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يــز، مــن ضمن  أنــبــأنــا الــّلــه سبحانه فــي كــتــابــه الــعــز

مــا أنــبــأنــا، عــن جــهــد جــســدّي بــذلــه نـــوح لــّمــا أراد 

الـــوصـــول إلـــى مــقــّر الــنــجــاة اإليـــمـــانـــّي، وذلــــك عبر 

سنوات متادية من زرع النخيل والشجر الذي عاد 

ليصنع منه سفينة النجاة. وعن جهد وبذل تلّقاه 

ومن معه داخلها وهي تضطرب بأمواج متالطمة 

مــن كــّل حــدب وصـــوب، حــّتــى فتح الــّلــه سبحانه 

عليه ومــن كــان معه. كما حّدثنا عــن مسير شــاّق 

واغتراب طويل وأعمال مضنية في حياة إبراهيم 

وموسى w كانت تتّوج عند كّل منعطف 

برجاءات إيمانّية ومعنوّية أفاض الّله فيها عليهما 

بــــأوســــع مـــّمـــا كـــانـــا يــــرجــــوان حـــّتـــى وصـــــل إبـــراهـــيـــم 

حّدثنا  وهــكــذا  الكليم.  ليكون  ومــوســى  للخليلّية 

البارئ سبحانه عن ابنة عمران حينما انتبذت من 

ا، إذ استقّرت بحملها «كلمة من  أهلها مكاًنا قصيًّ

الــّلــه» تحت النخلة التي هّزتها بجهد المتعب، 

بمنزلة المدخل



٦

ا، فأكلت  العطش، الجائع، طالبًة رزق رّبها الذي منَّ عليها بُرطٍب جنيًّ
حــّتــى هــــدأ الــجــســد (الـــطـــيـــن)، فــاســتــقــّرت الــنــفــس واســـتـــضـــاءت بنعمة 
اليقين، والــثــقــة بحكم الــّلــه، لتحمل بعد ذلــك ابنها آتــيــًة قومها بثبات 
الــعــارف بالمصير وبالتحّديات، مشيرًة لقومها ناحية نعمة رّبــهــا الــذي 

قال لهم: «إني عبد الّله...».

يــمــة كـــان يــحــضــر الـــبـــدن، الــجــســد،  وفـــي مــثــل هـــذه اإلنـــبـــاءات الــكــر
الطين كعّلة ُمــِعــّدة، إن لــم نقل كــشــرط سببّي، الســتــنــارة الـــروح بمعرفة 
يــقــيــنــّيــة لــلــمــصــيــر. وال عــجــب فـــي ذلــــك، إذ يــنــقــضــي كــــّل عــجــب حينما 
نعود لنصغي إلــى إخــبــارات روائــّيــة وحديثّية حــول «خلق اإلنــســان» من 
ره الّله سبحانه أربعين صباًحا وليلًة ساكًبا فيه من ماء الحياة  طين خمَّ
ليعود بعدها فينفخ فيه حياة الروح اإللهّي. وليربط بذلك قداسة عالم 

الناسوت (الطين) بعالم الالهوت األقدس.

أمام هذا المستوى القرآنّي والروائّي العميق في مؤشرات وظيفة 
الطين (الــجــســد) وكــرامــتــه، وأنـــه مــزرعــة أعــمــال مصير اآلخـــرة، كــان ال بّد 
أن نــعــود لنقرأ الجسد كــرمــز لعالم الــنــاســوت، قــــراءًة تتفّحص مــن جهة 
الــذهــنــّيــة الــتــي ســكــنــت الــجــســد بــرهــبــانــّيــة كــــادت أن تــقــول إّن مقتضى 
الزهد رفض الجسد، بل كادت أن تقول إّن بين الجسد والــروح تعانًدا 
وانفصاًال. من حّقنا هنا أن نصدم هذه الذهنّية التي تعاطت مع البدن 
كثوب بــاٍل وســخ بالسؤال عــن داللــة احــتــرام اإلســـالم لــه حّتى بعد موته 
تغسيًال وتــكــفــيــًنــا، وصــــالًة ودفـــًنـــا.. فــضــًال عــن ذاك الــحــشــد الــهــائــل من 
الوصايا والسنن التي حّفت حــول تدبير البدن ورعايته. وكيف أّن كّل 

حركة أو عمل بدنّي يرتبط بصورة معنوّية أو جزاء أخروّي.

إّن علينا المحاولة لتأسيس «إلهّياٍت معرفّية» حول الجسد-الطين 
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ّية  وعالم الناسوت المقّدس. وهي الزاوية التي منها نعيد قراءة «محور
اإلنسان» في الدين، ذاك اإلنسان بما هو تجلٍّ لعظمة مصدر الوجود 

ومنبعه سبحانه.

ومن هنا يبرز المعاد كحركة عود الكتماالت تجّلي الحقيقة اإللهّية 
فــي عــالــم إلــهــّيــات اإلنــســان األقــــدس. وإذا كــان مــن ثــمــار نــتــوّخــاهــا لمثل 
هــذه الــدراســة فهي التعّرف إلــى البناء اإلســالمــّي ألصــالــة الحياة الدنيا 
ككاشف عن عمل إحاطة عالم اآلخــرة فيها، وإّن الواصل بين العالمين 
هــو هــذا المكتمل فيها والـــذي أســمــاه الــّلــه «اإلنـــســـان». فهل باإلمكان 
أن نستثير منهًجا لــقــراءٍة تبحث مــن جــديــد فــي أفــق عــالــم اإلنــســان في 

اإلسالم؟ هذا ما نرجوه...


