ـعـليـــهـتـمـكـننـــا ـمن اـلـتـعـبـير ـعمـــا ـنـحن  ـكـقـيمـــة ـتـعـبـيريـــة: هوـظـيـفـت
 
دـفاع عن النفس: -ب  ماـلداخلـية ـلد عل  التـناقضـــــاتتمكنـنا من التعرف  وظيـفة امـنا لـل

 .عل  سبيل المثال(حال مجتمع المثليين اآلخرين )
 
 .تمكننا من معرفة العالم وظيفة معرفية: -ج
 
 .تمكننا من الحصول عل  المكافآت وتجنب العقاب وظيفة نفعية: -د

 

نســأل: هل بمجرد ورود معلومة معينة  ليك من خالل أك حاســة من حواســك، يعني أنك وعليه 

 أصبحت واعيا  بها؟

 هل يمكنك أن تثبت بأنك واع لتلك المعلومة؟  

 هل كل ما يجول في عقل اإلنسان يعتبر ضمن دا رة الوعي أم دا رة الالوعي؟

 مع مشاهدة ذات الحدم؟ هل  دراكك للعالم من حولك، هو بنفس  دراك اآلخرين، حت  و 
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 السلوك: ما يفعله الناس.
 اإلدراك: ما يظنه الناس.

 السيا : ماذا يحدم قبل وبعد السلوك واإلدراك.

عبر تقـسيم كل مـشهد من تلك المـشاهد التي اـستعرـضها لنا القرآن مجددا  وبناء عل  ما ـسبق نبدأ 
ونبدأ المح ة امول  مع نبينا موســــ  عليه الســــالم عبر المشــــهد الذك الكريم عبر مح ات، 

 استعرضته اآلية:

مَّ ي  ق ال  )  ۡذ ب ل حۡ  ۡبن ؤ  ۡأسـ   یت  ي  ال  ت ۡأخ  ال  ب ر  شـ   ی  ّن   یۤ و  ۡقت  ب   ت  ي خ   ٰ یۤ ب ن   ن  يۡ أ ن ت ق ول  ف رَّ ر  ل ۡم ت ۡرق ۡب   ل  ي ء    سـۡ و 
 .  ه94ی( ق ۡول  
ونحن أمام هذه التفاـسير لـسنا بـصدد هل التفـسير في موقف نبينا موـس  )راجع الملحق( أاختلف  

نبين للقارئ )الســعة( في )المشــهد( الواحد الذك أدرجه هللا في ل (الّلحظةالترجي ، بل بصــدد )

القرآن، ولعل من يأتي من بعدنا يســتن ق المشــهد بتفاســير أخرم في مجاالت رحبه عبر علوم 

ل  يوم   شـــت  ال نعلمها في مجال اللغة واللســـانيات وغيرها من علوم، فالمســـاحة رحبة زمنيا 

ــير، نجد أن ثمة مح اتالقيامة، وعل  كل حال، فأيا  كان ال ــ  بلحية   تفسـ عبر لحظة أخذ موسـ

 .مع كل منهافهي لحظة مفعمة بالرسا ل القيمية لنقف  أخيه هارون،

 

 

 اختلف اهل التفسير في موقف نبينا موس  )راجع الملحق(

 

تحليل سلوك موس  
)ع(

ثمة ما يبرر -3
سلوكه وهو ما ينم 
عن دفاعه عن الحق

لم يخ ا بل كان -2
ودودا مع أخيه

االنبياء غير -1
معصومين

انقسم المفسرون
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 : دوافع السلو   المحطة األولى

 

يحسـن أن نحكم عليه بالصـواب أو الخ أ دون أن  الاإلنسـان ليه   ن لكل سـلوك يقدم 
ات حول   د من الجـامـع دـي د انبرت الـع ه، وـق دم علـي ه يـق ذك يجعـل دافع اـل نتعرف عل  اـل

ن يكون له دوافع أ، وتبين أن السلوك الواحد من الممكن اإلنسانالعالم لبحم دوافع السلوك لدم 
دافع أغير  ان ـكان الســـــلوك واـحد ـعدة، وحت  و  دوافع تتنوع بت  يختلف، و ن اـل اـنت اـل وع  نن ـك

   .المجاالت، كالمجال المجتمعي والمجال التجارك مثال

 (3)البشر كمخ   لتصنيف الدوافع عند  1954لذك  رحه ماسلو عام كا

و من خمسـة صـفوف تسـلسـلية، ووفقا  لماسـلو فإن امفراد ليتألف الهرم الذك  رحه ماسـ حيم 

يتحفزون من حاجات لم يرضـوها بعد.  ن هذه الحاجات مدرجة من المسـتوم امسـاسـي )أدن   

 :وأول حاجات اإلنسان(  ل  المستوم المعقد )أعل  وأخر الحاجات( كاآلتي

 . لخ...نوم ،ع ش ،جوع) الفسيولوجيا) -1

 صحة/مأوم/أمن/سالمة -2

 صداقة/حب/اجتماعية -3

  نجاز/اإلقرار/تقدير الذات -4

 املة نجاز اإلمكانيات الك/تحقيق الذات -5

 

 ( 1الشكل )

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D9%88%D8%B8%D8%A7%D8%A6%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B7%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A3%D9%88%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D8%AA
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ــميه بالتبضــع و  ــلوك االقتناء أو ما نس ــبيل المثال تحدد في مجال س نجد جامعة هارفارد عل  س
 (  2ع عشرة، وهي كما في الشكل )فادو 

 

 

 ( 2الشكل )

 

مَّ ي  ق ال  )اختلف المفـسرون في ـشرح آية  م  ل   وهنا نـسأل ۡذ ب ل حۡ  ۡبن ؤ  ال   یت  ي  ال  ت ۡأخ  ۡأسـ  و  شـ   ی  ّن   یۤ ب ر    ت  ي خ 
ت  ب   قـۡ  ٰ یۤ ب ن   ن  يۡ أ ن ت ق ول  ف رَّ ر  ۡب ق ۡول   ل  يـ ء    ســـــۡ ل ۡم ت ۡرقـ  . ـ ه، ت رم ـهل منهم أدركوا المعن   94( یو 

ــار البعض يقدم   ــ ! فصــ الظاهر ل ية؟ وهو ما جعلهم يبررون الفعل الذك أقدم اليه نبينا موســ
ت أكبر  أأكثر من تفســـــير بمـا يرفع الحرج من  ه! و ن كـن ن يكون هـذا فعـل نبي مع نبي مثـل

، وعليه،   حدم التفاسير ام لم ينفو االجتهاد الذك انكب عليه العلماء في ذلك، غير أنهم في امعظ
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نســأل، لماذا يريدنا هللا أن نقف متأملين في مشــهد كهذا؟ وما   ا  ن كان التفســير الظاهرك معتمد 
مع أخيه هارون عليهما  نبينا موسـ  ليه  ما عمد مبرر ودرجة أهميته كي ندرك رسـالته؟ حيال 

 السالم؟

ا  د كلـفه هللا لنحو أربعين يوـم ا ان موســـــ  علـيه الســـــالم ـكان ـق ال    ،ذـلك  ن علمـن ال تـع د ـق فـق
ين    )عليه الســالم، موســ  عن ّب ه  أ ْرب ع  يق ات  ر  ر  ف ت مَّ م  ْمن اه ا ب ع شــْ أ تْم  وســ   ث الث ين  ل ْيل ة  و  اع ْدن ا م  و  و 
ة   دء 142امعراف: ...ل ْيلـ  اـنت ـهذه المواـعدة لـب ه  ( وـك د أن أنج  هللا قوـم اب التوراة بـع وحي كـت

بني  ســرا يل من العبودية، وجعلهم أمة حرة قادرة عل  القيام بما يشــرعه هللا لها من العبادات 
ولما أتم َّللّا نعمته عليهم بالنجاة من   :في تفســــيره الشــــيخ ابن ســــعدك وأحكام المعامالت، قال

أن يتم نعمـته عليهم، ـبإنزال الكـتاب اـلذك فـيه   ـعدوهم، وتمكينهم في امرض، أراد تـبارك وتـعال 
امحكام الـشرعية، والعقا د المرـضية، فواعد موـس  ثالثين ليلة، وأتمها بعـشر، فـصارت أربعين  
ديهم، وتشـــــو   ل   ا موقع كبير ـل د َّللّا، ويكون لنزولـه أ لوـع د موســـــ ، ويتهـي ة، ليســـــتـع ليـل

 .انته  . نزالها

عليه  موس   سرا يل للعجل، فقد بدأت هذه الفتنة أثناء غياب  وكانت هذه المواعدة قبل عبادة بني
د ا ل ه   :الســــالم وقبل رجوعه كما قال تعال  ــ  ســ ْجال  ج  ْم ع  ّي ه  ل  ْن ح  ه  م  ْن ب ْعد  ــ   م  وســ ذ  ق ْوم  م  اتَّخ  و 

ار   و  ف ا ق ال   : ل  قوله تعال  ... خ  ب ان  أ ســ  ه  غ ضــْ وســ     ل   ق ْوم  ع  م  ج  ا ر  ل مَّ ْن    و  ون ي م  ل ْفت م  ا خ  م  ب ْ ســ 
ك  )المصدر اسالم ويب(150-148امعراف (  ... ب ْعد 

لـمدم أربعين ليـلة  علـيهوالتكليف اإللهي اـلذك اعتكف أكبر لعالقـته ـبا  اذا  ـكاـنت المســـــؤولـية فـ 
من   ـلهـكانوا يعـبدون هللا، ـفأك ـخذالن ـهذا يتعرض  بـعد أنليـفاجا بعـبادة بني  ســـــرا ـيل للعـجل 

 قومه بخبر يفاج ه به هارون!

لوك موـس  كان روحي الرتبا ه بالتكليف اإللهي ولم يكن عن دافع )االنا( وال عن أك  فدافع ـس
ن نتعرف عل  ـسلوكيات البـشر من حولنا  أدافع آخر كان يـشغله، وعليه فـسلوك كهذا يت لب منا 

حيال ظاهرة مجتمعية ما  لنتعرف عل  قيمهم ومباد هم ونتعرف عل  ما قد يشــــكل توجها عاما
لبية   نعتبرها ـس   و  يجابية كي نتخذ بصـددها موقف، فهذا درس آخر تقدمه لنا هذه اآليةأن كنا ـس

 .(الّلحظةعبر تشكل تلك )

ن موقف موســ  عليه الســالم، ان كان ال ينســجم وســلوك امنبياء، فان هللا اســتعرض لنا  ثم 
لذك ال ينسـجم مع كونهم أنبياء في مثل موقف  سـلوكيات أخرم لألنبياء  تمضـي لذات السـيا  ا

ۡت ب ه  يوسف عليه السالم في )  ل ق ۡد ه مَّ ّب ه   ۦۖو  ن  ر  ا ب ۡره ـــــٰ ء  ۤ أ ن رَّ ا ل ۡوال  ه مَّ ب ه  ( يوسف، ومع ذك  ۦۚو 
ه  ٱف  النون في ) وت  ٱ ۡلت ق م  ل   ۡلح  ه و  م  ــلم في )مࣱ ي و  ــل  هللا عليه وسـ ــافات، ومع محمد صـ ع ب س   ( الصـ

لَّ ٰۤ  ت و  تَّٰ   هَّ  ٱع ف ا ( عبس، )و  ۡم ح  نت  ل ه  ت ۡعل م   ن  ي لَّذ  ٱل ك   ن  يَّ ت ب  ي  ع نك  ل م  أ ذ  ق و۟ا و  د  ب  ٱص  ذ  ــٰ ( التوبة،  ن  ي ۡلك ـــ
من  بع عبر تـعدد وتنوع   اإلنســـــان ـنه يعترف بـما جـبل علـيه أليبين لـنا واقعـية ـهذا اـلدين ومن 

 العظيمة. الّلحظاتتلك 
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 : في العالقاتالمحطة الثانية

 

تتنوع العالقات فيما بين البـشر، وتختلف باختالف نوع الراب  الذك يرب ك بال رف   
 اآلخر، ونجد في القرآن صورا  عديدة لعالقات شملت وفق ما أشرنا اليه في الجدول

 التالي:         

 

 اآليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة عالقة تسلسل

أ بـ ت  ي   ب مع ابنهام 1 ــٰۤ ن   ی  ّن   ــــــــ ۤاء  ۡد جـ  ن   یقـ  ۡلم  ٱم  ا ل ۡم  ۡلع  ك   یۤ تَّب ۡعن  ٱفـ   ۡأتـ ك  يـ  مـ  د  أ هـۡ

ٰ  ر  اص 
ࣰ
 س و    

ࣰ
 (. مريم43) اّي

ال   امخ مع أخيه 2 ب   ال   قـ  ـي  ٰ ت ۡثر  م  ٱلرَّ ه و  أ ۡرح  ل ۡيك م  ٱۡلي ۡوم ۖ ي ۡغف ر  ٱهَّ  ل ك ۡمۖ و  ين  ع  م    ح 

 . يوسف(92)

ــع   3 ــزوج مــ الــ

 زوجته

أ  ي   اي  ـــٰۤ  ٰ ی  لنَّب  ٱ ه  ك  ق ل ّم  ۡزو  ۡدن   ك نت نَّ    ن ج  ز   اي  لد نۡ ٱ ٰوة  ي  ۡلح  ٱ ت ر  اي و    ن ت ه 

م   ن  يۡ ف ت ع ال   ا ج 
ࣰ
اح ۡحك نَّ س ر  أ س ّر  تّ ۡعك نَّ و   ي أ م 

ࣰ
 . امحزاب(28) ال

ن س ۤاء   الزوجات 4 ــٰ ن ٱلنَّب ّی   ي  ا ٱۡلع ذ اب   م  ع ۡف ل ه  ــٰ ب ّي ن ة  ي ض  ش ة  م  ح  ــٰ نك نَّ ب ف  ي ۡأت  م 

ك ان  ذ  ٰ ۡعف ۡين ۚ و    ٱهَّ   ع ل   ل ك  ض 
ࣰ
ير  .االحزاب(30) اي س 

ول   المؤمنون 5 سـ   رَّ
ࣱ
د مَّ ح  ع ه   ن  ي لَّذ  ٱو   هَّ ۚ ٱم  دَّۤاء  ع ل    ۥۤم  ۤاء  ب   ۡلك فَّار  ٱأ شـ  م  ح  مۖۡ يۡ ر    ن ه 

ا 
ࣰ
د ا سـ جَّ

ࣰ
كَّع ۡم ر  ٰىه  ن   ۡبت غ ون  ي  ت ر   ّم 

ࣰ
ال  ٰ هَّ  ٱف ـضۡ و  ـضۡ ر  اۖ و 

ࣰ
اه مۡ ي سـ   ن  یف   م 

ۡن أ ث ر   م ّم  ه  وه  ج  ود ۚ ٱو  ج  ث ل ه مۡ  لـ ك  ذ  ٰ لســـــ  ة ۚ ٱ یف   م  ىـٰ ۡم ف   لتَّۡور  ث ل ه  م   یو 

نج  ٱ ه   ل  ي إۡل  ــ  ج  ش ۡ ـ ۡخر 
ۡرع  أ  ــ   ۥك ز  ه  ف ـ ر  مٰ ٱف   ۡست ۡغل ظ  ٱف    ۥاز  ل ٰ   ۡست و  ع 

وق ه   ــ  ب  ي   ۦس اع  ٱ ۡعج  رَّ م   ظ  ي غ  ي  ل   لز  ع د    ۡلك فَّار   ٱب ه  ن و۟ا   ن  ي لَّذ  ٱ هَّ  ٱو  ام  ء 

ل و۟ا  ع م  ت  ٱو  ـٰ ل ح  ـٰ ۡنه م مَّ  لصَّ  م 
ࣰ
ة ا ع ظ  ۡغف ر  أ ۡجر  اي  و   .الفت ( 29) م َۢ
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ن ی  ق ال    ّن ۤی  النبي مع النبي 6 ر  ل ٰ ۤ أ ن ت ۡأج  ت ۡين  ع  ــٰ ك    ۡحد م ٱۡبن ت یَّ ه ـــ ح  يد  أ ۡن أ نك  أ ر 

يد  أ ۡن أ ش قَّ  ۤا أ ر  م  ك ۖ و  ند  ۡن ع  ا ف م 
ࣰ
ۡمت  ع ۡشر ج ۖ ف إ ۡن أ ۡتم  ج  ن ی  ح  ــٰ ـــ ث م 

ين  ) ل ح  ـٰ ن  ٱلصَّ د ن ۤی   ن ش ۤاء  ٱهَّ  م  ل ۡيك ۚ س ت ج   القصص (٢٧ع 

 

لوكياتها الصـا بة والخا  ة، كي يجعلها نماذج لتدرك ويبين هللا  لنا صـورا من تلك العالقات، بـس
 أوال ثم تكون بمثابة مؤشر لديك في رسم عالقاتك مع من هم من حولك.

قد صـار بالشـكل الذك  ا  مع أخيه هارون الذك أيضـا كان نبي  ا  ن كان تصـرف موسـ  وهو نبي إف
ــار اليه، وهما أخوين، فإصــالح ذات ال ــجار فيما بين  ص ــب ش ــار ال غن  عنه حال نش بين مس

الذك بينه هارون لموســـ  يبين لنا أهمية اإلحا ة   اإلدراكخوة، فما ســـبل اإلصـــالح، ولعل اإل
 . الّلحظةوفق تلك  ذات البين، بل أظنه كذلكلالعلمية كمسار في اإلصالح 

ن كان دافع إحافظ عليه، فن حق هللا الزم في ان ي إسـببا، ففي نبذ  خوة يوسـف ن كانت الغيرة  و 
لوك  لوك موـس  مع هارون )روحي( إنا( الغيرة، فخوة يوـسف )ام ـس أمانة حق  بدافع  ن دافع ـس
 هللا.

   

 : في انجاز المهام المحطة الثالثة

 

ــل حيال تبليغ الدعوة   ــتعرض لنا هللا نماذج عدة لألنبياء والرسـ في انجاز المهام يسـ
ــم بدافع  ــتعرض عبر جدول يلخص  في الجدة والحس ــفقة والرحمة، وفيما يلي نس الش

 لبعض مما اخترنا عما ورد في حق االنبياء:

 

النبي  تسلسل

 )ع(

 نموذج عن آية السلوك 

ا و   ّن ی اإلصرار نوح 1 ۡم ف ۤی  د ع ۡوت ه مۡ  ك لَّم  ب ع ه  ــٰ ع ل ۤو۟ا أ ص  ۡم ج  ت ۡغف ر  ل ه  ل 

ۡم  اذ ان ه  و۟ا  ء  ت ۡكب ر  ٱســۡ و۟ا و  ر  أ صــ  ۡم و  ۡو۟ا ث ي اب ه  ت ۡغشــ  ٱســۡ و 

ا
ࣰ
 .نوح(7)ٱۡست ۡكب ار
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ة   موس  2 ة بمعـي ة الم لـق الثـق

 هللا 

ی     نَّ  ق ال  ك الَّۤ  ع  ّب ی م  ين   ر  ي ۡهد   .الشعراء(62) س 

ۡري م    الدعوة للمناصرة عيس  3 يس   ٱۡبن  م  نۡ ق ال  ع  ن  م  ـۧ ّي  ار  و  یۤ  ل ۡلح  ار    ل    أ نص 

ن ت  ام  ــ  ار  ٱهَّ ۖ ف ــــــ ــ  ي ون  ن ۡحن  أ نصـ ار  و  ٱهَّ ۖ ق ال  ٱۡلح 

ٰ  ر  ــۡ نَۢ ب ن ۤی   ســ  ّم 
ࣱ
يل   َّۤاىِٕف ة ء  ك ف ر   ۤۤ  ف أ يَّۡدن ا و 

ۖ ࣱ
ت  َّۤاىِٕف ة

و۟ا   حـ  بـ  ــۡ أ صـــ ۡم فـــ  هـ  د ّو  ٰ  عـــ  لـ  و۟ا عـ  نـ  امـ  ن  ء  ـي ذ  ٱلـــَّ

ين   ر  ه  ـٰ  .الصف(14)ظ 

ن   عدم المداهنة محمد 4 د و۟ا ل ۡو ت ۡده  ن ون   و   . القلم(9) ف ي ۡده 

الرحمــة بقومــه قبــل   براهيم  5

 ان ينزل بهم العذاب

ٰ  إ ۡبر  ــٰۤ يم  ﴿ي ـــ ۡض  ه  ذ اۤ  ع نۡ  أ ۡعر  ــٰ ۤاء   ق دۡ    نَّهۥ   ه ـــ   أ ۡمر   ج 

ّب ك ۖ  مۡ   و   نَّه مۡ   ر  ات يه  ﴾  غ ۡير    ع ذ اب    ء  ۡرد ود     (هود.76)  م 

ــار امدوات  سليمان 6 اســـــتثم

ــة الممنوحــة   الخــارق

 في الدعوة

۟ا أ ي ك ۡم ي ۡأت ين ی ل ؤ  ا ٱۡلم  أ ي ه  ــٰۤ ا ق ال  ي ـــــ ه  ۡبل  أ ن ق ب ع ۡرشــ 

ين   ۡسل م   .النمل(38) ي ۡأت ون ی م 

 

ــم ومحاوالت اإلنجاز تتكرر جنبا أفنالحظ كيف  ــلوك الحسـ ل ق الرحمة في  ن سـ ل  جنب مع خ 
 انجاز المهام.

كما نالحظ في ســورة التحريم ما هو أكبر من قبل هللا نحو زوجات رســولنا الكريم في زجرهن  
باســـــتـبدالهن بزيـجات أفضـــــل منهن من جـهة ومن جـهة أخرم من أن هللا ومال كـته وصـــــال  

هيرا للرســـول في ذلك، وهو أشـــد مما وقع عل  هارون مقارنة بما وقع المؤمنين ســـيكونون ظ
 .ل  هللا عليه وسلمعل  زوجات الرسول محمد ص
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 رابعة: في ايتيار موسى لمهمة الرسالةالمحطة ال

 

أمر هللا تـعال  نبيـنا يحي  بأن يأخذ الكـتاب بقوة )يا يحي  خذ الكـتاب بقوة( أك باالجتـهاد  
ولياء، لذا لم نجد سـوم عدد محدود  بأوامره ونواهيه، فسـبحانه يحب عزيمة اموالعمل 

من امنبياء ممن وصـفهم هللا بأولي العزم، فسـمات موسـ  عبر مشـاهد السـرد القصـصـي التي 
اسـتعرضـها لنا القرآن لهي تعزز لهذا السـمت النبوك فيه، هذا من جهة، ومن جهة أخرم يجب  

لذات اإللهية عبر )واصـــ نعتك لنفســـي( أك من قبل احين يكون ال نغفل االصـــ ناع الرباني أ
جريت عليك صــنا عي ونعمي، وتربيتي، لتكون لنفســي حبيبا مختصــا، وتبلغ في ذلك مبلغا ال  أ
   .ه احد من الخلق، اال النادر منهم، وما لقاء موس  بالخضر اال ضمن مسار االص ناعلينا

 

وفق سمات المحطة اليامسة: سمات النبي تتشكل 

 ن به من االقوام يالمحيط

 

بدا لنا من أن ســــمات امنبياء الذين يقع االختيار عليهم لها عالقة بســــمات القوم من  
نفانك صــنف مؤمنون صــالحون، وصــنف ظالمون  فحولهم،  اليهود وبنو  ســرا يل صــ 
قون قيهم، وال ي تعامل : ع صـاة فاـس را يل  وقد مد ح القرآن مؤمنيهم، كما ذم فاـس القرآن مع بني  ـس

ا ي قب ل بأكمل ه أو ي رف ض بأكمل هك و نما باعتبارهم أفراد ا ي نتمون   ا أو قوم  أو اليهود باعتبارهم جنسـ 
عسـك ر اإليمان أو معسـكر الكفر ن يكون من  أفمع هكذا قسـوة ل باع القوم، كان ال بد  ، ما  ل  م 

ل  مسار التربية الربانية التي تعرض اليها  يدعوهم شديدا ، ولعل في )اص نعتك( لنفسي  شارة  
 .موس  من قبل هللا 

ولعلنا ندرك ذلك عبر ـسلوكياتهم وعنادهم، وما يلي   (15) بالـسهلة ل ـسرا ي  يلم تكن ـسمات بن ف
 شواهد عن تلك السمات:
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 اآلية السمة تسلسل

ة  1  ن الظـاهرة الغـالـب

عل  بني  ســــرا يل  

الـسابقين كانت الكْفر 

ــيــــان صــــــ  :والــــع 

 

 

لْ  ا  ﴿بـــ  ـيال  مـــ  ْم فـ قـ لـ  هـ  م  َّللاَّ  بـ كـ فـْر  نـ ون  لـ عـ نـ هـ   .(88اـلـبـقرة: ) ﴾يـ ْؤمـ 

 

 

ــداوة  2 ــعـ ــدة الـ شـــــ

 :للمؤمنين وبغضهم

د نَّ ﴿ ين   ل ت ج  الَّذ  ن وا اْلي ه ود  و  ين  آم  لَّذ  ة  ل  أ ش دَّ النَّاس  ع د او 

ك وا﴾  (82الما دة: ) أ ْشر 

 

 

ــاء   3 ــيـ ــبـ ل امنـ ــْ ــتـ قـ

 :والرسل

ا يق ا  ﴿أ ف ك لَّم  م أ ْنف س ك م  اْست ْكب ْرت ْم ف ف ر  ا ال  ت ْهو  س ول  ب م  ك ْم ر  اء  ج 

يق ا  ف ر   (87البقرة: ) ﴾ت ْقت ل ون  ك ذَّْبت ْم و 

 

 

ــوراة  4 ــت ــحــريــف ال ت

وتـزيـيـف كـالم هللا  

 واالفتراء عليه

ن   ل م  ع ْن  ﴿م  ف ون  اْلك  ّر  ين  ه اد وا ي ح  ه  الَّذ  ع  اض  و  [، 46]النساء:  ﴾م 

ه ْم ﴿ :وقال تعال  ب  و  ل   َّللاَّ  اْلك ذ  ي ق ول ون  ع  ون  و         ﴾ي ْعل م 

 (75آل عمران: )

 

 

ــة  ا 5 ــهـ ــاذ اآللـ ــخـ تـ

 والوقوع في الشرك

ه   ﴿و   ذْ  ْن ب ْعد  ْجل  م  ْذت م  اْلع  ين  ل ْيل ة  ث مَّ اتَّخ  وس   أ ْرب ع  ْدن ا م  اع  و 

أ ْنت ْم  ون  و   (51البقرة: ) ﴾ظ ال م 
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ا ْشر الف تنة والف سادن  6 ي ْسع ْون  ف ي اْم ْرض   ﴿ك لَّم  ْرب  أ ْ ف أ ه ا َّللاَّ  و  ا ل ْلح  أ ْوق د وا ن ار 

ب   َّللاَّ  ال  ي ح  ين  ف س اد ا و  د  ْفس   (64الما دة: ) ﴾اْلم 

 

 

غيرة والحسد وعدم  ال 7

ير للمؤمنين  حّب  الخ 

وا  ح  ّي   ة  ي ْفر  ْبك ْم س  س ن ة  ت س ْؤه ْم و   ْن ت ص  ا  ْن ت ْمس ْسك ْم ح    ﴾ ب ه 

 (120آل عمران: )

 

 

ــق   8 ــي ــمــواث ض ال ــْ ــق ن

 والعهود

ا ْم  ﴿ف ب م  ع ْلن ا ق ل وب ه  ج  ْم ل ع نَّاه ْم و  يث اق ه  ْم م  ه  ي ة  ن ْقض       ﴾ق اس 

 (13الما دة: )

 

 

ين   9 ّد  اـل االســـــت هزاء ـب

 وش عا ره

ب ا  ﴿ي ا ل ع  ا و  و  ين ك ْم ه ز  ذ وا د  ين  اتَّخ  ذ وا الَّذ  ن وا ال  ت تَّخ  ين  آم  ا الَّذ  أ ي ه 

اْلك فَّار   ْن ق ْبل ك ْم و  ت اب  م  ين  أ وت وا اْلك  ن  الَّذ           ﴾أ ْول ي اء  م 

 (57الما دة: )

 

 

ــال أ 10 ــا والم ب ل الّر  ــْ ك

 الحرام

م   ه  أ ْخذ  ال  النَّاس   ﴿و  ْم أ ْمو  أ ْكل ه  ق ْد ن ه وا ع ْنه  و  ب ا و  ل  الّر   ﴾ب اْلب ا  

 (161النساء: )

 

 

ة القلبق   11 ة  أ ْو أ ش د   ﴿ث مَّ  سو  ار  ج  ي  ك اْلح  ْن ب ْعد  ذ ل ك  ف ه  ة  ق س ْت ق ل وب ك ْم م   ﴾ق ْسو 

 .(74البقرة: )
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اء   ﴿ال   جبن وحب  الد نياال 12 ر  ْن و  ن ة  أ ْو م  صَّ ح  م م  يع ا   الَّ ف ي ق ر  م  ﴾ي ق ات ل ون ك ْم ج  د ر   ج 

 (14الحشر: )

 

د   ﴿ ك وا ي و  ين  أ ْشر  ن  الَّذ  م  ي اة  و  ص  النَّاس  ع ل   ح  ْم أ ْحر  نَّه  د  ل ت ج  و 

ر  أ ْلف   د ه ْم ل ْو ي ع مَّ  (96البقرة: ) ﴾س ن ة  أ ح 

 

 

ــ  13 م ـح ـه ريـــة  دـت ظـــاهـ 

 وحقيقت هم اختالف

ْم  ﴿ب أْس ه مْ  ق ل وب ه  يع ا و  م  ْم ج  يد  ت ْحس ب ه  ْم ش د  تَّ ب ْين ه  الحشر: ) ﴾ش 

14). 

 

 

ب تْ  الذلة والمسكنة 14 ض ر  ن   ﴿و  وا ب غ ض ب  م  ب اؤ  ْسك ن ة  و  اْلم  لَّة  و  م  الذّ  ل ْيه   ﴾َّللاَّ  ع 

 (61البقرة: )

 

 

 

وعليه فكان ال بد ان يكون النبي الذك يرـسل  ليهم عل  ـسمات قادرة عل  الحد من تلك الـسمات 
عل  المنبوذة، وقادر بنفس عنادهم من القوة والحدة لمواجهتهم، وهو ما ظهر وانعكس عل  ردة ف

 موس  مع أخيه هارون.  
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 دسة: سمات شيصية موسىالمحطة السا

 

مَّ )ي  مع أخيه هارون عبر  نبينا موســ   ن ســلوك  ۡذ ب ل حۡ  ۡبن ؤ  ۡأســ   یت  ي  ال  ت ۡأخ  ال  ب ر  ۤی( ليس و 
عن دافع سـلبي، وال  بع منبوذ، ويدفع عن موسـ  ذلك سـلوكيات أخرم تعزز   مؤشـر

 للمروءة والرحمة والود نجدها في مثل:

 

 اآلية السمة تسلسل

 المبادرة في فعل الخيرات 1

 نصرة الضعفاء

لَّٰ ۤ   ل    ا ث مَّ ت و  ق ٰ  ل ه مـ  ّل  ٱف ســـــ  ّب    ّن   لظـّ  ال  ر  ۤا  یف قـ  ل مـ 

ۡلت    ل   ۡن خ   یَّ أ نز   ي  ف ق  ر  يۡ م 
ࣱ
 .القصص(24) ر

ا  حسن المعشر والخلق 2 ٰىه م  أ ب ت  ي  ق ال ۡت   ۡحد  ۡره ۖ ٱ ــٰۤ ج  ۡـٔۡ ن   ر  يۡ   نَّ خ    ۡستـ  ۡرت  ٱم  ج  ۡـٔۡ  ۡستـ 

ل ح  ٱ ن  ي ۡم م  ٱ ی  ۡلق و  ٱ ـٰ  .القصص(26)ن  ي لصَّ

وســـ     اإليفاء بالعهود 3 ٰ  م  ا ق ضـــ  ل  ٱف ل مَّ ار   ۡم ج  ســـ  ن  ۦۤب أ ۡهل ه  و  ان س  م  ء 

ان ب   ۖا ق ال  م  ۡهل ه   ل  ور  ٱج 
ࣰ
ا  یۤ   ّن   ۡمك ث ۤوا۟ ٱن ار

ࣰ
ت  ن ار ان ســۡ ء 

ات   یۤ لَّع لّ   ن   ك مي ء  ة  ّم  ۡذو  ــ  ب ر  أ ۡو ج ا ب خ  ــ  ۡنه ار  ٱّم  ــَّ ل ع لَّك ۡم  لن

 .القصص(29) ت ۡص  ل ون  

الســـــعي في حــاجــة أهلــه،   4

وتــأمين اال م نــان لهم، مــا  

 ينم عن ود ورحمة

ا ف ق ال  م  ۡهل ه  
ࣰ
ا ن ار ء  ا لَّع لّ   یۤ   ّن   ۡمك ث ۤوا۟ ٱ  ۡذ ر 

ࣰ
ت  ن ار ان ســـۡ  یۤ ء 

ات   د  ع ل    ك مي ء  ا ب ق ب س  أ ۡو أ ج  ۡنه  م لنَّار  ٱّم 
ࣰ
 . ه(10) ه د

 به مخيهح   5

غيره  عن واال لمــا اختــاره 

 مثال

ز   یلّ   ۡجع لٱو    ي و 
ࣰ
ۡن أ ۡهل  ر ون  أ خ  ی ا ّم  ر  ـٰ  . ه(29ی )ه 
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 اإلدرا سابعة: مسار المحطة ال

 

ما الذك كان يراه هارون ما جعله يرم مشــهد عبادة العجل من قبل قومه عل  غير صــورة ما  
 ؟  مع أن كالهما نبي رآها موس 

ان لل برك د ـجاء في ـجامع البـي ال القوم  :لـق ا ـق ال: لـم اس، ـق ف ين   عن ابن عـب اك  ه  عـ  ل يـْ ح  ع  ﴿ل ْن ن ْبر 
وســـــ  ﴾ ع    ل ْينـ ا م  تَّ  ي ْرج  أـقام ـهارون فيمن تبـعه من المســـــلمين ممن لم ي فتتن، وأـقام من يعـبد   ح 

ــلمين أن يقول له موســ    ــار بمن معه من المس العجل عل  عبادة العجل، وتخّوف هارون  ن س
ل ْم ت ْرق ْب ق ْول ي﴾ ا  يل  و  ْقت  ب ْين  ب ن ي   ْسر   .وكان له ها با م يعا ﴿ف رَّ

يت   في قول هللا تعال    وقال البعض: ش  ﴿ما منعك  ذ رأيتهم ضلوا أال تتبعن أفعصيت أمرك ق ال  خ 
ل ْم ت ْرق ْب ق ْول ي﴾ ا  يل  و  ر  ْقت  ب ْين  ب ن ي   ســـْ أن يتبعني بعضـــهم ويتخلف   قال: خشـــيت أ ْن ت ق ول  ف رَّ

قال: كنا نكون   .وقال آخرون: بل معن  ذلك: خشـــيت أن نقتتل فيقتل بعضـــنا بعضـــا .بعضـــهم
 انته  .فرقتين فيقتل بعضنا بعضا حت  نتفان 

 ذا هناك ثمة الخشـــية من اتخاذ قرار الحســـم من قبل هارون، لخشـــيته من اقتتال القوم، ومع  
 في: خوين، وكالهما أنبياءيقدمه هللا لنا حين كان كال ام االقتتال يكون الفناء، فهنا درس

 .تباين وجهات النظر  -1
 .حكامعدم االستعجال في ام  -2
  .الرفق فالحوار من أجل حسم المواقف قبل العضالت -3
أهمية التحلي بالحلم أمام ما ينتاب ال رف اآلخر من مشـاعر الغضـب في التعرف عل   -4

 حقيقة أك موقف.
ــار االصــ ناع،  -5 ذ  في تكليف موســ  )ع( واعتكافه لمدم أربعين ليلة، كان ضــمن مس

( الســليم بالموقف كيف  اإلدراكبلغه هللا بالرســالة )التوراة(، وأرشــده حيال )آلية تشــكل 
 ن يتم عبر أخيه هارون.أيمكن 

﴾يمانهم  الختبار قوم موس  حيال  -6 ك  ن ب ْعد  ك  م   ٨٥:  ه ﴿ف إّنا ق ْد ف ت ّنا ق ْوم 
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: لحظة التقا  نبينا سليمان د الثانيدددددددددددددددددددددد المشه
 بالملكة بلقيس

 
 

التذاليذة حيذال ظ حل المراحذت التي اذاد ا عذداد فيكذا لمللذة  ذذذذ ذ  لحي    الّلحظذةكذللذف في 

اقَْيَكا   دخولكا الصذذر) ) ْْ َعْ   ذذَ ََ َ ْت ُ لُْجةك َوَكتذذَ ْرَ) ف فَلَْما َرأَْت ُ َحبذذِ قِيَت لََكا اْدُخِلي الصذذْ

 ُْ لَْم ََ ْْ َرّ ِ إِظِّي  ْرُ) ُمَمْردُ ِمْ  قََواِريَر َ قَالَ ِ َرّ ِ قَاَل إِْظ ُ صذذذَ لَْيَماَن ِِّْ ُْ َمَع  ذذذُ لَْم ي َوأَ ذذذْ َْبذذذِ َظ

 (44)النمت  اْلعَالَِمي َ 

مع تحليل موقف بلقيس حين دعاها نبينا سللللللليمال الصوح  اكللللللمرت تلول قل مم  بلقيس بنحو  ف
كشلللللللللللل   انا   ّالحظا ت وتلك  امتتااية و اذي كال  ألثم فيها يتعاظم بشلللللللللللل ل متنا   ّالحظا من 

ونسلللتعمل  اك عبم  تح مه  احقيقةت  وسلللعنطاق يح مه  او قع انطاق أا النتقاح مسلللا  ي فه نه  
 .محطا 

 ولى: تحليل موقف بلقيسالمحطة األ

وبغض  انظم عما تناواته  ات اسللللللللللليم حياح  امشلللللللللللهل  اذي نحن بكللللللللللللد ت حي  ن ل  
بما   ات اصللللللللللليل ال ع قة اها الت اق على  اشللللللللللل ل  اعا  المشلللللللللللهل و الصت فا  كان  

سللللللنتناواهت وعليه نقوح فه تحليلنا الموقف  اذي تعمهلللللل   ايه بلقيس أل سللللللليمال عليه  اسلللللل   
 نتقل  عبمها من د ئمة يح مها  او قع  (احظة)  بما  أته فه   فوجئ إدعاها اعبادة  اخااقت وهه 

 :من مسا  ال ئمة تح مها  احقيقة و اك وفق ما يله
 و قع احظة  العوة عبم  سااة  -1

 احظة  ؤيتها الكمر -2

 احظة حسبته ا ة -3
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 احظة كش   عن ساقيها -4

 احظة تلقيها  اتوجيه -5

 احظة  عتماد  اتوجيه   -6

 احظة دصوح د ئمة  احقيقة  -7

يمشللنا   عبم نبينا سلليمال ) ( ورصم  ثمة بمم ة امسلا  من  اقيم ات صاهلتهوعبم  انه   اذي  
 عبم مللة سبأ د وسا علةت منها:

 أوال: نبذ  انه   اتقليلي ألساايب  ات ليم.
 .و امن ز   بها عبم  ساايب من  إل  الزما  فه  اتعامل معثانيا: 

 ثااثا:  الستلشاف.
 قنا .بها  فه  إل البل   و إل  بعا: دو  

 صامسا: ملى  العتماد على  احو س فه  صل    الح ا .
  عتماد أساايب  الصتبا .سابعاي: 

 .ثامناي:  نتظا   إلفادة
 تاسعاي: ثمة د ئمة يم ن  د  كهات والن ال تقوى عليها  احو س ا  تقاء بااعقل و اقلب.

كأنه  ) الشلللللف عن سلللللاقيها اتختبم ت حين أفاد     ألمموفه قيل اها أه ذ  عمشلللللكد  سلللللتلعى 
 علو . م اال مما ام تعهل  من فه احظتها فقل أد ك  (هو 

 ف ه  عتماد أساايب  الصتبا ت كال ال بل أل نتعمل اما تعنية ) اُّل ة(
 

 (17)في معجم المعاني  لجة معنى

o : ة  كثرة امصوات واختال  ها اللَّجَّ

o عت ب هم الناس: لَّجةَ  سم  خ   أ صوات ه ْم وص 

o : ة ل ب ة   اللَّجَّ  الج 

o  معالج: ، ج   و  ل جٌّ اج   ، و  ل ج   ل ج 
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o : ة ه اللّجَّ  ماء كثير تص خب أمواج 

o   ة : ل جَّ ه ام مر   معظم 

o : ة  معظم البحر وترّدد أ مواجه اللّجَّ

o ة   فالن  شبيه  بالبحر واسعة: ل جَّ

o   ة: كأ نَّ ع ْيش ه  شديد  السواد ل جَّ

o   ة : ل جَّ ه  ك أ نَّ ع ْيش ه   الظَّال م  اد  دَّة  س و  ة   ش   ل جَّ

o ّي { بَْحر   }ف يتردد أمواجـه، ولجـة الليـل: تردد ظالمـه، ومنـه  :لجـة البحر ، أك عميق   ل ّج 
 متردد اممواج . 

ة   ب ْته  ل جَّ س   ظنته ماء غزيرا النمل﴾ ٤٤﴿ح 

رصم ايخول فه  اذي حسلللللللبته ا ة عن  اقيا   اي ل تطلب بلقيس شلللللللخكللللللل أكال من  امم ن فقل 
بن سلها باامرم   ألممل تسلتلشلف أال إنها ام تطلب  اك وأب  أبن سلها بذاك صشلية  البت حت ريم 

 مللة! وهو ما ينم عن أممين:كان  بمقا   امن أنها 
  ألوح:  امغبة بااتعمف على كل جليلت وريم مأاوف اليهات وحب  الط  .
  اثانه:  اتحقق من  اخبم ومعاينته بن سها ال عبم صبم يمدها من  اغيم.

 س مة قومها يلعوها اإلقل   بن سها التخا  ما يلز  من قم  .إل أمم  اثاا : 
ايه باالشلفت وهو بما ال يليق بمللة اهو يعزز عن كسلم ارعم ف  املليةت  إما عمل    بعا: إل 

نات  نا( و ألصمى طبقة ) وحية(ت أما د فع  ألمن طبقتينت طبقة ) أل مزي   وعليه فل فع سلللوكها هو 
فهو عبم  اعائل على  اذ   بسلللللللللللللوض كهذ ت و ا هللللللللللللوح كال محو  ت أما  ال فع  اموحه فهو بما  

ى  اقم    اذي سللتتخذ  على شللعبها ووطنهات وهو بااهللمو ة يعنه  اوالء الوطنت و اوالء يتمتب عل
كما  شا    ايه نتائ  بحوث جامعة ها فا د ينهم تح   ال فع  اموحهت وعليه فال بلقيس تلول  

 ما   ات مبة.  رعلى د فعين السلوض حين كش   عن ساقيها اخول أ بذاك قل جمع  فيما بين 
رو   مهامينهات اتقف أ    الشف تتعلدت وهو ما ت تهل فيه مختبم    اعلو  اسبم صامسا: مسا  

 سم    اعلو ت فتطو   السم   فه  اكناعا  على تنوعها.أعلى 
 

https://www.almaany.com/quran-b/27/44/
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ل أوما قام  به بلقيس إنما اتختبم ما هه مقلمة عليهت وهو ما جعلها تلشلف بمفع ثوبها صشلية 

 يبتل.  
دو  الحو س فه بمم ة  الماغت ودو   بل أصذ  بأيلينا اتمينا أدو  ت تا ة تلعونا  ّالحظةسادسا: 

 العاد   و اتقاايلت ودو  فه نه   ات ليمت ودو  المعتقل  ت ودو  ع قة  اعقل بااقلب.
فهل نسللتسلللم احو سللنا فه  اح م على ما نم   من حواناد أ  نختبم كل ما تقع   :فمع دور الحواس

انل ض حقيقة  ألشلياء صشلية  اوقو   عيننا عليه كه نتحققت أو تسلمعه ر  ننات أو تلمسله جو  حناتأ 
بلاامحلذو !  الك أل أدمغتنلا تلقلائيلا تعملل على بمم لة  امعلوملا   اخلا  بملا تتلقلا  عبم حو سللللللللللللللنلات 

 ل نتثب  قبل أل نح م.أفيحسن 
واول فهه دعوة انبذ )هذ  ما حين ن ل أن سللنا قل سللللنا ما سلللله  أل :ومع دور العادات والتقاليد

أسللللللاايب  ات ليم(ت وهو ما جعل شللللللعب سللللللبأ يغيمول فه احظة  )فه مسللللللا  وجلنا عليه رباءنا( 
 حل.  معتقلهم إثم تغييم مللتهم معتقلها حين رمن باهلل  او حل  أل

ما يشلللللللللللل ل   فهما من يشلللللللللللل  ل عقوح  ألبناء حياح  امعتقل   و اقيم و امبل  :مع دور الوالدين
 .معتقل ي ثابتاي 

ايه من أح ا  ايقلبها إحين يعمل  اعقل على  اقلب ما توصلللللللل  :ومع دور عالقة العقل بالقلب
  اقلب ايتخذ قم    حياح ما يش ل معتقل ثاب .

فقل     اعقل  ا ذة تمنحه قل ة فه  ات ميخ امسا    ال حكم اها كبل ئل فه  :ودور نهج التفكير
  اقيم أو  اتشللللللللللميعا هللللللللللبطها ت حاح ام وهو أمم محمودت وي ول منبو  ي م اح تخطه  اعو ئقت 

 تحيل عن  اطميقت فن ل على سبيل  امثاح: حي 
a.  حيلاء طميق  وإإعلادة بل  يلة مع أميمكلا بلأسلللللللللللللللو  ريم تقليلليا   ل ت تو جله حمبهلا  ا اكللللللللللللللين

 .امو جهة  ميمكا بأساايب حليثة  احميم
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b.   اتاجم  ألسللللللتم اه خما دو خ Murdoch  على وسللللللائل  الع    اعاامية   يعمل ا سللللللتحو
وبعض  ألقما   اكناعية من أجل  اتح م بااخبم وتوجيه عقوح  ابشم نحو ما يميل حتى  

 .ت وهو أمم منبو اي وكذب  ل كان  ه الي إو 

c.  بحاث  امقمية إلح ا   اسللليطمة على و أل اسلللوشلللياح ميليا وسلللائل   اليال  إلسلللم ئيله يطو
 .ت وهو أمم منبو  احمو  ابشم بهلوء عوها عن شن 

d. هلللللللللللللليللة عبم بمنللام  خحم   ان و خ تسلللللللللللللليطم على كللافللة  ألجو ء  ابحميللة و أل  ميمكللات 
 .وهو أمم منبو  تو اسماوية كشمطه ممو 

e.  رااو  شلللللمكةGallup  أسلللللاايب فه  الفا  و اه و  عبم صلللللناعة  إلحكلللللاء    تطو
 إلحكللائية   ات عبم بم م ه( فه  سللتهل فها الشللعو حم   امعلوما  امقمية كأدو   فه )

 هم. ؤ   رفه  صل سلوكيا   ابشم و 
 

 ما بخارج الصندوق ثانية: المحطة ال

ما  سلللتطعتم من قوةت تسلللتوعب قوة  السلللتلها  وقل ة  السلللتنباج و اذكاء  الجتماعه فه اهم و علو  
بأقل  اتهحيا ت فبااعقل توق    احمو   اته يمور هحيتها  و تحقيق  ألهل ف دول هل   امو  د  

بعل أل بذ تهت وبااعقل أهللح   احم   قتكللادية  اي  ام يين اتكللبح حم   كية تسللتهلف شللخكلل 
حين تلول  احم  فيما بين  اشللللللللعو  ايس عبم سلللللللل ر  ابا ود و نما عبم   كان  بااسلللللللل رت أو 

سلللللللل ر علسللللللللة  الاممةت أو عبم سلللللللل ر  امهنلس حين يمل بخطوج تو صللللللللله عبم  اعاام عابم  
وص   ارقما   اكناعية عن بعل ايوجه  اعقوح بما   و أ امحيطا  عبم كيب   بحمية هخمة 

  تعلى سلللبيل  امثاح تأما فه  ات سللليم نباج سلللتقف حائمة ت فقوة  السلللتلها  و السلللت  سلللائليب  من 
آلية )وناد ها من تحتها( ايتسللللللللللللاءح  اعقل بشلللللللللللل ل ع ويت ااما اام يذكم انا   )وناد ها  بنها من  ا

ن ايبحثو  أمم  كهللذ  ي تحتهللا(ت أو )ونللاد هللا من تحتهللا جبميللل(! ام تمض مسلللللللللللللللاحللة الللى  ام سللللللللللللللم 
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  فه  اقمرلت واعلل    وكلملة وسلللللللللللللليلاق أو نظم يعملل في تهللولت ف  بلل من ح ملة مع كلل حمف
  عماح  اعقل التعمف على ما بخا ج  اكلللنلوق إ من دول تحليل ي من فه   ألممأحل فو ئل إط ق 

ة و  ت تهلت فتلول  امسلللللااة باالجتهاد وايس بااهلللللم كه لم سللللل ف  تسلللللت  سلللللاايب من  ات ليمتأعبم 
 البح  عن ت سيم.

 

 لث: لحظة "وغلّقت األبواب"د الثادددددددددددددددددددددد المشه

 
الحرجة التي تعرض لها نبينا يوسف عليه السالم، حين استعرضها القرآن   الّلحظةوفي 

 ٰ عبر ر  ۡته  ﴿و  د  ا ف ی ه و   ٱلَّت ی و  ه ۦ ع ن ب ۡيت ه  لَّق ت   نَّۡفس  غ   ٰ و  ق ال تۡ  ب  ٱۡم ۡبو  ع اذ   ق ال   ل ك ۚ  ه ۡيت   و   م 
ّب یۤ    نَّهۥ  ٱهَّ ۖ  ای ۖ  أ ۡحس ن   ر  ۡثو  ﴾ ٱ ي ۡفل     ال     نَّهۥ  م  ون  ل م  ـٰ  23لظَّ

ن   ــاء    نَّه  م  الف حش وء  و  ــّ ف  ع نه  الس ب ّه  ك ذل ك  ل ن صــر  أم ب رهان  ر  ه مَّ ب ها ل وال أ ن ر  ت ب ه  و  ل ق د ه مَّ ﴿و 

﴾ ]يوسف:  خل صين  ن ا الم  باد   [24ع 

ولقد رغبت نفســها في فعل الفاحشــة، وخ ر عل  نفســه هو ذلك، لوال أنه رأم من آيات هللا ما 

يكفـّه عن ذـلك ويبـعده، وـقد أريـناه ذـلك لنكشـــــف عـنه الســـــوء، ونبـعده عن الزن  والخـياـنة،  ن 

 .يــــوســــــــف مــــن عــــبــــادنــــا الــــمــــخــــتــــاريــــن لــــلــــرســــــــالــــة والــــنــــبــــوة

ينا يوســـف ما يســـتحق للوقوف عبر  ففي مثل لحظة نب ، المختصـــر في تفســـير القرآن الكريم- 

 مح ات ومنها

 اّللحظة أثر  إذاللاألولى: المحطة 

 

 فبالرغم من تصاعد المشهد عبر مراحل:

يقول: وغلقت المرأة أبواب البيوت عليها وعل  يوسف، لما أرادت  ،﴾﴿وغلقت امبواب  -1
  .منه وراودته عليه، باب ا بعد باب

ب ،﴾﴿وقالت هيت لك -2  الهاء والتاء، بمعن : هلمَّ لك، وادن وتقرَّ
ٱۡست ب ق ا ٱۡلب اب   -3  ﴾﴿و 
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ن د ب ر  ﴿ -4 هۥ  م  يص  ق دَّۡت ق م   ﴾و 
 

 الثالثة: (16) تثبيت المعانيب، وذلك باذاللهاننا نالحظ كذلك الحد من أثر لحظة أال  

 هللا " عبارة “معاذاللجوء  ل    من خالل  - 1 

 نه رب  أحسن مثواك " شكر هللا عل  النعمة " -2 

 ترسيخ حقيقة " نه ال يفل  الظالمون " -3 

  التالية:ثم نالحظ اآلية  ،آية واحدة فيذلك كله 

ۦۚ ك ذ  ٰ ّب ه  ن  ر  ــٰ ا ب ۡره ـ ء  ۤ أ ن رَّ ا ل ۡوال  ه مَّ ب ه  ۦۖ و  ۡت ب ه  ل ق ۡد ه مَّ ف   ل ك  ﴿و  ۡن  ع نۡ  ل ن ۡصر  ۤاء ۚ   نَّهۥ  م  ٱۡلف ۡحش  ه  ٱلس ۤوء  و 

 ﴾ ين  ۡخل ص  ن ا ٱۡلم  ب اد    [٢٤يوسف ]ع 

ه قـبل أن يتم   مـعان أخرمأت  لثالـثة  آخر تثبـيت وبرمـجة فورـية للعـقل مرة أخرم ويتم ذـلك كـل

  في:استعراض باقي الحدم الذك ينتظره المشاهدون والذك جاء 

ن  أ ۡو ع ذ اب   ۤ أ ن ي ۡسج  ا   الَّ اد  ب أ ۡهل ك  س ۤوء  ۡن أ ر  ۤاء  م  ز  ا ج  ا ٱۡلب اب ۚ ق ال ۡت م  ّي د ه ا ل د  أ ۡلف ي ا س  يوسف )أ ل يࣱم﴾  و 
٢٥) 
ــة كأن وك ــرد القص ــرد القصــة وفق ما يلي دون تثبيت المعاني أثناء س ان من الممكن أن يتم س

معاني متأخرا في نهاية الحدم غير أن ذلك لم يتم   غرســه مننجعل الحكمة متأخرة أو ما يراد 

 كأن تظهر الصورة كما يلي:

همت به وهم بها  " وراودته التي هي في بيتها عن نفســها وغلقت امبواب وقالت هيت لك ولقد 

 ربه.. “لوال أن رأم برهان 

عل  الرغم من قصر المشهد  ال أن المعاني التي تم  بإذاللها، الّلحظةليكون بذلك قد قلل من أثر 
جاءت في ستة  قيمفي عبارتين اثنتين والمعاني وال فالحدم جاءتثبيتها فاقت سرد الحدم 

 مواضع.
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 الصالحينفتن الثانية: المحطة 

 
فريقين، امول ي فتن لي ّ هر من آثامه، فما  )الصـالحين( للمصـا ب والفتن ت عّرضن في  

ن الســبب المن قي  أن علمت  ذلك  الحكمة من فتن الفريق اآلخر وهو ملتزم وصــال ؟
في ذـلك، ان هللا يرـيد من ـهذا الصـــــال  أال يتعرف علـيه عبر كـتاب، ـبل ـبالمـمارســـــة، 

ســماء هللا وصــفاته أحد أوالممارســة ال تتم اال عبر ت خل ق هذا الصــال  بصــفات هللا، فلما كان 
في ن يصب  أنه يجب أن يمارس عبدنا الصال  هذا الصبر ، ما يعني أ)الصبور( فهذا يستوجب 

ن يدركها عبر قراءة أمصــيبة تســتوجب الصــبر كي يعاين ويعايش الصــفة فيدركها بدقا قها ال 
ن يمرض ليـعايش المرض ـبدـقا ق آالـمه  أهو )الشـــــافي( اذا  ال ـبد من  هكـما أنـ كـتاب فحســـــب، 

هو )الرزا ( اذا ال بد من فاقه  نهأليتعرف عل  مفهوم وعمق ما يعنيه الشــافي كصــفة  ، كما 
يضــــا ممارســــا  للع اء، ويكرم الناس بما  أدرك معن  الرزا  حين يرز ، ليمتثل هو وعوز لي 

ــار الذك تعرض  أو خبرة، أن مال،  رزاقه،  أوهبه هللا وحباه عل  تنوع  و علم، وهو ذات المســ
حين فتن مع امرأة العزيز،    ليه السـالمحين مرض، ونبينا ويوسـف عليه السـالم  يوب عأله نبينا 

يخ   ين، ومن بعده كابن حنبل، وـش ن والحـس ول الحـس ب  ي الرـس ا ر االنبياء، وهكذا تعرض سـ  وـس
جل القهر وانما من اجل ان يتعرف عبدنا  أفالفتن والمصـــا ب ليســـت من  اإلســـالم ابن تيمية،

، فيتردد اسـمه الصـال  بشـكل عملي عل  صـفات الرب، فيتخلق بها، لتعلو مرتبته عنده سـبحانه
، ليـستحق  حبه هللا، وليـستحق حينها فردوـسه امعل  بغير حـسابأفي مل ه امعل  ليحبونه مثلما 

حجب اصــال  ي مجال الفتن والمصــا ب يجب اال ف، ان يكون بذلك رمز يحتذم به من قبل البشــر
امنبياء ،  أشــد الناس بالء  "، وقد جاءن، بل ربما ان يكونوا هم مو نا في التركيزي عن الصــالح 

ما يجد أحدهم  ال العباءة التي يحويها، و  ن  بالفقر، حت  ليبتليثم الصـــالحون ،  ن كان أحدهم 

ــم ــدهـ ــان أحـ ــرح كـ ــفـ ــا يـ ــمـ ــالء كـ ــبـ ــالـ ــرح بـ ــفـ ــيـ ــاء لـ ــرخـ ــالـ ــم بـ ــدكـ  (18).“ أحـ
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 في القرآن الّلحظةمسارات مدددد أمد 

 
ع ر ما يبذتعرضذ  لنا القرآن م  مواقأ أو متذاهدج وادظا    الّلحظةإن مبذار تعظيم أثر 

لتصذ   المتذاعر  الّلحظة  تذحَ مبذار ررمجة القيمة حي  تُ  األوليمضذي وف  مبذاري ج 

    الّلحظةفوهو ما فصذلنا في   ذارقاج والناظي رمد مداها الزمنيج  جالقل ية واليقظة العقلية في القمة

 ع  ذلف: اك حتج وفيما يلي ظموذا تقع على الَور رت يكيئ لكا ع ر مرا

 ّ ِ ا َو ذذذذَ ا َواذُكر َررْذَف َكنيرك    ﴿قذاَل َرِ ّ ااعَذت لي آيَذةك قذاَل آَيتُذَف أَّ  تَُلِلَّم النّذاَث ثَ ثَذةَ أَيّذاَر إِّ  َرمزك

 السعدك —تيسير الكريم الرحمن جاء في فقد ، (٤١آل عمران: )ِرالعَِتيِّ َواإِلرلاِر﴾ 

ا﴾أك: عالـمة عل  وجود الوـلد ـقال  آـية﴾﴿رب اجـعل لي    ﴿آيـتك أال تكلم الـناس ثالـثة أـيام  ال رمز 

أك: ينحبس لسـانك عن كالمهم من غير آفة وال سـوء، فال تقدر  ال عل  اإلشـارة والرمز، وهذا 

ــباب مع   ــبة عجيبة، وهي أنه كما يمنع نفوذ امسـ آية عظيمة أن ال تقدر عل  الكالم، وفيه مناسـ

نه يوجدها بدون أســـبابها ليدل ذلك أن امســـباب كلها مندرجة في قضـــا ه وقدره،  وجودها، فإ

ــي واإلبكار، حت   ذا  ــكره ويكثر من ذكره بالعشـ فامتنع من الكالم ثالثة أيام، وأمره هللا أن يشـ

ــيًّا﴾خرج عل  قومه من المحراب  ــبحوا بكرة وعشـ   .أك: أول النهار وآخره ﴿فأوح   ليهم أن سـ

 ما يعني مد أمدها الزمني، وفي ذلك تعزيزا  لبرمجة القيم. حظةالّلففي انتظار 

 

ب ّ اجع ل لي وجاء  يًّا﴾ ﴿قال  ر  ّم  الّناس  ث الم  ل يال  س و  ل   (١٠مريم: )آي ة  قال  آي ت ك  أ اّل ت ك 

ّب  اْجع ْل ل ي آي ة  ْ﴾ أك: ي م ن بها قلبي، وليس هذا شكا في خبر هللا، و نما هو،   :كما قال﴿ق ال  ر 

ــالم   ْن ل ي ْ م   نَّ ق ْلب ي ْ﴾  الخليل عليه السـ ل ك  ْن ق ال  ب ل   و  ل ْم ت ْؤم  ْوت   ق ال  أ و  ن ي ك ْيف  ت ْحي  اْلم  ّب  أ ر  ﴿ر 

ف لب زيادة العلم، والوصـول  ل  عين اليقين بعد علم اليقين، فأجابه هللا  ل   لبته رحمة به، فـ 

لّ   ا ْ﴾ والمعن   ﴿ق ال  آي ت ك  أ الَّ ت ك  ْمز  ث ة  أ يَّام    الَّ ر  يًّا ْ﴾ وفي اآلية امخرم ﴿ث ال  و  ــ  م  ل ي ال  ســ م  النَّاس  ث ال 

 )السعدك( .واحد، منه تارة يعبر بالليالي، وتارة باميام ومؤداها واحد
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  الّلحظةإعاقة نشو  

 

 

ب ك  ف قات ال   ّنا ففي اآلية  ر  ل ها أ ب د ا ما داموا فيها ف اذه ب أ نت  و  ﴿قالوا يا موس    ّنا ل ن ن دخ 

 ﴾ دون   (٢٤الما دة: )هاه نا قاع 

اسرا يل بتهي ة لحظة حياة يسيدون فيها امرض، غير ان  يلبن ر  ّي  هنا نالحظ التكريم الذك ص  

 عنادهم لم يجعلهم يق فون المرحلة النها ية للحظة فخسروا.

ـقال أبو جعفر: وـهذا خبر من هللا ـجل ذكره عن  ،بن جرير ال بركالالبـيان  في ـجامعوـقد ـجاء 

دوا  هم، ووع  بوا في جهاد عدّو  ّغ  نصــر هللا  يَّاهم  ن هم قول المأل من قوم موســ  لموســ ،  ذ ر 

" ـنا لن ـندخلـها أـبد ا" يعنون:  ـنا لن ـندـخل   ـناهضـــــوهم ودخلوا عليهم ـباب ـمدينتهم، أنهم ـقالوا ـله:

 .مدينتهم أبد ا

ه: اء واملف" في قوـل ا"، من ذكر و"الـه دخلـه ا لن ـن ة " ـن ديـن ام  ويعنون بقولهم: .""الـم د ا"، أـي "أـب

ا اتـن ا "= حـي ا داموا فيـها"، يعنون: ـم ون مقيمين في تـلك الـمديـنة التي كتبـها هللا لهم ـم ار  ـكان الجـب

روا ـبدخولـها= ا ههـنا ـقاـعدون"، ال نجيء مـعك ـيا موســـــ   ن  وأ م  "ـفاذـهب أـنت ورـبك فـقاتال  نَـّ

 .ذهبت  ليهم لقتالهم، ولكن نتركك تذهب أنت وحدك ورب ك فتقاتالنهم
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 يامسالفصل ال

 

 

؟ كيف يمكننا  (الّلحظةوفق احداثيات )مضـعاف )القيمة( أثر كيف نسـت يع ان نمد  يأتي السـؤال

 ؟(الّلحظةعبر )احداثيات  مثال ةالمسؤولي ان نمد قيمة 

ا  هـ تتفرخ عن  ةمســـــؤوليـ ؟ ـما يعني اـهل من الممكن ان يكون التكليف مركبـ  المدد:أسدددددلوب ففي 

ــؤوليا ــ رتابعة، فهو  تمسـ ــارا  لقيمة  يضـ ــم مسـ ــؤولي هنا الن يرسـ بدوا ر تابعة تجعله   ةالمسـ

كامل ال عبر تكليف يتم انجازه ثم ينتهي، بل ربما احتاج  مضـ را  السـتكمال مسـارها بشـكل ما

ــ ة وفعاليات ــؤولية من تفريعاتمع كل  تابعة الن يفعل انشــ ــا ما يتبع المســ ، بل يتبعها ايضــ

 .معها وينام ويأكلع، هكذا سيعيش بتحويلها لمعرض من المنتجات والمشاري 
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نشـتر  عليه ان يخصـص واحدة عل  االقل من دوا رها التابعة لما يتم برمجة   المشداعر: فيو

او  المـسنينوفق موقف مفعم بالمـشاعر، في مثل ممارـسة نـشا  مع معا  او في دار  ةالمـسؤولي 

ــوارع،الاو مع ا فال  يتاملألدار  ــاعري يتفقد مواقع فيها الجانب  شــ ــال كي   ةالمشــ موجود اصــ

 .ةالمسؤولي يمارس عبرها 

الدقيقة الزمنية لما قبل لحظة االفاضة من عرفات، الحظ االجتهاد في الدعاء فيها، أو في 

 والت لع لمشعر تال وارتبا ه بلحظة غياب الشمس.

 .بالدعاء والصالة عل  النبي الساعة امخيرة من يوم الجمعةأو االجتهاد ب 

 

شــخاص، كل منهم بقيمة ومســار مختلف، ثم  أ ةفي مثل ان يتم تكليف ثالث  حداث:في تقاطع األ 

ن لب منهم ان يجتمعوا لالتفا  عل  مهمة تتقا ع فيها قيمهم، هنا تتم البرمجة بشــكل  بقي مع  

 .كل منهم

 

نســتعرض للمجموعة مجموعة من الحاالت االفتراضــية ون لب من الجميع   :الّلحظات تقمص

ــة  ــاعرهم وفق القيم ــة بمشــــ ــارك ــارةالمشــــ ــال المخت ــا، مث ــاعرك فيه  :عبر عيش مشــــ

لحظة عودة حبيب فقدته، أو حين رد هللا اليك بصـرك بعد مدم  ال عن عشـر سـنين، فتمكنت  

 من مشاهدة وجه ابنك.  

 

ففي االـستذكار، ما يعزز للمـشاعر، والمـشاعر قد تكون في الندم، او في  لحظة مضدت: اسدتذكار

ــلبي  ــه، فيقّوم من  بعك الس ــعادة والبهجة، فان كانت ندما، فلعلها تقّوم من  بع كنت تمارس الس

،  حين زرتهمســعاد مســنين في   و أايتام أدخلته عل  فتلزم، أو يعزز لبهجة فيما لمســته من فرح 

 لوك. فتعاود مكررا ذات الس

حين  لب من بالل أن يؤذن مجددا فلم يتمكن استكمال االذان ما جعل الجميع يبكي و 

 مستذكرين معية الرسول.

في انتظار لحظة اإلف ار في رمضان، وما يسبقها أو يتبعها من دعاء، برمجة ذاتية يقوم بها 

 الفرد. 



84   تعظيم أثر الّلحظة                               د. زهير المزيدي                                                              

 

 

 ولحظات االستذكار ال حصر لها وتتنوع فقد تكون عبر:

 

 النظرة االولي البنك الذك ولد توا

 

 نظرتك االولي للكعبة
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امسوداللمسة االولي للحجر   

 

 

ن عر  جبينكعأول راتب تتقاضاه   
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 سماعك السكون

 

 

 لحظة الوصول بسالم لوجهتك
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تتعدد منها ما وجدناه عل  سـبيل المثال مع الماليزيين المسـلمين  الّلحظةوأسـاليب مضـاعفة اثر 

ــ حين  ، وما تعـمد الـيه املـعاب ا قـبل ذهابهم الي مـكةيـ شــــــعا ر الحج في بالدهم تدريب  ونيـمارـســ

، ففي الوقت الذك ال  ةامولمبية في اإلعالن عن موعد بدئ فعالياتها عبر اـشعال الـشعلة امولمبي 

، ويتضـاعف  مشـهردقا ق نجدهم يمدون لحظة االشـعال خمس عن   يسـتغر  فيه اشـعال الشـعلة

مع ـهذا الـمد بتفعـيل أنشــــــ ة وبرـنامج تحشـــــد فـيه جهود الشـــــرـكات والحكوـمات   الّلحـظةاثر 

 .ومؤسسات المجتمع المدني عل  تنوعها

 

 املعاب امولمبية، عمدت  ل  مد حياة الحظة عبر مد أمد الشعلة لبضعة أشهر

 

 

 

 تتبارم شركات التصميم في تصميم الشعلة 
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 نماذج عن شعالت أولمبية لمدم عقود

 

 

الشعلة  استالممراسم   
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ة وفق مراسيم ملكيةلتلقي الشع  

 

 

  ريق الشعلة ال  آسيا 
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 حماية الشعلة بحرا

 

 

 حت  كبار السن وشغف حمل الشعلة
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في تفعيل مشاعر قرب موعد بدئ االلعاب بهاراإل  

 

 

عبر وسا ل االعالم بهار كي يشكل ما يصل  لتداوله كقصص فيما بين الجمهورفي اإل التحدك  
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بهاراإلتعزيز التكنولوجيا في  ثماراست   

 

 

الشعلة رحلة مغامرات  
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 شريحة أ فال المدارس

 

 

وصول الشعلة احتفالية  
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مكان ني لمعاقول  

 

ي من ه ةحصن ف امو جزء من الثانية، حين يكون أن لحظة هي الخيول تحسمه  اتسباقو 

  ال اقدامها عبر كامرات المراقبة بتعاونها مع الحواسيب الرقمية. يحسم
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 معها عناصر: تمتزج الّلحظةمشاعر 

 بهاراإل -أ

 الفضول -ب

 توقد عقلي  -ت

 توقد عضلي -م

 توقد قلبي  -ج

 (وكافة الجوارح البصر، السمع،توقد في حواسك الخمس ) -ح

لتأمين برمجة )المعلومة، القيمة، الموقف، السلوك(  فيك دنحن نعول عل  كافة ما توقّ و 

 .الذك نريد

اللون، أو الرمز،  ،وامضواءالصاخبة،   مثل: الموسيقستثارة في اإلعناصر كافة   وعوت

 .الّلحظةثر أجل تعظيم أوغيرها من 
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ثرام فال واليافعين لتعزز امشخصيات يدركها   

 

 يتاما

تم استعراضه في الكتاب ليشمل مسارات وفق مستويات كانت  الّلحظة ن عملية تعظيم أثر 

 عبر ما أشرنا اليه وفق الرسم التالي 

 

 

 

 

 

هللا

الفرد

االسرة

المجتمع

المهن
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 ن برمـجة القيم اإلنســـــانـية احتراف يســـــتوـجب تعلـمه وتحيـنه من قـبل المرشـــــدين  وبيـنا كيف 

صــــناعة ال تقل مجاال عن باقي الصــــناعات في مجال ما يدرس في كليات والموجهين، وهو 

( الغتنامها يجعلك في الّلحظةالتربية واالعالم وعلم النفس والعلوم الســياســية، وســبر أغوار )

المقدمة أمام ما يعمد اليه المناو ون في الغرس لســــلوكيات تحيد باإلنســــان عما  لب منه من  

 لقلوب.تعمير لألرض عبر تعمير في ا

 

 

 

 

 

 تم بحد هللا 

 هذا، وهللَا نشكُر على ما هدانا َوَمنَّ علينا..
 وآخُر دعوانا أِن الحمُد هلِل رِب العالمينَ 
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 ملحـــــــقال
 

 :اختلف أهل التأويل في المعن  الذك عذل موس  عليه أخاه من تركه اتباعه، فقال بعضهم
ال ) َِيَ  َحتْى يَْرِاَع  الط ري: لمذا قذال القور ار  ارير  —اذامع ال يذان ( 8ـق ﴿لَْ  َظْ َرَ) َعلَيْذِ  عَذاِك

أقار هارون فيم  ت ع  م  المبذلمي  مم  لم يَُتت ج وأقار م  يع د العجت على ع ادة  إِلَْيَنا ُمو َذى﴾

َْ َرْيَ  َرِني  العجتج وتخّوف هارون إن  ذذذذار رم  مع  م  المبذذذذلمي  أن يقول ل  مو ذذذذى  ﴿فَْرْق

 .وكان ل  هائ ا مطيعا إِْ َراِئيَت َولَْم تَْرقُْب قَْوِلي﴾

﴾و وذكر الســــــعدك:  ا  ـيل  ر  قـْت  ب ْين  ب ن ي   ســـــْ حـيم تركتهم، وليس عـندهم راع وال   ﴿أ ْن ت ق ول  ف رَّ
خليفة، فإن هذا يفرقهم ويشـتت شـملهم، فال تجعلني مع القوم الظالمين، وال تشـمت فينا امعداء، 

ــ  فندم موس  عل ْلن ا    ما صنع بأخيه، وهو غير مستحق لذلك فــ أ ْدخ  ي و  م  خ  ّب  اْغف ْر ل ي و  ﴿ق ال  ر 
﴾ ين  م  اح  م  الرَّ أ ْنت  أ ْرح  ت ك  و  ْحم   ف ي ر 

 منت ذلف ال غوي —معالم التنزيت وااد في 

 هذ( ٦٠٦فخر الدي  الرازي ) — "مَاتي  الغيب( “9وذكر في )

ابن  ﴿قال يا ﴿أال تتبعني أفعصــيت أمرك﴾ هارون ما منعك  ذ رأيتهم ضــلوا﴾ يا ﴿قال :قوله تعال 

ــرا يل ولم ترقب قولي ــيت أن تقول فرقت بين بني  س ــي  ني خش .  ﴾أم ال تأخذ بلحيتي وال برأس

اعلم أن ال اعنين في عصــمة امنبياء عليهم الســالم يتمســكون بهذه اآلية من وجوه: أحدها: أن 

 ما أن يكون قد أمر هارون باتباعه أو لم يأمره، فإن أمره به فإما أن يكون  موسـ  عليه السـالم  

هارون قد اتبعه أو لم يتبعه، فإن اتبعه كانت مالمة موســــ  لهارون معصــــية وذنبا من مالمة  

ــية، وأما  ن  ــية، و ن لم يتبعه كان هارون تاركا للواجب فكان فاعال للمعصـ غير المجرم معصـ

لســـالم ما أمره باتباعه كانت مالمته  ياه بترك االتباع معصـــية فثبت أن قلنا:  ن موســـ  عليه ا

عل  جميع التقديرات يلزم  سـناد المعصـية  ما  ل  موسـ  أو  ل  هارون. وثانيها: قول موسـ   

اسـتفهام عل  سـبيل اإلنكار فوجب أن يكون هارون قد عصـاه،  ﴿أفعصـيت أمرك﴾ :عليه السـالم

ــيان منكرا، ــية، فإذا فعل   وأن يكون ذلك العص ــالم كاذبا وهو معص ــ  عليه الس و ال لكان موس

وـهذا   ﴿ـياابن أم ال ـتأـخذ بلحيتي وال برأســـــي﴾ :ـهارون ذـلك فـقد فـعل المعصــــــية. وـثالثـها: قوـله

معصــية من هارون عليه الســالم قد فعل ما قدر عليه من النصــيحة والوعظ والزجر، فإن كان 

ــالم قد بحم عن الواقعة، وب  ــ  عليه الســ عد أن علم أن هارون قد فعل ما قدر عليه، كان موســ

امخذ برأـسه ولحيته معـصية، و ن فعل ذلك قبل تعرف الحال كان ذلك أيـضا معـصية. ورابعها:  

فإن كان امخذ بلحيته وبرأسـه جا زا   ﴿ال تأخذ بلحيتي وال برأسـي﴾ :أن هارون عليه السـالم قال

يفعـله فيكون ذـلك معصــــــية، و ن لم يكن ذـلك ـكان قول ـهارون ال ـتأـخذ منـعا ـله عـما ـكان ـله أن 
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 .امـخذ ـجا زا ـكان موســـــ  علـيه الســـــالم ـفاعال للمعصــــــية، فـهذه أمثـلة ل يـفة في ـهذا الـباب

ــير قوله تعال  ــورة البقرة في تفسـ ــي ان عنها﴾ :والجواب عن الكل: أنا بينا في سـ   ﴿فأزلهما الشـ

صـدور المعصـية من امنبياء، وحاصـل  أنواعا من الدال ل الجلية في أنه ال يجوز (  ٣٦البقرة: )

هذه الوجوه تمـسك بظواهر قابلة للتأويل ومعارضـة ما يبعد عن التأويل بما يتـسارع  ليه التأويل  

أحدها: أنا :غير جا ز،  ذا ثبتت هذه المقدمة فاعلم أن لنا في الجواب عن هذه اإلـشكاالت وجوها

قنا عل  جواز ترك امول  عليهم، و ن كان و ن اختلفنا في جواز المعصـية عل  امنبياء لكن اتف

كذلك فالفعل الذك يفعله أحدهما ويمنعه اآلخر أعني بهما موســـ  وهارون عليهما الســـالم لعله 

ذا  ل ـه إن قـي ه اآلخر، ـف ا وترـك ه أـحدهـم ك فعـل ذـل ان ترك امول ، فـل ا أول  واآلخر ـك ان أـحدهـم ـك

ا يـ  ا فيـم ازـم ان ـج ا ـك د منهـم ل واـح ا ز من ـك ل غير ـج أوـي ل  الـت ا، وفـع ان أو ترـك ه فعال ـك أتي ـب

يجزم ـبه، قلـنا: تقيـيد الم لق ـباـلدلـيل غير ممتنع، فنحن نحـمل ذـلك الجزم في  المـندوب وترـكه ال

الفعل والترك عل  أن المراد افعل ذلك أو اتركه  ن كنت تريد امصــل ، وقد يترك ذلك الشــر  

موســـــ  علـيه الســـــالم أقـبل وهو   ذا ـكان توا ؤهـما عل  رـعايـته معلوـما متقررا. وـثانيـها: أن 

غـضبان عل  قومه فأخذ برأس أخيه وجره  ليه كما يفعل اإلنـسان بنفـسه مثل ذلك عند الغـضب، 

فإن الغـضبان المتفكر قد يعض عل  ـشفتيه، ويفتل أـصابعه، ويقبض لحيته، فأجرم موـس  عليه 

رجل بنفسـه في السـالم أخاه هارون مجرم نفسـه منه كان أخاه وشـريكه فصـنع به ما يصـنع ال

فال يمتنع أن يكون هارون عليه  ﴿ال تأخذ بلحيتي وال برأســي﴾ :حال الفكر والغضــب، فأما قوله

ــوء ظنهم أنه منكر عليه غير معاون له، ثم أخذ  ــرا يل من س ــالم خاف من أن يتوهم بنو  س الس

 ـسرا يل ، وثالثها: أن بني ﴿ ني خـشيت أن تقول فرقت بين بني  ـسرا يل﴾ :في ـشرح القـصة فقال

كانوا عل  نهاية ـسوء الظن بموـس  عليه الـسالم حت   ن هارون غاب عنهم غيبة فقالوا لموـس   

عليه الـسالم: أنت قتلته، فلما واعد هللا تعال  موـس  عليه الـسالم ثالثين ليلة وأتمها بعـشر وكتب  

يتفحص  له في املواح من كل شـــــيء ثم رجع فرأم في قومه ما رأم فأخذ برأس أخـيه لـيدنـيه ف

عن كيفية الواقعة، فخاف هارون عليه السـالم أن يسـبق  ل  قلوبهم ما ال أصـل له، فقال  شـفاقا 

صـاحب”  عل  موـس : ال تأخذ بلحيتي وال برأـسيك ل ال يظن القوم ما ال يليق بك. ورابعها: قال  

ونة والتصـلب في كالكـشاف ل  “: كان موـس  عليه الـسالم رجال حديدا مجبوال عل  الحدة والخـش

شيء شديد الغضب   تعال  ولدينه فلم يتمالك حين رأم قومه يعبدون عجال من دون هللا تعال   

ــة  دهشـــ ه من اـل ب عل  ذهـن ا غـل ات العظـام أن ألق  ألواح التوراة لـم ا رأوا من اآلـي د ـم من بـع

دو  ال الـع ه  قـب أقـبل علـي ه ـف ه عل  قوـم ه وخليفـت أخـي ة، وعنف ـب ال  وحمـي ا   تـع العظيـمة غضــــــب

ــ  ر، واعلم أن هذا الجواب ســـاق  منه يقال: هب أنه كان شـــديد الغضـــب ولكن مع ذلك المكاـش

الغضــب الشــديد هل كان يبق  عاقال مكلفا أم ال ؟ فإن بقي عاقال مكلفا فامســ لة باقية بتمامها،  

أكثر ما في الباب أنك ذكرت أنه أت  بغضـب شـديد وذلك من جملة المعاصـي فقد زدت  شـكاال 
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لم البتة فهذه آخر، فإن قلتم  بأنه في ذلك الغضـب لم يبق عاقال وال مكلفا فهذا مما ال يرتضـيه مـس

 .أجوـبة من لم يجوز الصــــــغا ر، وأـما من جوزـها فال شـــــك في ســـــقو  الســـــؤال وهللا أعلم

ففيه وجهان: امول: أن ال صــلة، والمراد ما  ﴿أال تتبعني﴾ ﴿ما منعك  ذ رأيتهم ضــلوا﴾ :أما قوله

ام دـعاك، منـعك أن تتبعني. و  ام منـعك مـق أـق الـثاني: أن يكون المراد ـما دـعاك  ل  أن ال تتبعني ـف

ام بين   اـعك واللحو  بي وترك المـق اعي بمن أـ  ا منـعك من اتـب ا: ـم اع قوالن: أـحدهـم وفي االتـب

 :أظهرهم، وهذا قول ابن عـباس في رواية عـ اء. والـثاني: أن تتبعني في وصـــــيتي  ذ قـلت لك

ــل  وال ــدين﴾﴿اخلفني في قومي وأصــ ــبيل المفســ فلم تركت قتالهم  [١٤٢امعراف: ]  تتبع ســ

ال اـتل ثم ـق أديبهم وـهذا قول مـق اه ـظاهر وـهذا ـيدل عل  أن ـتارك  ﴿أفعصــــــيت أمرك﴾ :وـت ومعـن

﴿ومن يعص هللا ورســوله فإن له نار جهنم   :المأمور به عاص والعاصــي مســتحق للعقاب لقوله

  هللا ورسـوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها﴾﴿ومن يعص  :ولقوله [٢٣الجن:  ] خالدين فيها﴾

 :فمجموع اآليتين يدل عل  أن اممر للوجوب، فأجاب هارون عليه السـالم وقال [١٤النسـاء:  ]

﴿ال ـتأـخذ بلحيتي وال   :قـيل:  نـما ـخا ـبه ـبذـلك لـيدفـعه عـنه فيترـكه، وقـيل: ـكان أـخاه مـمه ﴿ـياابن أم﴾

ــي﴾ ــيء ال يدل عل  واعلم أنه ليس في القرآن دال برأس لة عل  أنه فعل ذلك، فإن النهي عن الش

ه ه كقوـل اعال للمنهي عـن افقين﴾ :كون المنهي ـف افرين والمـن ه [١امحزاب: ] ﴿وال ت ع الـك  :وقوـل

واـلذك فـيه أـنه أـخذ برأس أخـيه يجره  لـيه، وـهذا  [٦٥الزمر: ] ﴿ل ن أشـــــرـكت ليحب ن عمـلك﴾

ذلك لسا ر امغراض عل  ما بيناه، ومن الناس من  القدر ال يدل عل  االستخفاف به بل قد يفعل 

﴿ ني خشيت أن تقول فرقت بين بني  سرا يل   :يقول  نه أخذ ذؤابتيه بيمينه ولحيته بيساره ثم قال

ولقا ل أن يقول:  ن قول موـس  عليه الـسالم: )ما منعك أن ال تتبعني أفعـصيت  ولم ترقب قولي﴾

في جوابه أن يقال:  نما لم أمتثل قولك خوفا من   أمرك( يدل عل  أنه أمره بشــيء فكيف يحســن

فـهل يجوز مـثل ـهذا الكالم عل  الـعاـقل ؟ . والجواب: لـعل موســـــ    ﴿ولم ترـقب قولي﴾ :أن تقول

اد في القوم فلما قال موـس :   عليه السـالم  نما أمره بالذهاب  ليه بشـر  أن ال يؤدك ذلك  ل  فـس

ني ـباتـباـعك  ذا لم يحصـــــل الفســـــاد، فلو ج ـتك مع  ”ـما منـعك أن ال تتبعن“ ـقال مـنك  نـما أمرت 

م امنصـارك: الهداية أنفع من الداللة،  اد ما كنت مراقبا لقولك. قال اإلمام أبو القاـس حصـول الفـس

فإن الـسحرة كانوا أجانب عن اإليمان وما رأوا  ال آية واحدة فآمنوا، وتحملوا العذاب الـشديد في 

ا قومه فإنهم رأوا انقالب العصـــــا ثعـبانا والتقم كل ما جمـعه  الدنـيا ولم يرجعوا عن اإليـمان، وأمـ 

ــحر وأنه أمر  لهي، ورأوا   ــحرة بأن ذلك ليس بسـ ــا، ورأوا اعتراف السـ ــحرة ثم عاد عصـ السـ

ــر  ريقا، وأن هللا تعال  أنجاهم من   ــع مدة مديدة، ثم رأوا انفرا  البحر اثني عشــ اآليات التســ

 ن هؤالء مع ما شــاهدوا من هذه اآليات لما خرجوا   الغر  وأهلك أعداءهم مع كثرة عددهم، ثم

من البحر ورأوا قوما يعبدون البقر قالوا: اجعل لنا  لها كما لهم آلهة، ولما ســـمعوا صـــوتا من  

عجل عكفوا عل  عبادته، وذلك يدل عل  أنه ال يحصل الغرض بالدال ل بل بالهداية، قرأ حمزة  
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ـ  ــر الميم واإلـضـ ــا ي: ”يا ابن أم“ بكسـ ــرة الميم عل  الياء والباقون بالفت  والكسـ افة ودلت كسـ

 انته  .وتقديره يا ابن أماه، وهللا أعلم

 هذ( ٥٣٨الزمختري ) —( اللتاف 10وااد في )

وهي لغة أهل الحجاز، كان موـس  ـصلوات هللا عليه رجال حديدا مجبوال   بفت  الالم قرئ ل ْحي ت ي

عل  الحدة والخشــونة والتصــلب في كل شــيء، شــديد الغضــب   ولدينه، فلم يتمالك حين رأم 

قوـمه يعـبدون عجال من دون هللا بـعد ـما رأوا من اآلـيات العـظام، أن ألق  ألواح التوراة لـما غـلب 

غضـبا   واسـتنكافا وحمية، وعنف بأخيه وخليفته عل  قومه، فأقبل ذهنه من الدهشـة العظيمة، 

وعل  شـعر وجهه يجّره  ليه.  وكان أفرع -عليه  قبال العّدو المكاشـف قابضـا عل  شـعر رأسـه

أم: لو ـقاتـلت بعضـــــهم ببعض لتفرقوا وتـفانوا، ـفاســــــتأنيـتك أن تكون أـنت المـتدارك بنفســـــك،  

يت عتابك عل    ر ر وحفظ الدهماء، ولم المتالف  برأيك وخـش اح ما وصـيتن  به من ضـم النـش

 انته  .يكن لي بد من رقبة وصيتك والعمل عل  موجبها

( البحر المحي   12في محاـسن التأول كذلك وكذلك )(هــــــ  ١٣٣٢)( القاـسمي  11وقد ايد ذلك )

 هـ( ٧٤٥أبو حيان ) —

 شركة الخبرات الذكية —تدبّر وعمل  –( القرآن 13وجاء في )

 مـع أنـــه شـــــقـيـقـــه؟ ﴿يـــا ابـن أم﴾الســـــؤال: لـمـــاذا نـــادم هـــارون  مـوســـــ  بـــــــــــ 

 ﴾ سـ  ﴾
أْ ال  ب ر  ْذ ب ل ْحي ت   و  مَّ ال  ت أْخ   ليها تدل عل   «امنعام»هذه اآلية الكريمة بـضميمة آية  ﴿ق ال  ي ْبن ؤ 

كورة هي لزوم  عـفاء اللحـيةك فهي دلـيل قرآني عل   عـفاء اللحـية وـعدم حلقـها. وآـية امنـعام الـمذ

 .[٩٠امنعام: ]اآلية  ﴿ومن ذريته داود وـسليمان وأيوب ويوـسف وموـس  وهارون﴾ :قوله تعال 

اء الكرام الـمذكورين  د أن ـعد امنبـي ال بـع ال  ـق ه تـع ده﴾ثم  ـن داهم اقـت ذين ـهدم هللا فبـه ،  ﴿أولـ ك اـل

ر نبي ـنا ت ـباالقـتداء بهم،  وأمره ت ـبذـلك أمر لـناك ـفدل ذـلك عل  أن ـهارون من امنبـياء اـلذين أ م 

 [٤/٩٢من أمر القدوة أمر متباعه. ]الشنقي ي:

 هذ( ١٢٥٠التوكاظي ) —فت  القدير ( 14وااد في )

ي﴾ أْســ  ْذ ب ل ْحي ت ي وال ب ر  ، وق ْد ت ق دَّم  الك الم  ع ل  ه ذا  ﴿قال  يااْبن  أ مَّ ال ت أْخ  يم  ر  ل ْلم  ئ  ب الف ْت   والك ســْ ق ر 
ة  ا ْمه ور  اْست ْع اف ا ل ه  وت ْرق يق ا  في س ور  ْند  الج  ه  ع  ب يه  وأ ّم  ع  ك ْون ه  أخاه  م  ، ون س ب ه   ل  ام ّم  م  مْعراف 

ْعن   ، وم  ي﴾ل ق ْلب ه  أْسـ  ا  ﴿وال ب ر  نك  ل ي، ف إنَّ ل ي ع ْذر  ي: أْك ال ت ْفع ْل ه ذا ب ي ع ق وب ة  م  أْسـ  ْعر  ر  وال ب شـ 
ــ  هو  شـ ﴾﴿ ّن ي خ  را  يل  ــْ ْقت  ب ْين  ب ن ي  سـ ْكت هم أْن  يت  أْن ت ق ول  ف رَّ ْجت  ع ْنهم وت ر  ر  يت   ْن خ  ــ  شـ أْك خ 

لَّف  م   نهم وت خ  ة  م  اعـ  ـم ه  ج  ج  ل ت ب عـ  ر  ون  ل ْو خ  ار  نَّ ـه ك  م  اع ت هم وذ لـ  ـم ت  ج  قـْ ق وا ف ت ق ول   ّن ي ف رَّ ع   ي ت ف رَّ
ْجل   ْند  الع  ّك  ع  ر  ام  ْعن  السـّ بَّما أْفـض  ذ ل ك   ل  الق تال  ب ْين هم، وم  ، ور  ون  ر  ول ْم  ﴿ول ْم ت ْرق ْب ق ْول ي﴾آخ 

يَّت ي ل ك  ف ي  ــ  صـ ْل ب و  ْقت  ب ْين هم وت ق ول  ل ْم ت ْعم  يت  أْن ت ق ول  ف رَّ ــ  شـ ْم،  ّن ي خ  يَّت ي ل ك  ف يه  ــ  صـ ْل ب و  ْم  ت ْعم  ه 
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يَّ  صـ  راد ه  ب و  وسـ  ل ه  هو ق ْول ه  وت ْحف ْظها، وم  ل ْ ﴾ :ة  م  ي وأصـْ ْعن    ﴿اْخل ْفن ي في ق ْوم  : م  قال  أب و ع ب ْيد 
ون   ل   ﴿ول ْم ت ْرقـ ْب ق ْول ي﴾ ع هم، ـفاْعتـ ذ ر  ـهار  ْرت ن ي أْن أك ون  م  نَـّك  أم  ي م  ك وقـ د وم  د  ْر ع هـْ ول ْم ت ْنت ظ 

ه  في امعْ  ذ ر   ل يـْ ذا، واْعتـ  ا ب هـ  وســـــ  ـهاه ـن ال  م  م  ـق يـْ ك  ح  الـ  ه  ه ـن اه  َّللاَّ  ع نـْ ـك ا ح  ﴿ نَّ الق ْوم   :راف  ب ـم

ع ف ون ي وكاد وا ي ْقت ل ون ن ي﴾ ت ضـْ كَّ ف   . اسـْ ر  ام  يه  وخا  ب  السـّ ع  أخ  ك  الك الم  م  ْ ب ك   ث مَّ ت ر  ﴿قال  ف ما خ 

﴾ ك  ر  ن ْعت   ياسام  ل ك  ع ل  ما ص  م  ك ح   انته  .أْك ما ش أْن ك  وما الَّذ 
 المصدر: مفاتي  الغيب )فخر الدين الرازك(

ب ـيل    ه   ل يـْه  ع ل  ســـــ  ر  ـيه  ي ج  أْس  أخ  ذ  ب ر  :  نَـّه  أخـ  ة  امْنب ـياء  ي ق ول ون  مـ  صـــــْ ن ون  في ع  ْملـ ة  ـفال ـّاع  وبـ الج 
ة  امْنب ياء  قال وا:   م  صـــْ ْثب ت ون  ل ع  ، والم  ت ْخفاف  ســـْ ه  اإلهان ة  واال  ه  ل ي ســـارَّ يه   ل  ن ْفســـ  أْس  أخ  رَّ ر   نَّه  ج 

ْيف يَّة  ت ْلك  الواق ع ة   نه  ك  ف  م   .وي ْست ْكش 

: ف ل ماذا قال   مَّ  نَّ الق ْوم  اْست ْضع ف ون ي :ف إْن ق يل 
 ؟﴾﴿اْبن  أ 

ون   واب  ع ْنه  أنَّ هار  الم    -ق ْلنا: الج  ــَّ ل ْيه  الس هَّم   -ع  وســ   خاف  أْن ي ت و  را  يل  أنَّ م  ــْ ّهال  ب ن ي  س  -ج 
الم   ــَّ ل ْيه  الســ مَّ،  نَّ الق ْوم   -ع 

، ف قال  ل ه : اْبن  أ  ْجل  ة  الع  ب د  بان  ع ل  ع  ــْ ل ْيه  ك ما أنَّه  غ ضــ بان  ع  ــْ غ ضــ
ع   ْيت هم ول ْم ي ك ْن م  ْد ن ه  ، وقـ  ل  جـْ ة  الع  ـباد  ع ف ون ي وـما أـ اع ون ي في ت ْرك  ع  ت ضـــــْ ْمع  ـما  اســـــْ ن  الج  ي م 

ل ون    ك  فـ إنَّ الق ْوم  ي ْحم  داؤ  ، ف هم أعـْ دا  ي بـ ه  ت  أعـْ مـ  ، ف ال ت ْفعـ ْل ب ي ـما ت شـــــْ ل  ْم ع ْن هـ ذا الع مـ  أْمن ع هم ب ه 
ك ت ْفع ل ه  ب ي ع ل  اإلهان ة  ال ع ل  اإلْكرام    .ه ذا الف ْعل  الَّذ 

َمب اْر َ ْم أْظ ُ قََرأ اْرُ  عاِمَر وَحْمَزةُ والِلبذذذائِيأ وأرُو رَْلَر َعْ  ﴿اْرَ  أُْر﴾ فاْعلَ  وأّما قَْولُ ُ تَعالى  عاصذذذِ

رِ  “ رَِلبذذْ ي فََحلََف ياَد اإلضذذافَِة أِلْن َمْ نى الّنِداِد َعلى الَحْلِف  أُّرِ الِميِمج وفي ط  ِمْنلُ ُ َعلى تَْقِديِر أُّمِ

وَرتَْي ِ  ُر َعلى الِميِم ِلَيدُْل َعلى اإلضذافَِةج َكقَْوِلِ : )يا ِع اِد( وال اقُوَن ِرََْت ِ الِميِم في البذأ ج  وَرِقَي الَلبذْ

 :وفِيِ  قَْو نِ 
 
َم واِحَد  أ ِطحاِ  َهلَْيِ  الَحْرفَْيِ  فَصذذاَر رَِمنِزلَِة ا ذذْ ا واِحدكا ورُنِي ِلَلنَْرةِ اصذذْ مك َحدُُهما: أظُْكما ُاِع  ا ذذْ

 .َظْحَو َحْضَرَمْوَت وَخْمَبةَ َعَترَ 
 

  :َكما قاَل الّتاِعرُ  وثاِظيِكما: أْظ ُ َعلى َحْلِف األِلِأ الُمْ دَلَِة ِم  ياِد اإلضافَِةج وأْصلُ ُ يا اْرَ  أّما

 يا اْرَنةَ َعّما   تَلُوِمي واْهَجِعي

 

 اظتكى
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