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  ��� لذ�, فهذ� �لحيا- �لدنيا هي ميد�� �الختبا �لذ' ينبغي لبني �لبشر �� يجتا
ليحد��7 �ية حيا- خلو7 سو6 يحيونها في �آلخر- , فهذ� �المتحا� �لذ' يخضعو� 
عليك  فما  �آلخر-.  في  �لسرمدية  �لحيا-  لدخو?  سيؤهلهم  �لدنيا  �لحيا-  في  له 
 Cضو�� �هللا عز �جل. �في �لحقيقة ما �لحيا- �لدنيا سو Jال �تباL لحا? كذلك��
عن  مسئوال  ليكو�  Lنسا�   لكل  سبحانه  �هللا  �هبها  تديبية  �فتر-  �نتقالي   �ختبا
على كسب  ��لعمل   ����مر �Lطاعة  سبحانه,  �هللا  معرفة  Lلى  للوصو?  فيها  �لتدبر 
قد   Tطا  '� مو�جهة  في   Uألخال�  T7مبا� ��لصبر  بالفضيلة  ��لتحلي   ,�ضا
يحد] له طالما بقي على �جه هذ� �ألZ. �ال يعر6 �لسر �لعظيم لهذ� �المتحا� 
 سوC �لمؤمنين. فالمؤمن على يقين �� كل شي� �7\ في �المتحا� هو من قد

�هللا سبحانه �بتد�ً�, ليقوC على مو�جهة �' طاT برباطة جأ^ كبير-.
فهؤال� �لذين �7كو� هذ� �لسر �فقًا لهذ� �لحقيقة �لخفية �لجلية في �a ��حد, 

سينالو� نعيمًا مقيمًا ما له من نفا7. 

حو? �لكاتب

يستعمل  �هو   ،١٩٥٦  fعا  ��قطا عدنا�  �لد 
من   gلثمانيا� �منذ  يحيى.   ��ها  �لمستعا �السم 
في   gلمؤلفا� من  كبيرً�  عد7ً�  كتب  �لماضي  �لقر� 
جانب  Lال  �سياسية،  �علمية  Lيمانية  مختلفة،  مو�ضيغ 
lلك يوجد للكاتب مؤلفاg في غاية �ألهمية تكشف 
�تفضح  �7عا��تهم،  �تفند   ،�لتطو نظرية   Jتبا� �يف 
 gأليديولوجيا�� �لد��ينية  بين  �لخفية،   gلصال�

�لّدموية.
شتى  Lلى  �لكريم   �aلقر�  نو Lيصا?  هو  �عماله   ��� من  �لرئيسي  �لمؤلف  �هد6 
بقاJ �لعالم، �7فع �لناo بذلك Lلى �لتفكير ��لتفّكر في قضايا Lيمانية �ساسية مثل �جو7 
�لجاحدين  لنظم  �لمتها�نة  �ألسس  كشف  �كذلك  �آلخر،   fليو�� ��حد�نيته،  تعالى  �هللا 
لغة   ٥٧ Lلى  مؤلفًا   ٢٥٠ نحو  للكاتب  ترجم  �آل�  حّد  �Lلى  �لمنحرفة.  �سلوكياتهم 
تعالى  �هللا   �lبإ� �لقّر��.  من  ��سعة  شريحة  قبل  من  بالغ   fباهتما تحضى  �هي  مختلفة، 
سو6 تكو� كلياg ها�� يحيى خال? �لقر� �لو�حد ��لعشرين، �سيلة للبلوv باإلنسا� 
في شتى �نحا� �لعالم Lلى مر�تب �لسكينة ��لسالf ��لصدU ��لعد? ��لجما? ��لسعا7- 

�لتي جا� �لتعريف بها في �لقر�a �لكريم.
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حوJ �ملؤلف
يتكو� �السم �لمستعا� للكاتب من "ها���" � "يحيى" في :كرP موقرE للنبيين �للذين جاLال 
ضد �لكفر ��إللحاL، بينما يظهر �لخاتم �لنبو] على �لغالY �مًز� ال�تباW �لمعاني �لتي تحتويها 
هذd �لكتب بمضمو� هذ� �لخاتم. �يشير هذ� �لخاتم �لنبو] *لى �ّ� �لقر�a �لكريم هو aخر �لكتب 
 �aلسما�ية، ��ّ� نبينا محمد صلى �هللا عليه �سلم هو خاتم �لنبيين. �قد �تخذ �لكاتب لنفسه �لقر�
نفسه بنسف جميع  �لعهد على  �لمؤلفا6 �خذ  �لّنبوية Lليًال �مرشًد�، �في جميع  �لكريم ��لسنة 
�ألسس �لتي تقوj عليها �لنظم �إللحاLية �*بطاJ كل �لمز�عم �لتي تقوj عليها �لحركا6 �لمناهضة 

    .dللّدين. �يعتبر هذ� �لخاتم �لذ] َمهر به كتبه بمثابة *عالٍ� عن �هد�فه هذ
 ،lلنا� �لقر�a ��سالته لجميع  نو�  تبليع  �ئيسي هو   Yهد Jلمؤلف حو� تد�� جميع كتب 
�حثهم على �إليما� بوجوL �هللا ��حد�نيته ��ليوj �آلخر، �عرo تهافت �لنظم �إللحاLية �فضحها 

على �لمإل.  
تحضى كتب ها��� يحيى بقبوJ ��هتماj كبيرين في شتى �نحا� �لعالم؛ من �لهند *لى �مريكا، 
�من *نكلتر� *لى �ند�نيسيا، �من بولونيا *لى �لبوسنة، �من *سبانيا *لى �لبر�sيل، �من ماليزيا *لى 

*يطاليا، �من فرنسا *لى بلغا�يا ���سيا.     
�إلنكليزية  �للغا6:  تلك  بين  �من  �ألجنبية،  �لّلغا6  من  �لعديد  *لى  �لمؤّلف  ُكتب  ترجمت 
��لر�سية  ��أللبانية  ��لعربية  ��أل��Lية  ��لبرتغالية  ��إلسبانية  ��إليطالية  ��أللمانية  ��لفرنسية 
��لبوسنية ��إل�يغو�ية ��الند�نيسية ��لماال�ية ��لبنغالية ��لصربية ��لبلغا�ية ��لصينية ��لسو�حلية 
(لغة مستعملة في تنز�نيا) �لغة �لهوسه (لغة منتشرE في *فريقيا)، �لغة �لّديولهي (لغة مستخدمة في 
مو�يس) ��لد�نما�كية ��لمجرية �غيرها من �للغا6. � هناv *قباJ كبير على قر��E هذd �لكتب 

بهذd �للغا6. 
�لعالم. �قد كانت  �ثبتت هذd �لمؤلفا6 جد��تها، ��جد6 تقدير كبيًر� في كافة �نحا�  لقد 
سبًبا في هد�ية كثير من �لناl *لى طريق �إليما� �ساهمت من جانب aخر في تقوية *يما� كثير 
من �لمؤمنين. �كل من يقر� هذd �لكتب �يتأمل فيها يالحظ بوضو} �لحكمة �لبالغة �لتي تكمن 
فيها ��لسهولة �لموجوEL بين ثنايا سطو�ها ��لصد~ �لذ] يميز �سلوبها ��لعمق في تنا�J �لقضايا 
�لعلمية. �ما يمّيز هذd �لمؤلفا6 �يضا ُسرعة تأثيرها �ضما� نتائجها �عدj �لقد�E على نقض ما 
فيها �Lحضه.  �كل من يقر� هذd �لكتب �يتأمل فيها بعمق لن يكو� بإمكانه بعد :لك �لّدفا� عن 

 .Pية ��ألفكا� �لُمنحرفة �ألخرLية ��آل��� �إللحاLلفلسفا6 �لما�
 Pلمؤلفا6 فلن يكو� :لك سو� dحد� ��� نافح منافح عن تلك �لنظريا6 بعد مطالعة هذ �:*�
عن عناLٍ عاطفي ألّ� �لّسند �لعلمّي قد تّم Lحضه �*بطاله. �ال شك �� هذd �لخصائص نابعة من 
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قوE حكمة �لقر�a �ُحججه �لّد�مغة.  ��لكاتب ال يسعى من ���� عمله هذ� *لى 
نيل �لمديح ��لثنا� *نما هدفه �غايته هد�ية �لناl ��لسير بهم في طريق �إليما�، 

   .[Lّكما �ّ� ليس هّمه تحصيل �ّ] �بح �� مكسب ما
�على ضو� هذd �لحقائق، فإ� �لذين يساهمو� في نشر هذd �لكتب �يحثو� 
�لناl على قر��تها لتكو� �سيلة لهد�يتهم هم في �لحقيقة يقدمو� خدمة للدين 

ال تقّد� بثمن.
�نها   بالتجرية  ثبت  �لتي  �لكتب  نشر  على  �لعمل  فإّ�   ،lألسا� هذ�  �على 
�ال   LLّلتر��  vلّشكو� من  �تزيد  �ألفكا�  على  �لبلبلة  �ُتدخل  �أل:ها�   �تشو
تملك  تأثيًر�  قوّيا �حاسًما في طرL �لشبها6 من �لقلو�،  ُيعتبر َمضيعًة للجهد 
��لوقت. �من �لو�ضح �� هذd �لمؤلفا6 لم تكن لتترv كل هذ� �لتأثير لو كانت 
�لسامي   Yلهد� على  تركيزها  من  �كثر  للكاتب  �ألLبية   Eلقو� بيا�  على  تركز 
يتحّقق من   �� فيمكنه  �Lنى شك في :لك  لديه  �لناl. �من  �لمتمثل في هد�ية 
�� �لغاية �لقصوP هي Lحض �إللحاL �نشر �خال~ �لقر�a من خالJ تأثير هذ� 

�لجهد �*خالصه �نجاحه.     
يتعين *v��L حقيقة مهمة، �هي �� �لظلم ��لفوضى �لسائدين �ليوj في �نحا� 
�أل�o �ما يتعرo له �لمسلمو� من �:P َسببه تحّكم �لفكر �إللحاL] في شؤ�� 
بالفكر  �لهزيمة  *لحا~  �لخال� من هذ� كّله هو  �لذ] يضمن  ��لطريق  �لعالم. 
 lلّنا� ُيصبح  بحيث  �لقرaنية  �ألخال~  *جال�   � �إليما�  �بيا� حقائق   [Lإللحا�
قا�Lين على �لتمسك بها. �بالنظر *لى حالة �لعالم �ما ُير�L له من مزيد جّرd *لى 
 jلّشر�� ��لدما� فإنه من �لضر��] �لُمسا�عة قد� �لمستطا� *لى �لقيا�� Lلفسا�
بما هو ضر��]، �*ال فقد ُيقضى �ألمر �ال6َ حين منا�.  �خالJ �لقر� �لو�حد 

يحيى  ها���  كلّيا6  تكوُ�   Yسو تعالى  �هللا  �بإ:�  ��لعشرين، 
-من خالJ نهوضها بهذd �لمهّمة-  �لوسيلة للوصوJ بالّناl *لى 
 ELلسعا��  Jلجما��  Jلعد�� ��لصد~   jلسال�� �لسكينة  مر�تب 

�لتي ��ضحها لنا �لقر�a �لكريم. 
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�لى �لقر�� �لكر�

�آليا�  ضو�  في  �موضحة  مشر�حة  �لمؤلف  كتب  جميع  في  �لموجو+*  �إليمانية  �لمو�ضيع   .�
تم  لقد  لتعاليمها.  �فقا  ��لعيش  �آليا�  هذ6  فهم  �لى  جميًعا  �لنا:  تدعو  �لكتب  �هذ6  �لقر=نية. 
� تر++ في Aهن �لقا?<. B شبهة EB Fجميع �لمو�ضيع �لمتعلقة بآيا� �هللا بحيث ال تبقى هنا Kشر
من  �لكتب  هذ6  فهم  ر  يسَّ  Eلذ� هو  �لقلب  من  �لمنبعث  ��لرصين  ��لسهل  �لسلس   Qألسلو�  .�
�. EB صعوبة، �هو �لذE جعل +�ِقبل �لجميع صغا?� �كبا?�، �من كل فئا� �لمجتمع، بسهولة 
هذ6 �لكتب كتًبا ال تستطيع B. تتركها قبل �تما قر��تها. �حتى �لذين �تخذ�� موقفا معا?ضا للدين 

يتأثر�. بالحقائق �لمذكو?* في هذ6 �لكتب، �ال يستطيعو. +حض صحة محتوياتها.

يستطعيو.  فهم  �نفر�+،  على  للمؤلف   aألخر� ��لكتب   Qلكتا� هذ�  قر��*  �لقر��  يستطيع  �كما 
� مناقشتها فيما بينهم ��لتسامر حولها. �. قر��* هذ6 �لكتب بشكل جماعي B ،قر��تها بشكل جماعي

�نقل كل فر+ ?Bيه �خبرته �لى �آلخرين Bمر مفيد جد�.

عال�* على هذ�، فإ. �لمساهمة في تعريف هذ6 �لكتب – �لتي لم تؤلَّف �ال لوجه �هللا تعالى �لمرضاته 
�نشرها بين �لنا: ُتَعد خدمة �يمانية كبير*، أل. �أل+لة ��لبر�هين �لتي يو?+ها �لمؤلف في هذ6  –
لقر��تها  �آلخرين  تشويق  �لدين  هذ�  خدمة  يريد  من  على كل  كا.  لذ�  �مقنعة،  جد�  قوية  �لكتب 

��الستفا+* منها.

نهاية  في  نقدمه   Eلذ�  ،aألخر� �لكتب   gستعر�� على   hلالطال �لقا?<  �قت  يتسع   .B نأمل  �ننا 
�إليمانية  �لمو�ضيع  في  �لكتب  غنية من  ثرَّ* �مصا+?  منابع  بوجو+  ليكو. على علم   ،Qلكتا� هذ� 

��لسياسية، �لتي تعد قر��تها مفيد* �ممتعة للغاية.

 aتر �ال  للمؤلف،  شخصية   am? من   aألخر� �لكتب  بعض  في  تر�6  ما  �لكتب  هذ6  في   aتر ال 
��لتوقير  Q+أل� QسلوB قصو? في �B نقص EB ال�شر�حا ��يضاحا� مستند* �لى مصا+? مشبوهة، 
� �لى B ++لتر���لو�جب �تخا6A تجا6 �لمفاهيم ��لمو�ضيع �لمقدَّسة، �ال ما يُجر �لقا?< �لى �لحير* 

.pلقنو���ليأ: 

GLOBAL

PUBLISHING

Talatpaşa Mah. Emirgazi Caddesi

 İbrahim Elmas İşmerkezi

  A Blok Kat 4 Okmeydanı - İstanbul

Tel: (+90 212) 222 00 88
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�ملقدمـة

من  معا  	�جلهد  �لوقت  بذلت  قد  حياتك   � شيٍ�  	جو�  من  بد  ال 
تو�لت عليك  �ملد!سة 	قد  ;جل حتقيقه. تذكر مثًال عندما كنت طالبا � 
�ختيا!>  	فق   Dد�F جلامعة   Gلالنتسا إلعد��>  	Lلك   Nالمتحانا�

�لشخصي.
يعت_ معظم �لشباG هذ\ �المتحاناN نقا] حتوZ � مسDY حياִדم ألUا 
 ,fحلد� qذ�   vستعد��� �لسنني   xميضو	 �لقا�مة.  حياִדم  شكل  ستحد� 
 Nقا	;	 �جا~�ִדم  	تتقلص  �خلاصة  نشاطاִדم  	تقل  لياليهم,   x	فيسهر
بالص_   xيتحلو �جلامعة   Zلدخو �لكلي  تركيزهم  نتيجة   xيظلو	 مرحهم. 

	�د	هم �ألمل ح� ينجز	� ;هد�فهم.
�متال> م�Z �يل مالئم,  ;نا� كاx ;ك_ �هم  تأمل معي �    xآل�	
فلكي ميتلكو� بيت �ألحال� هذ� ال بد من توفر �لقد!D �ملالية لديهم لشر�ئه, 
لذ� تر�هم يصُلوx �لليل بالنها! ليحصلو� على عمٍل � يأخذ	x بالترقي � 
�ملناصب �لعليا 	ينالوx !	�تب مرتفعة ح� يصبحو� قا�!ين على شر�� ;	 بنا� 

بيت �ألحال�، 	Lلك بعد �نقضا� سنني من بذZ �لوقت 	�جلهد.
هذ� مثاZ فقط من بني ;نا� �جتهد	� بتصميم ثابت 	لسنني طويلة كي 
حتقيق  	بني  بينهم   Dعثر حجر  تقف  قد  �ل�   Nلتحديا� كل  على  يتغلبو� 
هؤال�   Z	حا  �L�	  .DYلكب� �لقيمة  هذ\  ;	لوها  �ل�  	;هد�فهم  ;غر�ضهم 
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�لنا� باإلضافة، �� Lلك �ملضي � عملية حتسني ;	ضاعهم �ملا�ية 	مكانتهم 
�الجتماعية, 	مزيد تلميع صو!ִדم بني �لنا� فما عليهم �ال ;x يبذلو� مزيد� 
 Zمثلما يقا	 ... Nمن �جلهو� �ملضنية متغلبني على ما يعترضهم من صعوبا

فقد "�قتطعو� جز�� من L	�ִדم".
 Dلعابر�  Nلرغبا� ;مثلٍة يع_ عن  �لتالية: ما سبق من   Dلفكر� 	لنتأمل معا 
� هذ\ �حلياD �لدنيا 	�ل� ستز	Z مبوN �إلنساx, ;	 قد تضيع فجأD نتيجة 
 Nسنو� Dيعمل مبثابر Gهنا> بعض �ألمثلة �ألخر£: شا	طا!¥.  fحا�
 Zخو� قبل   �¦به ح يقضي  قد  لألسف  	لكن   ,xالمتحا� ليجتا~   Dعديد
يأZ جهًد� � سبيل شر�� م�Z مناسب، 	لكن  �المتحاx. 	هذ� !جل ¨ 

فجأD شّب حريق � م�له فقضى على �يع ©ماله.
بذلنا من  �لدنيا, مهما   Dحليا� نلهث 	!��ها � هذ\  �ل�   Nلرغبا� ;كثر 
;خر£   Dهنا> حيا 	لكن  ~�ئلة.  متع  �ال  ما هي  مشقة � سبيل حتصيلها, 
حقيقية ��ئمة N�L طيباN خالدD, حياD  يزيد عطا¬ها 	ال ينفد, حيث ينعم 
 xملؤمنو� Zل� يبذ� Dهي �حليا ،Nما بعد �ملو Dا حياU� ,فيها باخللو� xإلنسا�
قصا!£ جهدهم للوصوZ �ليها, 	يعت_	Uا ;ى ;مانيهم 	;هد�فهم 	�ضعينها 

على �لد	�� نصب ;عينهم.
 x; �لبشر  لب®  ينبغي  �لذ¯  �الختبا!   xميد� هي  �لدنيا   Dحليا� فهذ\  لذ�, 
 xفهذ� �المتحا , Dا � �آلخرUخلو� سو° �يو D;ية حيا �	\  ليحد�	تا~±
�لسرمدية   Dحليا�  Zلدخو سيؤهلهم  �لدنيا   Dحليا�  � له   x²ضعو �لذ¯ 
� �آلخرD. فما عليك 	�حلاZ كذلك �ال �تبا´ !ضو�x �هللا عز 	جل. 	� 
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�حلقيقة ما �حلياD �لدنيا سو£ �ختبا! �نتقاµ 	فترD تد!يبية 	هبها �هللا سبحانه 
لكل �نساx  ليكوx مسئوال عن �لتدبر فيها للوصوZ �� معرفة �هللا سبحانه, 
	�لص_  بالفضيلة  	�لتحلي  !ضا\,  كسب  على  	�لعمل  ;	�مر\  	�طاعة 
	مبا�¥ �ألخال· � مو�جهة ;¯ طا!¥ قد �دf له طاملا بقي على 	جه 
هذ\ �أل!¸. 	ال يعر° �لسر �لعظيم qذ� �المتحاx سو£ �ملؤمنني. فاملؤمن 
على يقني ;x كل شي� ;�!¹ � �المتحاx هو من قد! �هللا سبحانه �بتد�ً�, 

.DYكب ºليقو£ على مو�جهة ;¯ طا!¥ برباطة جأ
 x© �جللية �  �خلفية  �حلقيقة  qذ\  	فق«  �لسر  هذ�  ;�!كو�  �لذين  فهؤال� 

	�حد, سينالوx نعيم« مقيم« ما له من نفا�. 
�لذين ±هلوL xلك  �للثا� عن هذ\ �حلقائق أل	لئك  �لكتاG مييط  	هذ� 
�لسر �لعظيم, 	ميضوx ;عما!هم �	x �لتفكر � هذ\ �حلقيقة �جللية, 	�ثهم 

;x يضعو� ألنفسهم هدف«  يكوx ;ى ما � هذ� �لوجو�، قاZ تعا�:

 jٌَما �ْلَعَقَبُة * َفكُّ َ�َقَبٍة * َ�ْ� ِ*ْطَعا vَ��َLْ�َ َفال �ْقَتَحَم �ْلَعَقَبَة * َ�َما ﴿

ِفي َيْوjٍ ِ:] َمْسَغَبٍة * َيِتيم� َ:� َمْقَرَبٍة * َ�ْ� ِمْسِكين� َ:� َمْتَرَبٍة * ُثمَّ َكاَ� 

ْبِر َ�َتَو�َصْو� ِباْلَمْرَحَمِة * ُ�ْ�َلِئَك َ�ْصَحاُ�  ِمْن �لَِّذيَن aَمُنو� َ�َتَو�َصْو� ِبالصَّ

َناٌ�  َعَلْيِهْم   * �ْلَمْشَأَمِة  َ�ْصَحاُ�  ُهْم  ِبآَياِتَنا  َكَفُر��  َ��لَِّذيَن   * �ْلَمْيَمَنِة 

ُمْؤَصَدEٌ ﴾ سو�E �لبلد: ١١-٢٠



ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�)

١١

�لدنيا  ��L  �متحا�

 ٍ̧ لغر �ألخر£,   Nملخلوقا� 	�يع  �لبشر,  	تعا�  سبحانه  �هللا  خلق 
;	ضحه سبحانه � �لقر©x �لكرمي �لذ¯ ;نزله هدً£ للنا� كافًة: 

 Eسو�  ﴾ ُتْرَجُعوَ�  ال  ِ*َلْيَنا  َ�َ�نَُّكْم  َعَبث�  َخَلْقَناُكْم  َ�نََّما  َ�َفَحِسْبُتْم   ﴿

�ملؤمنو�: ١١٥

﴿ َ�َما َخَلْقُت �ْلِجنَّ َ��ِإلنَس ِ*الَّ ِلَيْعُبُد�ِ� ﴾ سو�E �لذ��يا6: ٥٦

�xL, فما 	جد �إلنساx �ال  لعبا�D �هللا  سبحانه 	تعا�، 	;عما! �لبشر 
تقد! تقريبا بني ستني 	سبعني عام«, 	ما ;شبه عمر �إلنساx بالساعة �لرملية 
�لعمر حلظة فلحظة �	x توقف. فكل �نساx ميكث � هذ�  حيث ينصر� 
�لعا¨ مدD ~منية ال يعلم مد�ها �ال �هللا تعا�، 	±ر¯ Lلك تبع« للقد! �لذ¯ 
حد�\ سبحانه، 	ال ميلك ;حٌد من �خللق له  تبديًال. 	كل شي� ©يٌل  لنهايته 
ْنَيا ِفي �آلِخَرEِ ِ*الَّ َمَتاٌ�﴾  �ملحتومة عند  حلوZ  �ألجل ﴿... َ�َما �ْلَحَياEُ �لدُّ

سو�E �لرعد: ٢٦ 

فكل شي� هنا ينمو �  يذ	¯، 	هو متوجٌه سريع« ¦و ��!�لفنا�. فالزمن 
كفيٌل بإفنا� �ألحيا� 	�ألشيا�, لذ�, فاملتمسكوx ֲדذ\ �حلياD �لز�ئلة هم �� 

خسر�x مبني.  
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	كثvY ما كاx �ملفكر �إلسالمي �لعظيم بديع �لزماx �لنو!سي يذّكـر 
قّر��ُ\  مبعÁ �لفنا� �لذ¯ مييز هذ\ �حلياD �لدنيا 	�ثهم على بذZ ;قصى ما 
بوسعهم  لينالو� شر° نعيم �حلياD �آلخرD �حلقيقية. يقوZ �لشيخ �لنو!سي 
 Dفيه ملد Zٌ~نا xإلنسا�	لدنيا سو£ بيت ضيافٍة � Dه �هللا تعا�: "ما �حلياÃ!
�لضر	!ية   Nباإلعد��� ينشغل   x; فينبغي   ,Nبالو�جبا مثقٌل   	هو   Dٍجيز	

�ستعد��v للحياD �لسرمدية" ١. 
فبديع �لزماx يشّبه ِقَصَر �حلياD �لدنيا  بزيا!Dٍ مؤقتٍة. 	يقوZ � مثاZٍ  ©خر: 
تبعثر جوهر حياتك  �هتد �� !شد> 	ال  �حلائرD 	يا صديقي  ";يا !	حي 
	قد!�تك على شهو�N �جلسد � هذ\ �حلياD �لز�ئلة  كاألنعا� ;	 ;�Ç منها 
ستهو¯  فإنك  �لبهيمة Èسني ضعف«,  من  ;قو£  ;نك  فر¸  	على  م�لًة. 

Èسني م�لةً �	x م�لتها".٢  
 Nمنا !كبت فيه هذ\ �لصفا� xه �هللا تعا� فاإلنساÃ! لنو!سي� Zكما قا	
�ملعجزD  كالذكا� 	�لضمY 	حسن �لفهم ال ليلهث 	!�� �لشهو�N �حلسية 
	ֲדذ�  �خللو�,   Zا� ֲדا   Zلينا 	لكن  �لعجز,  	�ضحة  �نيوية    Dٍحليا �ملؤقتة 

فحسب ±تا~ �إلنساx �متحاx �حلياD �لدنيا.
ُيمتحُن �لناُ� 	فقا الستجابتهم ملجرياN ما الَقوُ\  � �حلياD �لدنيا 	ما 
  x; من �لو�ضح ;نه ال يكفي ألحدهم	قيمهم �ألخالقية.  Dما!سو\ ضمن ��ئر
يقوZ ";نا مؤمن" بل  ينبغي ;x يترجم Lلك �إلمياx قوًال 	عمًال 	سُيكشُف 
يو� �لقيامة كل ما عملو� من شؤ	Uم �خلاصة 	�لعامة, 	سُيقدُ� qم  كشف 
مفصل ملا عملو\. فلن ُيظلمو� شيئا, 	�حلاZ كذلك  ;بدv, 	�لقر©x �لكرمي 
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يقوZ: ﴿ َ�ال ُيْظَلُموَ� َفِتيال﴾ �لنسا�: ٤٩. 
فالذين  ;ثقلت ;عماZُ  �ل_ مو�~ينهم  سيكافئوx بنعيم �جلنة �ملقيم, ;ما 
�لذين �Ìذ	� �لشيطاx 	�لظلم qم سبيًال  فمصYهم نا! جهنم  خالدين فيها. 

فما خلق �هللا �حلياD �لدنيا سو£ �بتالً� 	متحيصا. يقوZ عّز من قائل:
﴿ �لَِّذ] َخَلَق �ْلَمْو6َ َ��ْلَحَياEَ ِلَيْبُلَوُكْم َ�يُُّكْم َ�ْحَسُن َعَمًال َ�ُهَو �ْلَعِزيُز 

�ْلَغُفوُ�﴾ سو�E �مللك: ٢

مقايضة �حلياE �آلخرE �لباقية باحلياE �لدنيا �لفانية
من ;عظم ;خطا� �لال�ينيني �عتقا�هم ;x �حلياD �لدنيا ��! خلو� 	بقا�, 
 Nذ� فشهو�q ,µنتقا�  xٍالمتحا Dهذ\ �حليا � xم ²ضعوU; مد!كني Yغ
�لدنيا �لفاتنة تضلهم معتقدين ;x ما كسبو\ �منا هو نتيجة حتمية ملا بذلو\ 
�لنا�  	ينسى  بذ	�ִדم.  �الكتفا�  �حساُ�   ُيد�خلهم  	لذلك  جهد,  من 
على   Zحلصو� Fا	لة   �  xفينشغلو  Dآلخر�  Dحليا�  Dلكافر�  Nملجتمعا�  �
ملذ�N �سبوUا N�L قيمة، بينما ²_نا �هللا تعا� � �لقر©x �لكرمي: ﴿ sُيَِّن 
َهِب  َ َ��ْلَقَناِطِ� �ْلُمَقْنَطَرEِ ِمْن �لذَّ َهَو�6ِ ِمْن �لنَِّساِ� َ��ْلَبِنني ِللنَّاlِ ُحبُّ �لشَّ

ْنَيا َ��هللاَُّ  َمِة َ��َألْنَعاjِ َ��ْلَحْرِ� َ:ِلَك َمَتاُ� �ْلَحَياEِ �لدُّ ِة َ��ْلَخْيِل �ْلُمَسوَّ َ��ْلِفضَّ

ِعْنَدdُ ُحْسُن �ْلَمآِ� * ُقْل َ�ُ�َنبُِّئُكْم ِبَخْيٍر ِمْن َ:ِلُكْم ِللَِّذيَن �تََّقْو� ِعْنَد َ�بِِّهْم 

 Eٌُمَطهََّر �ٌ��َsْ�َ�َ َجنَّا6ٌ َتْجِر] ِمْن َتْحِتَها �َألْنَهاُ� َخاِلِديَن ِفيَها َخاِلِديَن ِفيَها

َ�ِ�ْضَو�ٌ� ِمْن �هللاَِّ َ��هللاَُّ َبِصٌ� ِباْلِعَباLِ  ﴾ سو�Ja E عمر��: ١٤-١٥
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 ٍ̧ فللنا� كما ;	ضحت �آلية !غباNٌ كثDٌY, 	يسعوx لنيل ملذ�Nٍ 	;غر�
�لد�!  هنا> �  تنتظرهم  �حلقيقية  فائدDٍ, ألx حياִדم   Yبكب عليهم  تعو�  ال 
 Zيقو �ملفهو�،  هذ�  توضح  �لتالية   Nآليا�	 	�خللو�.  �لبقا�  حيث   Dآلخر�
َماِ� َفاْخَتَلَط  ْنَيا َكَماٍ� َ�نَزْلَناdُ ِمْن �لسَّ تعا�: ﴿ َ��ْضِرْ� َلُهْم َمَثَل �ْلَحَياEِ �لدُّ
ِبِه َنَبا6ُ �َألoِ�ْ َفَأْصَبَح َهِشيم� َتْذdُ��ُ �لرَِّياُ} َ�َكاَ� �هللاَُّ َعَلى ُكلِّ َشْيٍ� 

اِلَحا6ُ َخْيٌر ِعْنَد  ْنَيا َ��ْلَباِقَيا6ُ �لصَّ ُمْقَتِد�¡ * �ْلَماJُ َ��ْلَبُنوَ� sِيَنُة �ْلَحَياEِ �لدُّ

َ�بَِّك َثَو�ب� َ�َخْيٌر َ�َمًال ﴾ سو�E �لكهف: ١٤-١٥

 N�	ثر	  Zمو�; من  �لدنيا   � يوجد  ما  فكل   ,Î©لقر� �لنص  بني  	كما 
 \Yلك, ما هو �ال  لعٌب عابر مصL Yغ	ظيفة 		جا\ 	 Z~منا	  Nجا	~	

�لز	�Z مع موN �إلنساx 	حلوZ ;جله �ملحتو�.
 ,Z�	لز� �ألعر�¸ مصYها  ;x هذ\   xيد!كو �لنا� ال  	لكّن كث�Y من 
 xيسعو	  ,Nملحرما�	 �ملا�ية,   Nمللذ�� من  �ملزيد  حتصيل   �  xفينغمسو
� �حلصوZ على �لسمعة 	�لشهرD بني �لنا�, فهم مشد	�	x عاطفيا qذ\ 
�ملعاÎ, متناسني متام« كل ما يشدهم �� �آلخرD ��! �خللو� 	�لبقا�. 	qذ�, 

فهم ال يعد	x لآلخرD عدִדا معتقدين ;x �ملوN يع® �لنهاية 	�لفنا�.
	كما قاZ �لعالمة بديع �لزماx, فاملوN ال يع® Ñر� �النفصاZ عن هذ\ 
�لدنيا ;	 ح� �لفنا�, بل هو Uاية �بتال��N �حلياD �لدنيا, 	هو �ملكاx �لذ¯ 

يناZ فيه �لنا� جز�� ما عملو� � �حلياD �لدنيا:
�ل�  باألنو�!  ;ثبتنا  	كما  ظاهريا,  يتجلى  كما  Òيفا   Nملو� يعد  "فلم 
;شرقت على !سائل �لنو!  جلمهو! �ملؤمنني بيقني ال يعتريه !يب 	ال شك 
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 Dلـحيا� 	ظيفة  كلفة  من  	�نعتا·   Óخال للـمؤمن   Nلـمو�  x;  �
 xميد�  � 	تد!يب  تعليم  هي  �ل�  �لعبو�ية  من  تسريح  	هو  	مشقتها.. 
 �� �لر�حلني   xلـخّال�	 �ألحبة  اللتقا�   Zصا	  Gبا 	هو  �لدنيا..  �بتال� 
�لعالـم �آلخر.. 	هو 	سيلة للدخوZ � !حاG �لوطن �حلقيقي 	�لـمقا� 
�ألبد¯ للسعا�D �لـخالدD.. 	هو �عوD لالنتقاZ من ~نز�نة �لدنيا �� بساتني 
�لـخدمة  على  �جلز��  لتسلم  �لو�جبة  �للحظة  	هو  	حد�ئقها..  �لـجنة 
�لـ� مت ;��¬ها، Lلك �جلز�� �لذ¯ يغد· بسخا� من خز�ئن فضل �لـخالق 

�لرحيم" ٣.
فما ��مت هذ\ هي حقيقة �لـموN – على �لوجه �لصحيح – فال ينبغي 
;x ُينظر �ليه على ;نه شي� مـخيف، بل يـجب �عتبا!\ تباشY !حـمة 

 .Dسعا�	
قا!ناها ×لو�   �L� بقائنا   !�� �لدنيا  ;x هذ\  نظن   x;  Øلفا�� �خلطأ  	من 
 Nسو£ حلظا �	تد ال  �لدنيا  حياتنا   x; باملقا!نة  	يتبني  	�	�مها,   Dآلخر�

قصDY. يقوZ �لنو!سي !Ãه �هللا:
�ال  �ليه  بالنسبة  �لدنيا  مستقبل  ليس  مستقبل،  عن  بصد·   _² "	كذ� 
كقطرD سر�G بال طائل بالنسبة �� Úر بال ساحل. 	كذ� يبّشر عن شهو� 
بسعا�D، ليست سعا�D �لدنيا بالنسبة �ليها �ّال ك_ٍ· ~�ئٍل بالنسبة �� Ûس 

سرمدية". ٤
	�ملسلموx, بعيدv عن هؤال� �لذين جتر�	� من ;خالقياN �لقر©x, عندما 
عظيم  بشو·  يستشرفوUا  بل  مذعو!ين,   x	ينفر ال   Nملو�  Dفكر تطالعهم 
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 Dحليا�  � Yخ	بر  قدمو� من  ما  با!ئهم, جز��  ينالو� كر�مًة من   x; ©ملني 
�لدنيا. فقد عاشو� �حلياD �لدنيا 	كلهم ;مٌل 	ثقة باهللا سبحانه ;x يدخلهم 

�جلنة حيث �لنعيم 	�ملسر�N �ل� ال ينضب معينها.
�لذين كاx جل �هم منصٌب  �لنفر  ;	لئك   D!لتالية صو�  Nآليا� 	ترينا 
الَلَة  على حتقيق ملذ�N �حلياD �لدنيا 	متاعها: ﴿ ُ�ْ�َلِئَك �لَِّذيَن �ْشَتَرْ�� �لضَّ
 :Eلبقر�  Eسو�  ﴾ �لنَّاِ�   َعَلى  َ�ْصَبَرُهْم  َفَما   Eِِباْلَمْغِفَر َ��ْلَعَذ�َ�   Pِباْلُهَد

١٧٥

 µلتا� Zملثا�	م قد �!تكبو� خطًأ فا�حا. U; ,£عنهم, � ©ية ;خر Zقا	
يدلل على مد£ �خلسا!D �لكبDY �ل� تكبد	ها.

	�آلx  ;معن معي �لنظر � !جلني ;	تيا نصيب« من �ملاZ لينفَق كٌل منهما 
كما يطيب له, فبعثَر ;حد�ا ماله هباً�  ح�  ;تى على ©خر\, بينما ;نفقُه 
 :Zيسأ x; ألحدنا	لإلنسانية على حٍد سو��, 	قق« منافع ّ�ة لنفسه F آلخُر�
 Dسو£ �حلسر xلن تكو ,Gُنوقَش عند �حلسا  �L�  Z	ما طبيعة  شعو! �أل

�لبالغة ! .
من  به  نتمتع  	ما   ،Îمبا	  Nممتلكا	  N�!عقا من  منلكه  ما  فكل  qذ�, 
شهرD 	�حتر��، ;	 �اZ، 	�يع �لنعم �ألخر£ �ل� منحت لإلنساx � هذ\ 
�غتنم  للحياD �آلخرD. 	قد  نفسه  يعّد  ;�	�N لكي  �ال  �لدنيا ما هي   Dحليا�
�ملسلموx �أل	�ئل هذ\ �لوسائل بأقصى ما لديهم من جهٍد ألUم ;�!كو� هذ\ 

�حلقيقة �لعظيمة.
 ¯;  x	�  Dيسر	 مينة  ;مو�qم   xينفقو �لذين  هؤال�  مثل   ،x	جلاحد� ;ما 
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 DYلقص� حياִדم   Dمد  xيقضو فهم  �لدنيوية  لرغباִדم  تلبية   Yتفك  	; تقدير 
�ملبني  �   xخلسر�� vغد xبذلك فهم سو° يعانو	لقيم، � مستهينني بكل 

�آلخرD �ل� هي ��! �خللو�.
ُنَنبُِّئُكْم  َهْل  ُقْل   ﴿  :Zفيقو هذ\  حالتهم  لنا  �لكرمي   x©لقر� 	يصف 
ْنَيا َ�ُهْم َيْحَسُبوَ�  ِباَألْخَسِريَن َ�ْعَماًال * �لَِّذيَن َضلَّ َسْعُيُهْم ِفي �ْلَحَياEِ �لدُّ

َ�نَُّهْم ُيْحِسُنوَ� ُصْنع� * ُ��َلِئَك �لَِّذيَن َكَفُر�� ِبآَيا6ِ َ�بِِّهْم َ�ِلَقاِئِه َفَحِبَطْت 

-١٠٣ �لكهف:   Eسو�  ﴾ sْ�َن�  �ْلِقَياَمِة   jََيْو َلُهْم  ُنِقيُم  َفال  َ�ْعَماُلُهْم 

.١٠٥

	هؤال� �لذين ¨ تغرهم �حلياD �لدنيا 	تيقنو� ;x �آلخرD هي �لباقية, ;�!كو� 
;x طيباN �لدنيا ~�ئلة ال Fالة, فبذلو� جهدهم لينالو� طيباN �جلنة 	نعيمها, 
 َ �ْلُمْؤِمِنني ِمْن   Pْشَتَر� �هللاََّ   َّ�*ِ  ﴿ تعا�:  �هللا  مع   جتا!ִדم  !Úت  فقد  qذ� 
َ�نُفَسُهْم َ�َ�ْمَو�َلُهْم ِبَأ�َّ َلُهْم �ْلَجنََّة ُيَقاِتُلوَ� ِفي َسِبيِل �هللاَِّ َفَيْقُتُلوَ� َ�ُيْقَتُلوَ� 

ِبَعْهِدdِ ِمْن �هللاَِّ  َ�ْ�َفى  َ�َمْن   �ِaَ��ْلُقْر �لتَّْوEِ��َ َ��ِإلجنِيِل  َعَلْيِه َحّق� ِفي  َ�ْعد¡ 

 Eسو�  ﴾ �ْلَعِظيُم   sُْلَفْو� ُهَو  َ�َ:ِلَك  ِبِه  َباَيْعُتْم  �لَِّذ]  ِبَبْيِعُكْم  َفاْسَتْبِشُر�� 

�لتوبة: ١١١

�هللا يبتلي باخل� ��لشر 
 Zفق ;شكا	يتم �ختبا! �ملؤمنني � حياִדم �لدنيا, كما ;سلفنا من قبل, 
 Yبني معيا!¯ �خل Ø	تتر� ;Uا  �لكرمي   x©لقر� �البتال��N ;خ_نا  متنوعة من 
�ْلَخاِلُد�َ�  َفُهْم  ِمتَّ  َ�َفِإْ�  �ْلُخْلَد  َقْبِلَك  ِمْن  ِلَبَشٍر  َجَعْلَنا  َ�َما   ﴿ 	�لشر: 
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رِّ َ��ْلَخْيِر ِفْتَنًة َ�ِ*َلْيَنا ُتْرَجُعوَ�  ﴾  * ُكلُّ َنْفٍس َ:�ِئَقُة �ْلَمْو6ِ َ�َنْبُلوُكْم ِبالشَّ
سو�E �ألنيبا�: ٣٤-٣٥

فالنا� عرضة ألx  ُيمتحنو� بش� ;لو�x �البتال��N, فعليهم, على سبيل 
�ملثاZ, عندما يتمتعوx بفائض ثر	�ִדم ;x يفعلو� Lلك متحلني بأخال· �ينهم 
له ;عماqم 	نو�ياهم,  ينالو� !ضى !ֲדم  عز  	جل, Òلصني  �حلنيف كي 
�لدنيا   Dحليا� Nلو  فتنت  ملذ�	مر\ متبعني �!شا�\ سبحانه. �	مذعنني أل
�لز�ئلة �لناَ� فانغمسو� فيها 	خاضو� غما!ها ألLهلتهم عن جوهر �حلقيقة 
 xلنعم  بأيد¯ �ملؤمنني فسيبقو� Nلكن مهما تكاثر	ل� خلقو� من ;جلها, �

ممتنني شاكرين هللا عز 	جل مد£ حياִדم.
ميا!سها  �ل�  	�لضغو]   f!لكو��	 باملر¸  كذلك  �لنا�  ميتحن  	قد 
�ملسلمني  	لكن  	�لسخرية,   Zلقو� من  بالسي�   xميتحنو	 عليهم,  �لكفا! 
 xيتمسكو لذ�   ,xالمتحا� من  جزٌ�  كلها    Nإلبتال��� هذ\   x;  xيد!كو
 xقد عقد هؤال� �ملؤمنو	 .x	هم �لفائز xيكونو	بالص_ فال ميسهم �لسو� 
صفقة  بيٍع مع با!ئهم عز 	جل مقايضني  �حلياD �لدنيا  ×لو�  �آلخرD, 	هذ� 
�لقر©x �لكرمي  يقوZ: ﴿ َلِكْن �لرَُّسوJُ َ��لَِّذيَن aَمُنو� َمَعُه َجاَهُد�� ِبَأْمَو�ِلِهْم 
َ�َ�نُفِسِهْم َ�ُ��َلِئَك َلُهْم �ْلَخْيَر�6ُ َ�ُ�ْ�َلِئَك ُهْم �ْلُمْفِلُحوَ� * َ�َعدَّ �هللاَُّ َلُهْم 

 Eْلَعِظيُم  ﴾ سو�� sَُجنَّا6ٍ َتْجِر] ِمْن َتْحِتَها �َألْنَهاُ� َخاِلِديَن ِفيَها َ:ِلَك �ْلَفْو

�لتوبة: ٨٨-٨٩.

�ملؤمنني  مبنظو!  تعت_   �لدنيا    Dحليا�  x; �لسابقة    Nآليا� لنا  ;	ضحت 
ميد�x جهاٍ� �  �هللا ال يفتر	x ح� ينالو� !ضو�نه سبحانه. 	يذكرنا بديع 
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�لزماÃ! xه �هللا تعا� ;x �لدنيا  ��! كدØ 	طاعـة �ياها �لنا� 	هي مثقلة  
باملكا!\ 	�لشهو� ،N	x; جز�� �لذين حتملو� مشقاִדا 	مصائبها بص_ �يل 

:Zيقو �Lجز�� عظيم , فانظر ما
عمل   !�� 	هي  	�بتال�،  �ختبا!   xميد� �ّال  هي  ما  هذ\  �لدنيا   !��  xّ�"
مكانا  ليست  	هي   ،Lتلّذ	 تـمتع  مـحل  	ليست   ،Dعبا� 	مـحل 
فاألمر�¸   ،Dعبا� 	Fل  عمل   !�� �لدنيا  ��مت  فما   .Gلثو�� 	نيل  لألجر 
	�لـمصائب، ما ¨ تكن � �لّدين، 	بشر] �لص_ عليها تكوx متالئمة جّد� 
 Dا متّد �لعمل بقوU; حيث ،Dلك �لعمل، بل منسجمة متام« مع تلك �لعبا�L مع
	تشّد من ;~! �لعبا�D، فال ±و~ �لتشكي منها، بل يـجب �لتحلي بالشكر 
 Dعبا� Gملصا� Dكل ساعة من حيا Zلنو�ئب حتّو�	هللا تعا�، فتلك �ألمر�¸ 

ُيناZ �ألجر عليها ".٥
�نه من �أل�ية مبكاx; x نتدبر هذ\ �لكلماN �لّرشيدD. 	كما بينا سابقا، 
قوية  عالقة  على  	�لبقا�  ألمر\  	�الستسال�  �هللا  بطاعة    xملزمو فالنا� 
×القهم سبحانه مهما تغNY �لظر	° 	تلونت. 	لعل �لص_ على �ملكا!\ 
�ملتينة  �لعالقة  هذ\  ;	جه  �حد£  �لدنيا هو   Dحليا� ֲדا  �ل� حتفل   Nملنغصا�	
 ,xلنا مكا!\ ¨ تكن � �حلسبا �لزمن  �هللا سبحانه 	تعا�. 	قد �مل  مع 
فتنتهي ;	 تد	� �� ما شا� �هللا ;x تد	�. فمثًال, قد يفتقر غٌ® , 	قد يو�جه 
�نساxٌ ناجٌح فشًال مفاجئ«, 	قد يفقد ©خر Fبوبه, ;	 يصبح !هن �ملر¸ 
;	 �إلعاقة. 	بغض �لنظر عن مفهو� �الختبا!, فإx �هللا سبحانه 	عد �لذين 
�سنوx �لصلة به 	يبقوx مقيمني على طاعته, 	عدهم بنعيم ال نفا� له: ﴿ 
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ُكلُّ َنْفٍس َ:�ِئَقُة �ْلَمْو6ِ َ�ِ*نََّما ُتَوفَّْوَ� ُ�ُجوَ�ُكْم َيْوjَ �ْلِقَياَمِة َفَمْن sُْحِزَ} َعْن 

ْنَيا ِ*الَّ َمَتاُ� �ْلُغُر�ِ� * َلُتْبَلُو�َّ  �لنَّاِ� Lْ�ُ�َِخَل �ْلَجنََّة َفَقْد َفاsَ َ�َما �ْلَحَياEُ �لدُّ

ِفي َ�ْمَو�ِلُكْم َ�َ�ْنُفِسُكْم َ�َلَتْسَمُعنَّ ِمْن �لَِّذيَن ُ��ُتو� �ْلِكَتاَ� ِمْن َقْبِلُكْم َ�ِمْن 

�لَِّذيَن َ�ْشَرُكو� َ�ً:P َكِث�¡ َ�ِ*ْ� َتْصِبُر�� َ�َتتَُّقو� َفِإ�َّ َ:ِلَك ِمْن َعْزjِ �ُألُموِ�  ﴾ 

سو�Ja E عمر��: ١٨٥-١٨٦.
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سر �البتـال�

 ,DٍYكث  Nٍ�!الختبا حياִדم   �  xسيخضعو �ملؤمنني   x; تعا�  �هللا  ²_نا 
	ستكوx ;نفسهم 	;مو�qم موضع �ختبا!, 	قد ينصب qم �لكفا! شر�ك« 
�ًة  مكا!\   xيو�جهو ©خر,    Áًمبع	  ,�!ً	~	 باطال  يتهموUم   	;  ,DًYكث
� كل مر�حل حياִדم, لكن �ملهم هو متابعة سلوكهم �إلمياÎ �نسجاما مع 
;خالقياN �لقر©x �لكرمي � ;	قاN �لشد�ئد, فيبقوx لرֲדم �Lكرين, 	إلنعامه 

شاكرين, مطمئنني ;x كل ما يصيبهم سيكوx عقبا\ �خلY �ملحض.
�لعيش  !حب  	هو �  �ألخال·  ֲדذ\  �ملؤمن  يتحلى   x; �لبديهي  	من  
	!غد\، عما لو حدL fلك كله 	قت �لشد�ئد 	�لكرباN. 	عد� مسا	مة 
�مياUم   Dملستقيم هو ;نصع �ليٍل على قو� �ملؤمنني على سلوكهم �ألخالقي 
	�جلو´,  �لفقر  على  �لص_   D!مر� جترعو�  �لذين   xفاملسلمو عليه.   Nلثبا�	
qم,  �لكفا!  �ملر¸, 	ִדديد   Dمكابد	 	�ملا�ية,  �ملعنوية   D!خلسا�	 	�خلو° 
	�الفتر�� عليهم, 	نصب  شر�>  �خلديعة, سينالوx  ;عظم  �لثو�G جز�� 

متسكهم بالفضائل �خللقية.
�ألنبيا�  عانا\  �لذ¯   xلطغيا�	 �لظلم  منا¹L من  �لكرمي   x©لقر� لنا  	يقد� 
عليهم �لسال� 	من كاx معهم من �ملؤمنني. 	قصة طغياx ;حد �لفر�عنة على 
شعبه هي �حد£ هذ\ �لنما¹L �لقر©نية. 	يعلمنا �هللا سبحانه ;L xلك كله �منا 
ْيَناُكْم ِمْن Jِa ِفْرَعْوَ� َيُسوُموَنُكْم  هو متحيص منه لعبا�\ �ملؤمنني: ﴿َ�ِ*ْ: َنجَّ
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ُسوَ� �ْلَعَذ�ِ� ُيَذبُِّحوَ� َ�ْبَناَ�ُكْم َ�َيْسَتْحُيوَ� ِنَساَ�ُكْم َ�ِفي َ:ِلُكْم َبالٌ� ِمْن 

.٤٩ :Eلبقر� Eَ�بُِّكْم َعِظيٌم ﴾ سو�

 Yمن عو�ئق � طريق �خل Dكل ما يضعه �لكفر x;  ضحت  هذ\  �آلية	;
ماهو �ال �متحاx  ألهل  �إلمياx. فثباִדم على �لفضيلة 	شجاعتهم, 	سكينتهم 
عند تعرضهم للملماN 	�البتال��N, ستضاعف ثو�ֲדم 	ترفع �!جاִדم � 
جناN �خللد. 	يصف لنا �لقر©x �لكرمي حاZ �ملؤمنني 	ما سيعانونه, 	صو! 
ثباִדم على �حلق فيقوZ: ﴿ َ�َلَنْبُلَونَُّكْم ِبَشْيٍ� ِمْن �ْلَخْوYِ َ��ْلُجوِ� َ�َنْقٍص 
َ�َصاَبْتُهْم   �:َ*ِ �لَِّذيَن  اِبِريَن *  �لصَّ ْر  َ�َبشِّ َ��لثََّمَر�6ِ  َ��َألنُفِس   Jَِألْمَو�� ِمْن 

ُمِصيَبٌة َقاُلو� ِ*نَّا ِهللاَِّ َ�ِ*نَّا ِ*َلْيِه َ��ِجُعوَ� * ُ�ْ�َلِئَك َعَلْيِهْم َصَلَو�6ٌ ِمْن َ�بِِّهْم 

.١٥٥-١٥٧ :Eلبقر� Eَ�َ�ْحَمٌة َ�ُ�ْ�َلِئَك ُهْم �ْلُمْهَتُد�َ�  ﴾ سو�

  ´	!; �لسالفة qي  �آلية  �ملذكو!ين �  باهللا 	�الستسال� ألمر\  �لثقة   x�
مثاZ �تذ¯ به �يع �ملسلمني. 	لكن �لكافرين ال يفقهوx معq Áذ\ �لثقة 
�لطريق   x;  xيظنو 	هم  �ملنحرفة,   Dلفاسد� معايYهم  	فق   xيتصرفو ألUم 
�لوحيد جلمع �لثر	D هو �نغماسهم � Ãأ�L! Dئلها, فال يستطيعوx مو�جهة 

�لشد�ئد فيفترسهم �خلو° �  ينبذبوx �مياUم 	�لعياL باهللا تعا�.
 xلدنيا, هم يعرفو� Dحليا� � N�!لذين فهمو� سر �الختبا� xما �ملسلمو;
	�لص_.   Gالحتسا� هو  �لظر	°  هذ\  مثل   � عمله  ميكن  ما  ;فضل   x;
�لقر©x 	يبذلوx ما بوسعهم لترسيخها � نفو�  فهم يصطبغوx  بأخال· 
�آلخرين. �vL فكل �ملشكالN �ل�  تعتريهم   �منا تقد� qم �ليًال �ضافي« ;Uم 

ماضوx على صر�] �هللا �ملستقيم.



ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�)

٢٣

	كثvY ما ²_نا !بنا عز 	جل � �لقر©x �لكرمي عن �لسنن �ل� ال تبديل qا 
 Gلكر�	من �لشد�ئد  xٍتعر¸ �ملؤمنني أللو�	ال حتويل على مد�! �لتا!يخ. 	
بسبب ش� ;صنا° �ملظا¨ �ل� ي�qا ֲדم �لكافر	x, هو �حد£ هذ\ �لسنن, 
 Nمن بني �البتال��  Dحد�	هذ\ 	ي« من ;غر�ضهم: ; Dينجز �لكفر x; x	�
 �L�  جلنة� xم سيدخلوU;	 ,ل� نبه �هللا تعا� �ملؤمنني على �مكانية مو�جهتها�

ص_	� � مو�جهتها كما فعل  ;سالفهم من قبل.

�إل:عا�  للقــد�
 xكافة يعرفو xإلسالمية, فاملسلمو� Dحٌد من ;هم ;سر�! �لعقيد�	لقد! �	
;x �هللا سبحانه قد خلق كل شي� بقد!\, 	ما يتحر> ساكٌن �ال 	فق مشيئتِه 
سبحانه. 	�هللا – كما ²_نا �لقر©x – هو با!¥ �حلياD �إلنسانية بأشكاqا 
�ملتنوعة, 	ما يقع � ملكِه سبحانه �منا هو حتقيٌق qذ\ �ملشيئة. فليس ألحٍد 
�لقد!D على �إلخبا! عن �ملستقبل ألx �لنا� مكبلني بأصفا� �للحظة, 	ليس 
بوسعهم �لتكلم �ال مبنظو! حلظتهم �لر�هنة. 	ألx �ملستقبل من مكنوx عا¨ 
 x!مبا على �ملد£ �لطويل ;�ية ما يو�جهو	مد!كني غالب«,  Yلغيب, فهم غ�
 ,xلكن �هللا جلت قد!ته خلق �لزما	ابياִדا. ±� �من ;حد�f حياִדم ;	 ح
بأنه  �لقد!  نعر°   x; بنا  �لزماx. 	�سن  �ألشيا� من خا!¹ حد	�  	ير£ 
علمُ  �هللا باحلو��f ماضيها 	مستقبلها 	ما ميكن ;x يتمخض عنها � حلظٍة 
	�حدD.(ملزيد �الطال´ حوZ هذ� �ملوضو´ �!جع �� كتاä ها!	ã� x: "ال 

Fد	�ية �لزماx" 	 "حقيقة �لقضا� 	�لقد!". 
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 xلزما� 	ماضي  	Uايتها,  �إلنسانية   Nالبتال��� بد�ية  يعلم  فاهللا  	هكذ�, 
	مستقبله 	حلظته �لر�هنة. فكل شي� قد مت 	;جنز بعلم �هللا سبحانه, بغض 
�لزماx 	مستقبله. ;ما �إلنساx فال يعلم لضعف �مكاناته  �لنظر عن ماضي 

	قصو!ها من �ألحد�f �ال ما ميا!سه ضمن �طا! �لزمن.
;ما �لكفا!, فليس qم من معرفة �لقد! ;�Ç نصيب ألUم على جهٍل مطبق 
بكنه حقيقته, � حني ;x معرفة �لقد! هذ\ جتعل �ملسلمني يو�جهوx �ملكا!\ 
َ�َصاَ�  َما  �لتغابن: ﴿   D!سو � x©لقر� نبه  	�البتال��N بص_ �يل  كما 
ِمْن ُمِصيَبٍة ِ*الَّ ِبِإْ:ِ� �هللاَِّ َ�َمْن ُيْؤِمْن ِباهللاَِّ َيْهِد َقْلَبُه َ��هللاَُّ ِبُكلِّ َشْيٍ� َعِليٌم ﴾ 

سو�E �لتغابن: ١١.

فاملؤمنوx يعيشوx 	هم مطمئنوx; x ما �دq fم هو ;مٌر مقدٌ! حسمه 
متباينة,  ;قضية  �ملؤمنني  قد!على  سبحانه  فهو  علمه.  بسابق  سبحانه  �هللا 
متمسكني  	يتقبلوها  حتملها  على  ليقو	�  برÃته  عليهم  	قعها  من  	لّطف 
بإمياUم 	�ضعني ;نفسهم � ��ئرD عنايته. هؤال� قد ©منو� برֲדم حق«  	صدق«, 
	;سلمو� قيا�هم له, ير	x ما ±ر¯ qم من متغNٍ�Y فيتقبلوUا ֲדد	� 	سكينة 
 xألمر ;شبه ما يكو� x; ,جفت �لصحف	قد !فعت �ألقال� 	 xم يعلموUأل
- 	هللا �ملثل �ألعلى- مبن ±لس متر�خي« � صالة يشاهد فلم«, فهو يتابع بثقة 
 xحسمت, فاملشاهد قد تكو	قد !ت من قبل 	!هم �	;�	كاملة �ملمثلني 
مليئة باحلركة 	�لرعب, 	قد تكوx مفعمة بالسكينة 	�ملسرD, 	لكن يبقى 
 Nمسرته. ;ما مشاهد �لصر�´ فقد ;عد	 xهنا � نفو� �ملؤمنني شغف �إلميا
	;حكمت لتشغَل ;صغر حيٍز ضمن مكوناN �للوحة 	تفصيالִדا. 	� �لنهاية 
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فإx �جلزئياN 	�لتفاصيل منضوية � علم �هللا سبحانه 	تعا�.
 � x	ير ,N;�!كو� سّر �البتال��	لذين فهمو� حقيقة �لقد! � xفاملسلمو
 x; عني�	ع«, !L به xلفقر جانب«  �±ابي«  فال يضيقو�	؛ كاملجاعة f!لكو��
سلوكهم �ألخالقي �لذ¯ يُبد	نه  حياZ �البتال��N ;مٌر  بالُغ �أل�ية � نظر 
لقمًة   xيكونو ال  �ملكا!\,  هذ\   مبثل   xملؤمنو� ُيو�جه  فعندما  سبحانه.  �هللا 
 x; يقني  	�qلع ألUم على  	�آلال� 	�خلو°   , 	�لضغو]   Gلالكتئا سائغًة 
�هللا سبحانه سيبدZ كل هذ\ �ملصاعب لتصبَح خ�Yً 	يسًر�. 	يوجه �هللا تعا� 
َفْتٌح  َلُكْم  َفِإْ� َكاَ�  ِبُكْم  َيَتَربَُّصوَ�  �خلطاG للمؤمنني  قائـًال: ﴿ �لَِّذيَن 
ِمْن �هللاَِّ َقاُلو� َ�َلْم َنُكْن َمَعُكْم َ�ِ*ْ� َكاَ� ِلْلَكاِفِريَن َنِصيٌب َقاُلو� َ�َلْم َنْسَتْحِوْ: 

َعَلْيُكْم َ�َنْمَنْعُكْم ِمْن �ْلُمْؤِمِنَني َفاهللاَُّ َيْحُكُم َبْيَنُكْم َيْوjَ �ْلِقَياَمِة َ�َلْن َيْجَعَل �هللاَُّ 

ِلْلَكاِفِريَن َعَلى �ْلُمْؤِمِنَني َسِبيًال  ﴾ سو�E �لنسا�: ١٤١. 

	ينبغي ;x ند!> هنا ;x كل ما ي�Z باملسلمني � هذ\ �لدنيا من مصائب 
	فقد للممتلكاN 	ضعف � �لبدx ;	 مر¸ ;	 ح� �لعجز 	�ملوN, ينبغي 
;x ال يعت_	ها بالضر	!D مؤشر�N سيئة، بل هي �متحاناN جتر¯ بعلم �هللا 
متحيص« إلمياUم باهللا عز 	جل. فلو ص_	� على هذ\ �الختبا!�N 	جتا	~	ها 
بسالٍ�, فإq xّم ;جرv عظيم«عند �هللا � �لدنيا 	�آلخرD, 	سينالوU � xاية 
 Nسرمديٍة � جنا Dخالد ٍٍDالنتقالية  جز��هم متمّثًال � حيا� N�!هذ\ �الختبا

�لنعيم.
 xيو�جهو عندما  ص_�  ;كثر  �حلقيقة  qذ\   xملد!كو�  xملؤمنو� فيصبح 
�لشد�ئد � حياִדم, 	باملقابل تفشل خطُط �لكفا! 	ُتحبُط  كل جهو�هم. 
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	عند !¬ية هذ� �إلخالÓ 	�لص_ 	�لّرضا  لد£ �ملؤمنني, يد!> �لكفا! ;Uم 
 xل� ينطق ֲדا �ملؤمنو� N�!تفصُح �لعبا	 .£L; ¯; مq يسببو� x; عن x	عاجز
� مو�جهة ;¯ 	ضٍع متأ~� عن مد£ �ستسالمهم لرّبهم 	ثقتهم به عّز 	جل. 
	يتلو� علينا �لقر©x �لكرمي بعض« من هذ\ �لعبا!�N: ﴿ َ�َقاJَ �لَِّذيَن َكَفُر�� 
َ�بُُّهْم  ِ*َلْيِهْم  َفَأْ�َحى  ِملَِّتَنا  ِفي   َّ�Lَُلَتُعو  �ْ�َ َ�ْ�ِضَنا  ِمْن  َلُنْخِرَجنَُّكْم  ِلُرُسِلِهْم 

َ   ﴾ سو�E *بر�هيم: ١٣ اِلِمني َلُنْهِلَكنَّ �لظَّ

ْل  َفْلَيَتَوكَّ �هللاَِّ  َ�َعَلى  َمْوالَنا  ُهَو  َلَنا  �هللاَُّ  َكَتَب  َما  ِ*الَّ  ُيِصيَبَنا  َلْن  ُقْل   ﴿

.٥١ :Eلبقر� Eْلُمْؤِمُنوَ� ﴾ سو��

	هذ� �ملوقف  هو �لنتيجة �لطبيعية  إلLعـاx �ملؤمنني للقد! �لذ¯ كتبه 
 ,xحلز�	 �خلو°  يد�خله  لن  عليه  	توكل  باهللا  	ثق  من  فكل  عليهم,  �هللا 

	�لقر©x يعلُن:

ُهْم  َ�ال  َعَلْيِهْم   Yٌَخْو َفال  �ْسَتَقاُمو�  ُثمَّ  �هللاَُّ  َ�بَُّنا  َقاُلو�  �لَِّذيَن   َّ�*ِ  ﴿

.١٣ :Yألحقا� Eَيْحَزُنوَ� ﴾ سو�

 Yٌِعْنَد َ�بِِّه َ�ال َخْو dَُبَلى َمْن َ�ْسَلَم َ�ْجَهُه ِهللاَِّ َ�ُهَو ُمْحِسٌن َفَلُه َ�ْجُر ﴿

   .١١٢:Eلبقر� Eَعَلْيِهْم َ�ال ُهْم َيْحَزُنوَ� ﴾ سو�

َ�ِفي  ْنَيا  �ْلَحَياEِ �لدُّ �ْلُبْشَرP ِفي  َلُهْم  َيتَُّقوَ� *  َ�َكاُنو�  �لَِّذيَن aَمُنو�   ﴿

يونس:   Eْلَعِظيُم ﴾ سو��  sُْلَفْو� ُهَو  َ:ِلَك  �هللاَِّ  ِلَكِلَما6ِ  َتْبِديَل  �آلِخَرEِ ال 
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له  به 	;سلمو�  ©منو�  �لذين  عبا�\   xّ; ;خر£   Nٍيا© لنا �  �هللا  	يكشف 
قيا�هم قد �ستمسكو� Úبل �هللا �ملتني:

 Eِ�َِباْلُعْر �ْسَتْمَسَك  َفَقِد  ُمْحِسٌن  َ�ُهَو  �هللاَِّ  ِ*َلى  َ�ْجَهُه  ُيْسِلْم  َ�َمْن   ﴿

�ْلُوْثَقى َ�ِ*َلى �هللاَِّ َعاِقَبُة �ُألُموِ� ﴾ سو�E لقما�: ٢٢.

اُغو6ِ  يِن َقْد َتَبيََّن �لرُّْشُد ِمْن �لَغيِّ َفَمْن َيْكُفْر ِبالطَّ ﴿ ال ِ*ْكَر�dَ ِفي �لدِّ

َسِميٌع  َ��هللاَُّ  َلَها   jَنِفَصا� ال  �ْلُوْثَقى   Eِ�َِباْلُعْر �ْسَتْمَسَك  َفَقْد  ِباهللاَِّ  َ�ُيْؤِمْن 

.٢٥٦ :Eلبقر� Eَعِليٌم﴾ سو�

�لنظر *£  �ألحد�� باعتبا�ها منتهية 
 x	م يشهدUلدنيا, فإ� Dهذ\ �حليا � xم ُيمتحنوU; xعندما يد!> �ملؤمنو
�ألحد�f من منظو! �ملستقبل, 	ما�L يع® Lلك ؟ �حلقيقة ;نه ال ع_D ِلِعَظِم 
�ملشقاN 	مد£ شدִדا طاملا ;Uا  سو° تنتهي 	تز	Z, كأx ُيتهم ;ُناٌ� éناية 
~�ئفة فيعانوx من جر�ئها ;لو�x �لظلم 	�جلو!, 	لكن ال بد للحقيقة ;x تظهر 
	قوعه  تسببو� �  �لذين   Zفسينا �لدنيا,  هذ\  �لظلم �  ينته   ¨  �L�	  .vYخ;
عقوبة ما قدمته ;يديهم يو� �لقيامة. 	يتطلع ;	لئك �لذين عانو� من �لظلم �� 
�ليو� �لذ¯ ينالوx فيه جز�� ص_هم 	�حتساֲדم. 	مير �لوقت مسرع«, 	تنتهي 
 x; عد	جل 	هللا عز � x; لنا x©ضح �لقر	قد ;	كل مشكلة كطرفة عني. 
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±عل Uاية كل �ختباٍ! ُيمتحن  فيه �ملسلم بر�v عليه 	سالم«:

﴿ َفِإ�َّ َمَع �ْلُعْسِر ُيْسر¡ * ِ*�َّ َمَع �ْلُعْسِر ُيْسر¡ ﴾ سو�E �لشر}: ٥-

.٦

 x;  x	� , �لفر¹َ  منتظرين  �ملطلقة,  �هللا  يثقوx � عد�لة   xفاملؤمنو لذ�, 
يفقد	� �ألمل. فهم 	�ثقوx ��ئم« ;x �لُيسَر  ال بد  ;x يعقَب �لعسر, سو�� � 
هذ\ �لدنيا ;	  � �آلخرD. 	هذ� ما قصدنا\ من !¬ية �ألحد�f من منظو! 

�ملستقبل.
	يعر° �ملسلموU; xم  شهد�� على ;قد�!هم 	مقا�ير �لنا� من حوqم 
, فيالحظوx كل شيٍ� بصٍ_ 	ثقٍة 	�Lعاxٍ , غY قا�!ين على �يقا° تيا! 
�ألحد�f ;	 حتويل Ñر�ها ألUا تسY بعلم �هللا , 	كم من ©ية ترسخ هذ� 
�ملعL; � ÁهاUم: ﴿ُكِتَب َعَلْيُكْم �ْلِقَتاJُ َ�ُهَو ُكْرdٌ َلُكْم َ�َعسى َ�ْ� َتْكَرُهو� 
َشْيئ� َ�ُهَو َخْيٌر َلُكْم َ�َعَسى َ�ْ� ُتِحبُّو� َشْيئ� َ�ُهَو َشرٌّ َلُكْم َ��هللاَُّ َيْعَلُم َ�َ�ْنُتْم 

.٢١٦ :Eلبقر� Eال َتْعَلُموَ� ﴾ سو�

	مبعÁ ©خر, فكل ما يسو� �ملؤمنني حد	ثه سو° يتحوZ �� صاحلهم 
 Dٌفتر N�!م برֲדم صابرين على قضائه, فهذ\ �الختباUبقو� متمسكني  بإميا x�
�مياUم 	تأصل سلوكياִדم  �ألخالقية فيصبحوx من �جلانب  تعمق  تد!يبيٌة 

!	حيا ;كثر نضج« 	فطنًة , 	ُترفُع �!جاִדم عند !ֲדم � �جلنة.
	�لذين يد!كوx هذ\ �ملكانة �لر	حية �لسامقة هم �اعة مؤمنة �متثلت 
للقد!  قيا�هم   xيسلمو ال  �لذين  ;ما  قلوֲדا.  ;عما·  من  سبحانه  �هللا  ألمر 
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	قد   ,Gالضطر��	 	�خلو°  �ليأ�  من   x	!فسينها ;صًال  �لدين   xيرفضو	
�لنجاD. 	سيبقوx � شقاٍ� 	تعاسٍة !	حيٍة  سدN ;مامهم منافذ �ألمل ¦و 
��ئمةٍ  طاملا �نطفأ لديهم بصيص �ألمل � نعيم �آلخرD: ﴿ َفَمْن ُيِرLْ �هللاَُّ َ�ْ� 
َيهِدَيُه َيْشَرْ} َصْدdُ�َ ِلِإلْسالjِ َ�َمْن ُيِرLْ َ�ْ� ُيِضلَُّه َيْجَعْل َصْدdُ�َ َضيِّق� َحَرج� 

َماِ� َكَذِلَك َيْجَعُل �هللاَُّ �لرِّْجَس َعَلى �لَِّذيَن ال ُيْؤِمُنوَ�﴾  عَُّد ِفي �لسَّ َكَأنََّما َيصَّ

.١٢٥ :jألنعا� Eسو�

�x حالة �خلو�� �لر	حي هذ\ متخضت عن !فض هؤال� �لقو� لقد! �هللا 
فيهم, حيث جنو� على ;نفسهم بظلمهم هذ�. فاهللا عز 	جل- بكماZ قد!ته 
	سعة علمه - يتحكم � مصائر �خللق, 	يهيمن على كل شي� � ملكه, 
	هذ\ Úد �Lִדا نعمٌة ال حد qا على �ملؤمنني. ;ما ;	لئك �لذين خفتت ;نو�! 
 xيستطيعو 	ال  قد!�  �لنعمة  qذ\   xيعرفو ال  فهم   ,Nنطفأ� ُقل   	; �مياUم 
�إلLعاx ملYهم �ملقد! عليهم فينتهي �حلاZ ֲדم �� �الستسال� لليأ� 	�لقنو] 
ح� يلقو� !ֲדم. فما هذ\ �حلالة سو£ عقوبة  !	حية جلبوها ألنفسهم عمد� 

	قصد� لقلة ثقتهم برֲדم عّز 	جل.

 Eَ�ْنُفَسُهْم َيْظِلُموَ� ﴾ سو� lََشْيئ� َ�َلِكنَّ �لنَّا lَهللاََّ ال َيْظِلُم �لنَّا� َّ�*ِ ﴿

يونس: ٤٤.
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�ملسلم  ��قا6 �لشد�ئد

تتكشف ة �إلمياx لإلنساx �ملسلم 	سلوكه �ألخالقي éالٍ� عند 	قو´ 
للمؤمنني,  �لسامية  �ألخال·  نر£  �لعصيبة   Nقا	أل� هذ\  ففي  �لشد�ئد. 
	شجاعتهم, 	ثقتهم باهللا 		عيهم, 	ص_هم 	!باطة جأشهم, 	�الستعد�� 
�حلّي  	ضمYهم  	تقديرهم,  	�نسانيتهم  	!Ãتهم  	تضحيتهم,  للمساFة 

	سكينتهم.
	يشY تعبY "�ملسلم ;	قاN �لشد�ئد" �� �لفر� �لذ¯ يتجشم عنا� كل 
عنت 	مشقٍة 	حرماxٍ 	هو يبد¯ تلك �لشمائل �لرفيعة �لسامية. فمثل هؤال� 
�لقو� ال يسا	موx على ;خالقهم, بل يتصد	x لكل مكر	\ بتبصٍر 		عي 
�±ابية,  ;x �مله من  ما �دf 	ما ميكن  	ير�قبوx كل  تعا�,  باهللا  	ثقة 
 x©لقر� Zكما يقو	عني �آلخرين �� �لتز�� ֲדذ\ �ألخال· �لرفيعة نفسها. ��
�لكرمي: ﴿ِ*ْ: َجاُ��ُكْم ِمْن َفْوِقُكْم َ�ِمْن َ�ْسَفَل ِمْنُكْم َ�ِ*ْ: �sََغْت �َألْبَصاُ� 
ُنوَ� ﴾ سو�E �ألحز��: ١٠. َ�َبَلَغْت �ْلُقُلوُ� �ْلَحَناِجَر َ�َتُظنُّوَ� ِباهللاَِّ �لظُّ

	عندما نتكلم عن ;	قاN �لشدD, مثل �لكو�!f �لطبيعية, 	فقد�x �لعمل 
;ناٍ�  من   ¹Lمنا ;Lهاننا   �� يتبا�!   ,fحد�; من  شاֲדها  	ما  �إلفال�   	;
 ,xباإلميا  xيتحلو �لذين  ;	لئك  ;ما   .v!قد 	تعا�  سبحانه  هللا   xيعرفو ال 
;بسط   xَُملسلمو� معها  ُيحرُ�  قد  جّدية  مو�قف  تع®  �لصعبة   Nفاللحظا
�ل�  تلك  من   D!خطو ;شد   Nملنغصا� تصبح  حيث  �لضر	!ية,  متطلباִדم 
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تبلغ  �لذ¯  �لوقت  �لكرمي   x©لقر� لنا  	يصف  �ليومية.  حياִדم   � �عتا�	ها 
 ٍ̧ فيه �لقلوG �حلناجر بأUا فترD يقع فيها كل ما ميكن Ìيله من شّدDٍ 	مر
ُيلقى ֲדم خا!¹  بزما� بعض, كمن  بعضها  	مصيبٍة حتدf لإلنساx ©خٌذ 
منا~qم, ;	 	قوعهم � شر�ٍ> نصبْت qم ;	 ألهلهم فيصبحوx � مشقة 

	حزx شديدين.
�ألنبيا�  القاها  �ل�   Nملشقا� هذ\  ملثل   ¹Lمنا �لكرمي   x©لقر�  �!	; 	قد 
عليهم �لسال� 	�ملؤمنوx �ملخلصوx. 	قد حتّمل �ملؤمنوx ;صناف« Òتلفًة من 
 �ْ�َ َحِسْبُتْم   jْ�َ  ﴿  : بقوله  خاطبهم  سبحانه  �هللا   xأل  Dلشديد�  Nالبتال���
�ْلَبْأَساُ�  ْتُهْم  َمسَّ َقْبِلُكْم  ِمْن  َخَلْو�  �لَِّذيَن  َمَثُل  َيْأِتُكْم  ا  َ�َلمَّ �ْلَجنََّة  َتْدُخُلو� 

رَّ�ُ� sُ�َْلِزُلو� َحتَّى َيُقوJَ �لرَُّسوJُ َ��لَِّذيَن aَمُنو� َمَعُه َمَتى َنْصُر �هللاَِّ َ�ال  َ��لضَّ

.٢١٤ :Eلبقر� Eَنْصَر �هللاَِّ َقِريٌب ﴾ سو� َّ�*ِ

 ,DYلشد�ئد كث xملؤمنني سيتعرضو� x; جل � هذ\ �آلية	²_نا �هللا عز  
 Nقا	;	جلز��. � Y±زيهم خ	حتسبو� سُيرضيهم �هللا تعا� �	 �	فالذين ص_
�هم  �لذين  �لعز�ئم  ضعيفي  	�ملؤمنني  �لصا�قني  �ملؤمنني  بني  متيز  �لشد�ئد 
�لعيش � �لرخا� 	�لبحبوحُة. ;ما مسلمو �لصنف �أل	Z فإUم يستجيبوx عند 

	قو´ �لشد�ئد 	�لكرباN بقوqم:

 Eلَِّذيَن ِ*َ:� َ�َصاَبْتُهْم ُمِصيَبٌة َقاُلو� ِ*نَّا ِهللاَِّ َ�ِ*نَّا ِ*َلْيِه َ��ِجُعوَ�  ﴾ سو�� ﴿

.١٥٦ :Eلبقر�
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صو6 �لضم� �صو6 �لنفس �ألما�E ��قا6 �لشد�ئد 
من  منبعثني  لند��ين  منّغٍص   	;  Dٍشّد ;ية   xيو�جهو عندما  �لنا�  يستمع 
�لسلو>  �لتز��  على  �ثهم  �حلّي  ;حد�ا  صوN ضمYهم  �لباطن,  عاملهم 
�لذ¯ يرضي �هللا عز 	جل مضحني بالنفس ثابتني على �لشجاعة 	�الستقامة. 
به سبحانه.  	�لثقة  �هللا  لوجه  �لص_   x	!لند�� سيختا� ;صاخو� qذ�  فالذين 
	ينبعث �لند�� �آلخر من �لنفس �ألما!D �ل� 	ِصفْت Úق "�ألّما!D بالسو�"، 
	هو ند�ٌ� �ث على �لعصياx 	�لفسو· 	�ألنانية 	�جلنب, جالب« أل	لئك �لذين 
 xلتوضيح مد£ �خلسر�	قرنا�.  xملبني ليصبحو� للشيطا� xستجابو� له �خلسر��
 x; ¯!	من �لضر xكا ,xها مع �لشيطا	نه من جر�� صفقٍة عقد	لذ¯ يتكبد�
 Nٍلكرمي معلوما� x©عليهم. فقد قّد� �لقر \Yتأث xُنعلَم كيف ما!� �لشيطا

مفّصلٍة � هذ� �ملوضو´ 	حذ! �لنا� من مغبة �لوقو´ � شر�كه.
فعندما خلَق �هللا ©�َ� عليه �لسال�  ;مر �ملالئكة 	�لشيطاx; xَ يسجد	� له, 
فسجد �ملالئكة طائعني, 	;ì �بليس بك_ياٍ� 	تغطرٍ� ;x يفعل كما فعل ©�� 
عليه �لسال�, فُطرَ� من �جلنة لعصيانِه. ّ� �نه طلب من �هللا ;x ُيمهله �� يو� 
�لقيامة ليحا	Z �غو�� �لنا�. فأجابه �هللا سبحانه �� طلبه ُمعِلم« �يا\ ;نه لن 
يكوx لُه سلطاxٌ على عبا�\ �ملؤمنني. عندها ;قسم �لشيطاx; x ُيغو¯ �لنا� 
مبا يقّدمُه qم من 	عوٍ� كاLبة 	خد�´ٍ 	 ما يعد\ qم من شر�ٍ> يقعوx فيه 
 Jَلكرمي هذ� �لَقَسم: ﴿َقا� x©يذكر لنا �لقر	لُيضلهم عن �لصر�] �ملستقيم. 
َفِبَما َ�ْغَوْيَتِني َألْقُعَد�َّ َلُهْم ِصَر�َطَك �ْلُمْسَتِقيَم * ُثمَّ آلِتَينَُّهْم ِمْن َبْيِن َ�ْيِديِهْم 

َشاِكِريَن  َ�ْكَثَرُهْم  َتِجُد  َ�ال  َشَماِئِلِهْم  َ�َعْن  َ�ْيَماِنِهْم  َ�َعْن  َخْلِفِهْم  َ�ِمْن 
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* * َقاJَ �ْخُرْ� ِمْنَها َمْذُ��م� َمْدُحو�¡ َلَمْن َتِبَعَك ِمْنُهْم َألْمَأل�َّ َجَهنََّم ِمْنُكْم 
.١٦- ١٨ :Yألعر�� Eَ�ْجَمِعَني ﴾ سو�

�ْلِقَياَمِة   jَِيْو ِ*َلى  ْرَتِني  َ�خَّ َلِئْن  َعَليَّ  َكرَّْمَت  �لَِّذ]  َهَذ�  َ�َ�َ�ْيَتَك   Jََقا  ﴿

َجَهنََّم  َفِإ�َّ  ِمْنُهْم  َتِبَعَك  َفَمْن  �ْ:َهْب   Jََقا  * َقِليًال  ِ*الَّ  ُ:�ِّيََّتُه  َألْحَتِنَكنَّ 

َجَز�ُ�ُكْم َجَز�ً� َمْوُفو�¡ * َ��ْسَتْفِزsْ َمْن �ْسَتَطْعَت ِمْنُهْم ِبَصْوِتَك َ�َ�ْجِلْب 

َ�َما  َ�ِعْدُهْم   Lَِ��َأل�ال  Jَِألْمَو�� ِفي  َ�َشاِ�ْكُهْم  َ�َ�ِجِلَك  ِبَخْيِلَك  َعَلْيِهْم 

ْيَطاُ� ِ*الَّ ُغُر��¡ ﴾ سو�E �إلسر��: ٦٢-٦٤. َيِعُدُهْم �لشَّ

�لناَ� عن  �لُسبِل ;x يبعد  مثلما LكرN �آلية، �ا	Z �لشيطاx مبختلف 
 	; 	جل,  عز  خلالقهم  �لشكر  	�جب  تقدمي  من  �ياهم  �ملستقيم,  �لصر�] 
;x يعيشو� حياDً خّير ,D	qذ�  فإنُه يسعى جلّر �ألكثريَة من �لنا� ليكونو� � 
صّفِه مستغًال نفوسهم �ألما!D. لذلك  نر£ �لنا� عندما يقعوx � �لشد�ئد, 
مصاحلهم  لتحقيق  ;نفسهم   � �ال  يفكر	�  ;ال  ;نانيًة   xلشيطا� qم  يوسو� 
 D!ا ;مو! سلبيٌة فيها �خلساU; ة علىÃلّر�	م �لتضحية q v!لشخصية مصو�
ا ِفي �َألoِ�ْ َحالًال َطيِّب� َ�ال َتتَِّبُعو� ُخُطَو�6ِ  qم: ﴿ َيا َ�يَُّها �لنَّاlُ ُكُلو� ِممَّ
وِ� َ��ْلَفْحَشاِ� َ�َ�ْ� َتُقوُلو�  ْيَطاِ� ِ*نَُّه َلُكْم َعُد�ٌّ ُمِبٌني * ِ*نََّما َيْأُمُرُكْم ِبالسُّ �لشَّ

.١٦٨-١٦٩ :Eلبقر� Eَعَلى �هللاَِّ َما ال َتْعَلُموَ� ﴾ سو�

�لشد�ئد   مو�جهة  عند  Ñتمعًة,   Gألسبا� qذ\  �ملسلمني,  على  فينبغي 
	�ملنغصاN 	�لكو�!x; f يتصرفو� 	فق« لند�� فطرִדم �لسوّية كي ال يكونو� � 
 Nصر�! على �لشهو��	نتها~ية �	منفذين ما يريد\ من ;نانية   xصف �لشيطا
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 x©لقر� Nعن ;خالقيا xينحرفو µبالتا	لسلبية �ألخر£, � Nمن �لصفا Yكث	
�لعظيم.

;ما �ملسلموx �لصا�قوx فيستمعوx لند�� فطرִדم 	يتخذ	x �لصالq Øم 
سبيال. 	قد صّرØ �لقر©x �لكرمي بضر	!D �ظها! �ألخال· �لصاحلة: ﴿ َطاَعٌة 
 Eَلَكاَ� َخْير¡ َلُهْم ﴾سو� َفَلْو َصَدُقو� �َهللا  َفِإَ:� َعَزjَ �َألْمُر   Yٌَمْعُر� Jٌَ�َقْو

¦مد: ٢١.

يعلم كثY من �لنا� ;x �إلمياx �لذ¯ يظهر ;ثنا� �مللّماN يدّلُل على و 
 Nقا	يبقو� مؤمنني ;قويا� � مثل هذ\ �أل x; !هم	ألخال·, فيقسمو� بد�
�ل�  	عو�هم  مع  سلوكهم  ينسجم  ال  قد   xالمتحا� عند  	لكن  �لعصيبة. 
 ,Nملنغصا� Ç�; بسلبيٍة عند مو�جهة xقد يتصرفو	قطعوها على ;نفسهم، 
	فجأD يستشيطوx غضب« �~�� ;¯ موقف 	يكيلوx �الִדاماNِ �لساخطة بدًال 
	�لتمر�  �لريبة  ملو�قف  حلظِة   �  xيتحولو	 	�لتسامح,  �حلب  مشاعر  من 
على  �لغثاُ�  	يطفو  �لضعيف,  عن   �لقو¯  �ملؤمن  يتمايز  	هنا  	�لفظاظة. 
 xيصبحو	لقلُق قلوֲדم, � �لسطح. فأما هؤال� �لذين َضُعَف �مياUم فيحر· 
;هل  �� صف  منهم  	مما!ساִדم  �إلسال�  	;عد��  �لكفا!  �� صف   Gَقر;
�إلمياx �لصا�·. بينما تزيد مثل هذ\ �لظر	° �ملؤمنني �لصا�قني !سوخا � 

�إلمياx 	ثباتا على �حلق.
فكل �لشد�ئد 	�ملصاعب �ل� نو�جهها � حياتنا �ليومية ما هي �ال �ختباٌ! 
 Zألحو�� من   ZٍاÚ ميكن  ال  �ل�  �لسرمدية   Dلسعا��  ��  Zللوصو 		سيلٌة 
مقا!نتها مبا � �لدنيا من متا´ ~�ئل. هذ\ �لسعا�D �لسرمدية 	�لنعيم �ملقيم 
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 x; من �لعجب	 .Dنيله � �آلخر	عليه  Zحلصو� �� xلذ¯ يسعى �ملؤمنو�
	ثباتا،  	سكينة  طمأنينة  �لصا�قني  �ملخلصني  �ملؤمنني  تزيد  �لشد�ئد  هذ\ 
ֲדم.  �ملحيطني  �لنا�  من  	�لتقدير  	�الحتر��  �حلب  من   vمزيد qم  	جتلب 
فهي تعد، بالنسبة �ليهم، نعمًة �ضافية تعمق �مياUم 	ترّسخ يقينهم برֲדم عز 
 x	تزخر بفو�ئد �ة جتعل �ملؤمنني �آلخرين يتخذ DYهي نعمة كب	جّل. 	
تلك �لثّلة �ملؤمنة مثًال �تذ£ به. 	qذ� ;ثر عا� على �لنا� �ملحيطني ֲדم بفضل 

�هللا تعا�, كما ينالوx ;يضا تقدير غY �ملسلمني  	�حتر�مهم.
 D!	بالضر xي يكوqلقد! �إل� D��!� ¹!هنا> حدثا ما خا x; من يعتقد	
 xفالشيطا �لشكو>,  qذ\   Z	أل�  Yملث� �لقو¯   xلشيطا�  xسلطا  Yتأث حتت 
 xيقع �ميا	من �لنا� � شر ;حابيله.  xعند !¬ية من يقعو Øٍميا فر; Øيفر
بعض �لنا� ;حيان« حتت تأثY 	سا	� �لشيطاx فيعت_	x; x "حدثا ما" ليس 
له من ;�ية 	�ضحة ميكن ;x يكوx خا!¹ ��ئرD �لقد! ;	 هو بعيد عن حتكم 
�هللا تعا� 	علمه 	قصد\. فينبغي على �ملؤمنني ;x يتنبهو� ملثل هذ\ �ألفكا! 

	يعرفو� كيف يتعاملوx معها حاZ 	!	�ها على خو�طرهم.
 	;  fألحد�� بعض   Nفو�  x; 	هو  ��!�كه،  يتعني  ©خر  شي�  	هنا> 
�ملو�عيد، مهما ضُعفت قيمتها 	قّلْت ;�يتها له ميكن ;x يكوx له فو�ئد �ة. 
مثاL Zلك ;x يفوتك برنامٌج تلفزيوF ٌّÎّدٌ�, ;	 تنسى طلب 	جبة طعاٍ�، فقد 
يوفر لك عد� مشاهدD �لتلفا~ عمل برٍّ ©خر تؤّ�يه ;	 �بد�´ ;فكاٍ! �±ابية, 
;	 قد تصل �� فكرDٍ تزيد من قد!تك على طاعة �هللا سبحانه 	�لتبتل �ليه, 
;	 تسخY هذ\ �لفترD �لزمنية �لبسيطة لذكر �هللا عز 	جل، فيكرمك �هللا بأجر 
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كبY ما كنت لتناله لو ;نك قبعت ;ما� شاشة �لتلفا~. 	قد يكوx نسيانك 
طلب 	جبة �لّطعا� سببا � �ملحافظة على صحتك من ;حد �ألمر�¸. 	قد 
±د �ملبتلوx بضغط �لد� �لعاx; µ معّدZ �لسكر قد عا� �� مستو�\ �لطبيعي 
ُيسلُم  عندما  ;كلها. 	هكذ�,  على  تعو�	�  �ل�  �لشر�ئح  ;كل  نسياUم  عند 
 xينالو	م � عني �هللا سبحانه Uية سيعلو شأqنفسهم ليد �لعناية �إل; xملؤمنو�

!ضو�نه 	يصلوx �� حقيقة �حلّب 	 �لرضا .
	هنا> ;مثلة ال حتصى مأخوDٌL من حياD �لنا� �ليومية, 	علينا ;x ند!> 
ما  فكل  	!	ّية.  فهٍم   x	� عقولنا  تتسرG خا!¹  ندعها  	ال  �ملسألة  هذ\ 
يو�جه �لنا� من قضايا , ك_N ;�يتها ;	 صُغرNْ هي 	�قعة ال Fالة حتت 
�xّ مثل هذ\   Zبالقو لنا  �لشيطاx يوسو�  قد! �هللا سبحانه 	علمه. 	لكن 
�ألحد�f ;مو! ;ساسية 	ضر	!ية ملسDY �حلياD �ليومية 	ال عالقة qا بقضاٍ� 
	ال َقَدٍ!. qذ� ينبغي ;x يكوx �ملؤمنوx على ;كمل  يقظٍة 	 �نتبا\ لر� مثل 
هذ\ �لوسا	� �لشيطانية �ملدّمرD . 	لكي نستطيع ;x نفهم هذ� �ألمر البد 
;x  نبقيِه حّي« � ;Lهاننا, عندها نر£ �حلكمة 	�لصالØ � كل ما ±ر¯ من 
;حد�fٍ, ألx كل ما �دf �منا يقع 	فق خطٍة �qيٍة مرسومٍة، 	هي نعمٌة 
عظيمٌة ألهل �إلمياx � هذ\ �لدنيا 	� �حلياD �آلخرx� D شا� �هللا تعا�. هذ\ 

حقيقٌة جليلة متنح للمؤمنني �حلكمة 	�لعزمية 	�لر�حة 	�لقناعة. 
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�لتمييز  بني �خليـر ��لشـّر
خلق �هللا سبحانه �خلY 	�لشّر, 	�جلماZ 	�لقبح على حٍد  سو��, 	جعلهم 
�ختبا!�N على �لطريق �� �جلنة ;	 �� �لنا!, حيث يتمايز �خلY بوضوØٍٍٍ عن 
�لشر طيلة ~من �الختبا!؛ فهنا> �ملؤمنوx �لصابر	x, 	هنا> ;يض« �لضعا° 
�لذين ال يتحملوx مو�جهة �لشد�ئد, 	هنا> فريق ;خذ على عاتقه مو�جهة 
تيا!�N �إلحلا� 	�نكا! �لدين، 	هنا> فريق ©خر يكتفي مبوقف �ملتفر¹ على 
;ما�  عز�ئمهم  ضُعفت   x	Yكث ;نا�  	ðة  يؤّخر,  	ال  يقد�  ال   fألحد��

نفوسهم �ألّما!D بالسو� فلم يصغو� لند�� فطرִדم �لسليمة.
	لعل هنا> سبًبا جوهرّيا qذ� �ال!تبا] �لقو¯ بني مفهومي �خلY 	�لشر, 
حيث ال ميكن ;x ُتد!َ> قيمُة �خلY �ال من خالZ هذ� �لتباين بني �ملفهومني.

فال ميكن للنا� مثًال فهم قيمة �خل�L� Y ¨ يكن للشّر 	�حلرماx 	�لباليا 
 N���~� فستر�ها  عا�يٍة,  ;حجا!ٍٍ  كومة  بني  ;ملاسًة  مثًال  فضع  	جو�.  من 

ُحسن« 	بريق«. 
	يكمن سٌر ©خٌر 	!�� �بتال��N �حلياD �لدنيا �لز�ئلة, حيث ُيمتحن �لناُ� 
 ،xالمتحا� هذ�  نتيجة  جلي«  	�لشر   Yخل� بني  �لفا!·  	يصبح   Yخل�	 بالشر 
ينفك  ال  �لذ¯  �لشر  	éانبه   ،Dحليا� من   DYكث جو�نب   � يوجد   Yفاخل
ُيدعى  !هيب«,  �نتز�ع«  �ألشر�!   Ø�	!;  Nملو� َمَلُك  ينتز´  فحني  يصا!عه. 
 x©يبني �لقر	لسرمديني. � Zجلما�	جلنة حيث �لنعيم � Zلدخو Øهل �لصال;
;	لئك  عن   xملؤمنو� فيها  يتمايز  �ل�  �لسبيل  هي   N�!الختبا� هذ\   x; لنا 
�لذين �متألN قلوֲדم �نكا!� 	جحو��: ﴿ َ�َما َ�َصاَبُكْم َيْوjَ �ْلَتَقى �ْلَجْمَعاِ� 
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َفِبِإْ:ِ� �هللاَِّ َ�ِلَيْعَلَم �ْلُمْؤِمِنَني * َ�ِلَيْعَلَم �لَِّذيَن َناَفُقو� َ�ِقيَل َلُهْم َتَعاَلْو� َقاِتُلو� 

َيْوَمِئٍذ  ِلْلُكْفِر  ُهْم  ِقَتاًال التََّبْعَناُكْم  َنْعَلُم  َلْو  َقاُلو�  �Lَْفُعو�   �ْ�َ �هللاَِّ  َسِبيِل  ِفي 

َ�ْقَرُ� ِمْنُهْم ِلِإلميَاِ� َيُقوُلوَ� ِبَأْفو�ِهِهْم َما َلْيَس ِفي ُقُلوِبِهْم َ��هللاَُّ َ�ْعَلُم ِبَما 

َيْكُتُموَ�﴾ سو�Ja E عمر��: ١٦٦-١٦٧

LكرN هذ\ �آلياx; ,N سلو> صحابة !سوZ �هللا صلى �هللا عليه 	سلم 
� مو�جهة �لشد�ئد هو �لفيصل �لذ¯ مييز �ملؤمنني �لصا�قني عن غYهم من 

�ملنافقني.
 x; بعمق موضح« كيف   Dلفكر� �هللا هذ\  �لزماÃ! xه  بديع  	قد Lكر 
بالغني   vشا�!�	 لنا حكمة  	قّد�  	�لشر,   Yخل� بني  متّيز   Nمللّما�	 �لشد�ئد 
حوZ هذ\ �ملسألة عندما ُسئَل عن �حلكمة من خلق �لشيطاx 		جو� �لشّر , 
 xٍحرما	!�� كل مشقٍة 	هنا> ;سباب« جوهرية تكمن  x� :ه �هللاÃ! Gفأجا
 <�L	 �لوضيع  �qابط  �ملوقف  بني  نفر·   x; �ألسباG هو  	;هم   	مكر	\، 

�لسامي �لرفيع.
 xعظم ما � �إلنسا; xيفّجر�  Dلشّد�	 Gلكر� x; يناYقّد� لنا مثاًال ل	      
من طاقاN بنا�Dٍ . فابتال��N �حلياD �لدنيا ُتلقي �لضو� عا�D على ;سو� ما 
 ٍ̧ � �إلنساx من صفاL� ,N متنحُه �لفرصة �ملناسبة إلصالحها. فوجو� مر
;	 خو�ٍ�  �ختالZٍ � شخصيته  على 	جو�  يدلنا  قد  ما   xٍنسا� عصيٍب � 
 �� لتوها  تبا�!  فهي  عيوֲדا,  بعض  qا  تكشفت    Dٌ;مر� فهذ\  !	حه.   �
�صالحها � حياִדا قبل فو�N �أل	�x, 	تتخلص بعد هذ\ �لسقطة من كل 
شائبة 	حتسُن ;خالقها. 	هذ� !جٌل L	 عة ÃيدDٍ شريفٍة  ;فلس لسبٍب ما � 
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جلأ لوسائٍل غY شرعيٍة لتحصيل �ملاZ ثانيًة. ;!;يت كيف ;x �لبال� قد ُيظهر 
صفاN سيئة عند �نساx ما, 	لو ;x هذ� �إلنساx ¨ يرتكب �ðا ملا 	ضع 

شرفه موضع !يبٍة !غم حاجته للنقو�.
 x; ه �هللا تعا� � هذ\ �لرسائل مو�قف ال بّدÃ! xيوضح لنا بديع �لزما

تتحوZ الحق« ��  خF Yٍٍض , فكتب قائًال :
"فوجو� �لشر 	�ألL£, 	�لبال� 	�ملكر	\ 	�ملعاناD � �لكوx ليس باألمر 
ٍ̧ مهٍم ,  �لّسيئ ;	 �ملستقبح بالضر	!D , ألx هذ\ �ملعاÎ �منا ُخلقت لغر
فالتقد� 	�لتر�جع شيئاx ال بد منهما � حياD �لبشر, فهنا> فرٌ· كبY مثًال 
بني �لنمر	� 	�لفر�عنة من جهٍة , 	�ألنبيا� عليهم �لسال� 	�أل	ليا� من جهة 
 xلسامية , كا� Dلطاهر� Ø�	!خلبيثة عن تلك �أل� Ø�	!لكي منيز �أل	خر£ . ;
خلق �بليس فتح« مليد�x �لصر�´ 	�ملنافسة 	�الختبا!, 	ُبعثْت �لُرسُل �لِكر�� 
لتميط �للثا� عن عظمة سّر �لتكاليف �إلqية. فلوال 	جو� �لصر�´ 	�ملنافسة 
�لوجو�  ;صل   � متايز  بال  كامنة   Dحلميد� 	تلك  �خلبيثة   Nلصفا� لبقيت 
�إلنساÎ, 	لبقيت تلك �لر	Ø �لسامية �لرفيعة ألä بكر �لصديق !ضي �هللا 
عنه  كتلك �لر	Ø �لوضيعة ألä جهل 	على نفس �ملستو£ �	x متايز, مما 
يثبت لنا ;x خلق �لشر 	�لقبح ليس بالضر	!D ;مًر� !�يئ« ;	 سيئا طاملا ;Uما 

 .٦ "DيدÃ نتائج �� xيؤ�يا
�لدنيا, فلو   Dحليا� Nبتال��� 	هنا> موضو´ ©خر تظهر من خالله ;�ية 
 xشخصية �إلنسا � Yخل� Nبال� � هذ\ �لدنيا, لبقيت ا 	هنا> شر ; ¨
�ملؤمن كامنة �	x; x تظهَر على جو�!حِه 	 ألصبحنا غY قا�!ين على !¬ية 
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 xإلنسا� xبإمكا xلن يكو	ل_ لد£ عبا� �هللا �ملخلصني , �	 Øلصال� Nصفا
�ملؤمن �لترقي � �!جاN �لسمو �لر	حي. لذ� , فكل حا�ثٍة تبد	 سلبيًة � 
ظاهرها �منا تفتح ©فاق« ال حد	�  qا من �لترقي لتصل باإلنساx �ملسلم �� 
�!جة �لكماZ �خللقي 	تعمق بعد\ �لر	حي 	ترفع �!جته 	مكانته � �جلنة 

�x شا� �هللا تعا� . كتب بديع �لزماÃ! xه �هللا تعا� موضح« :
 Ø�	!تآُ\ �هللا سبحانه لكي تتمايز �أل!� v!ختبا� 	يشكل �لدين �متحان« , ;"
 Dحليا� سبا·   xميد�  � �لوضيعة  �لدنيئة   Ø�	!أل� تلك  عن  �لرفيعة  �لسامية 
�لنا!  . 	�ليك �آلx هذ� �لتمثيل �لر�ئع, متام« كما ُندخُل  �ملو�� �لصلبة � 
كي نفصل �ملاَ� عن �لفحم , 	�لذهب عن �خلبث , كذلك �لدين يشكل 
Ñموعة تكاليف فرضها �هللا على �إلنساx ليدخل � ميد�x منافسة فسيحة 
 xإلنسا�  N�!قد منجم   � �لقيمة  فالد!!  عناصرها.  ;هم  �لفر�ئض  تشكل 
 xلكرُمي لكي يرقى باإلنسا� xُ©لقر� Zقد ت�	تنفصل عن تلك �ملو�� �خلبيثة , 
�� حد	� �لكماZ �إلنساÎ 	هو يقّدُ� �الختبا! تلو �الختبا! � ميد�x سباٍ· 

شاسع" ٧.   
فينبغي ;x تتمايز �لصفاN �حلميدD �لر�قية , 	فق« qذ\ �ملقا!نة , عن تلك 
ֲדا  	�ملقصو�  �لنا!  باستخد��  �ال  �لتمايز  Lلك  يتم   	ال  �لوضيعة,  �خلبيثة 
 Nملنغصا�	 Nلنكبا�	كالشد�ئد  ,Dملرير� Nلزمنية �ملشحونة باالبتال��� Dلفتر�
�ملختلفة 	Lلك لتخليص �لنفس �لبشرية من �لصفاN �خلبيثة �لكامنة � فيها, 

لتشرَ· بعدها Ûائل �خلY 	�لصالØ على ضو� �إلمياx 	�ليقني.
	قّد� لنا بديع �لزماÃ! xه �هللا تعا� مثاًال ©خر حوZ عملية فر~ �لذهب 
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عن �لنحا� 	�ملا�D �خلا� �ألخر£, 	ضر	!D ضرֲדما "Úجر �ملحك" لينفصال 
�لنحا�  خبث   Zُُيز�  � قّيمتني,  ما�تني  �لبعض  بعضهما  عن  �لعملية  ֲדذ\ 
�لذ¯ ال خY فيه, � ُتضرG �ملا�D �خلا� Úجر �ملحك بقّوDٍ 	توضُع � منخٍل 
يقلُل  �لذ¯  �لنحا�   xفُينقى من معد �لفضة   xجو� معد	لنا  ليتضح  ناعٍم 
من قيمتِه . 	�لسؤ�Z : ما�L يقصد ;ستاLنا من "�لضرÚ Gجر �ملحك"؟ هل 
 Zتلف ;صنا° �ملتاعب �ل� تكشف �جلماÒ	 Nلنكبا�	 Nملشقا� Dهي معانا
 xميا� Dملحن ُتظهُر قو�	 Nملشقا� Dقسو x� ؟ xلباط® �لكامن � ��خل �إلنسا�
�إلنساx 	تفو· شخصيته, 	متّيزها عن غYها. 	من بني نتائج هذ� �الختبا! 
 vL� .حية فيها	تثبيت �جلو�نب �لر	 xتقوية �إلميا	يض« نضج شخصية �ملؤمن ;
 Nمن كل �لصفا Dملؤمن �ملتميز� xشخصية �إلنسا Yֲדذ\ �لعملية يتم تطه ,

�لسلبية ح� تبد	 	كأUا معدð xني. يقوZ بديع �لزماÃ! xه �هللا تعا� :
 xخولكم هذ� �المتحا� xّ� :هذ� �ليو� ما يلي Øُ�خطر للقلب صبا Dفجأ	"
�لقاسي، 	متييزكم �لدقيق � �ملحك مر�N عدD ليخّلص �لذهب من �لنحا�، 
	�ختبا!كم من كل جانب بتجا!G ظاملة ملعرفة مد£ بقا� حظوö نفوسكم 
 � �ألما!D 		سا	سها، 	من � متحيصكم متحيصا �قيقا، كاx ضر	!ي« جدָד
خلدمتكم �ل� هي خالصة لوجه �حلق 	�حلقيقة، لذ� ح �لقد! �إلqي 	�لعناية 
�لربانية به، ألx �إلعالx عن هذ\ �خلدمة �لسامية، � ميد�x �متحاx كهذ�، 
 xلنا� يفهمو� بأتفه حجة .. جعل   xيتشبثو جتا\ معا!ضني عنيدين ظلمة 
;x هذ\ �خلدمة �لقر©نية نابعة من �حلق 	�حلقيقة مباشرD، 	ال تد�خلها حيلة 
 L� ، ال منافع �نيوية	ال غر¸ شخصي 	!، 	ال غر	ال ;نانية 	ال خد�´ 	
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ما كاx عو�� �ملؤمنني يثقوx ֲדا لوال هذ� �المتحاx، حيث كاx لساx حاqم 
 :xيقولو	ملؤمنني � Óخو� Gيرتا	²دعوننا. 	بنا  �	ليغر! xمبا يقولو! :Zيقو
!مبا يعملوx هكذ� !غبة � �لوصوZ �� مقاماN معينة، 	كسب« لثقة �لنا� 
ال  	عندئذ  �لرفيعة،   Nملقاما� ;هل  بعض  يفعله  كما   ،Gلإلعجا 	نيًال  ֲדم 
يثقوx باخلدمة. 	لكن بعد �البتال�، �ضطر ح� ;ع� عنيد مرتاG �� �لتسليم 

باألمر. لذ� �x كانت مشقتكم 	�حدD فإÚ! xكم ;لف �x شا� �هللا" ٨.
 �� �ألمثلة,  �نتباهنا, من خالZ هذ\  تعا�  �هللا  �لزماÃ! xه  بديع  لفت 
;	لئك  من  �لناُ�  يستلهُم  حيث  	�لشد�ئد   Nملنغصا� qذ\  ;خر£   Gسبا;
�ملؤمنني سلوكهم �ألخالقي �لرفيع 	سبيل Ìلصهم من صفاִדم �لسلبية ;ثنا� 

.Nمو�جهتهم لتلك �البتال��
	حتليهم  !فيع  ;خالقي  سلو>  من  به   xيعيشو 	ما  �ملؤمنني   Óفإخال
�لنا�  عامة  فيلحظ   ,Dملرير� �لشد�ئد   Dمعانا ;ثنا�  جليا  سيبد	  باالستقامة 
ينتظر	Uا من ;حد   Dال مكافأ	م من غر¸ ما�¯ q ليس	ملؤمنني � هؤال� 
، 	سيعتر° عندها  �متثاال ألمر !ֲדم عز 	جل   Nيقدمونه من طاعا عما 
ح� �لذين يثY	x �لريبة 	�لشكو> حوZ �ملسلمني ;x كل جهد قدمه Lلك 
 D!سيشهد �جلميع بطها	هللا سبحانه، � xلنفر �ملؤمن ال باعث له سو£ !ضو��
;هد�فهم 	وها، 	سيقّد!	x ما بذلو\ من تضحية � سبيل �حلق، 	هذ� ما 

يثّبتهم 	يزيدهم قوD 	عزما. 
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�لثبا6 على �ألخال~ �لسامية عند �ملشقا6 ��لشد�ئد �يضا

 ، متباينة   Dٌعديد ;موٌ!  �لو�حد  �ليو�   � �لنا�  على  متر   x; �لطبيعي  من 
Fل   xملسلمو�  xيكو قد  	لكن  	�لضعف،  	�جلو´  باإل!ها·   كالشعو! 
�صطفا� من �هللا ليمر	� مبحن تكوx معاناִדم خالqا ;شد 	طأD عما �عتا�	\ 
من  �ملؤمنني   Yغ	  xملؤمنو� يبديه  ما  بني  شاسعا  فرقا  فنر£  قبل,   ¯L من 
بالكافرين  يلحق  ما  يؤ�¯  	قد  �Lִדا.  �ملو�قف   Zحيا ;خالقية   Nسلوكيا
من مشقة �� �لعصياx 	�خلو° 	�لعد�	D, فاقدين �ألمل 	�الستقامة ألUم ال 
يؤمنوx باآلخرD ;صال، فكل ما يفعلونه نابٌع من حرصهم على شؤ	x �لدنيا 
ْنَيا َنُمو6ُ َ�َنْحَيا َ�َما ُيْهِلُكَنا ِ*الَّ  	متاعها: ﴿ َ�َقاُلو� َما ِهَي ِ*الَّ َحَياُتَنا �لدُّ

ْهُر َ�َما َلُهْم ِبَذِلَك ِمْن ِعْلٍم ِ*ْ� ُهْم ِ*الَّ َيُظنُّوَ� ﴾ سو�E �جلاثية: ٢٤. �لدَّ

 Dسو° ينتهي كل شي� عندما تقف ساعة �حليا ،Dفوفق فهمهم للحيا
من  قد!  ;قصى  	نيل  �لر�حة  حتقيق  على   xحريصو فهم  لذ�   x�!	لد� عن 
�للذD، 	هم حريصوx كذلك على �حلصوZ على مقابل ألعماqم 	كل ما 
ّ̄ جز�� � �آلخرD. 	مثل  يفعلونه من خY � هذ\ �حلياD �لدنيا �	x �نتظا! ;
هم  فما   .Nملشقا�	 �لشد�ئد  حتمل  على  قا�!ين   Yغ ±علهم   Yلتفك� هذ� 
بالصابرين 	ال �لو�ثقني، كما ;Uم غY قا�!ين على �بد�� �لتسامح 	ال معاملة 
بعد�  	العتقا�هم  	�لرÃة.  �لشفقة  مبشاعر  تزخر  �نسانية  معاملة  �آلخرين 
	جو� مكافأD ;	 فائدD لبذZ مثل هذ\ �لفضائل فإUم يقعوx � حبائل �ليأ� 

. xم سو£ �خلسر�q هذ\ �لشد�ئد ال جتلب x; معتقدين
 xخللو� �حلقيقية لإلنسا� Dحيا xأل ،Yخطأ كب Yمن �لتفك Gهذ� �لضر x�



سـّر �البتال�

٤٤

تبد; بعد �ملوN, 	يو� �لقيامة ُيحاسُب  كل فر� على ما قدمت يد�\, فيتسّلُم  
جز��\ �لعا�Z. فالذين متسكو� باألخال· �لسامية �لرفيعة لن ميسهم سو� 	ال 
نصب بل ستكوx مكاسبهم عظيمة جليلة، 	سُيجز	xَ خvY على كل كلمة 
نطقو� ֲדا، 	على كل عمل خY ;ّ�	\ 	على كل تضحية بذلوها، 	على كّل 

�خالÓ ;بد	\.
�لّدين فهم ال يد!كوq xذ\ �حلقيقة  �لذين خرجو� من !بقة  ;	لئك  ;ما 
 Dصال فكر; x	م ينكرUية، فتأخذهم !هبة مفزعة ;ما� �ملو�قف �حلرجة أل�;
�الختبا! حياZ كل ما يقوموx به من ;عماZ، 	هذ\ مسألة ينبغي ;x ُنوجه qا 
عناية كبDY: ﴿ َ�ال َتِهُنو� ِفي �ْبِتَغاِ� �ْلَقْوjِ ِ*ْ� َتُكوُنو� َتْأَلُموَ� َفِإنَُّهْم َيْأَلُموَ� 
َحِكيم�﴾  َعِليم�  �هللاَُّ  َ�َكاَ�  َيْرُجوَ�  ال  َما  �هللاَِّ  ِمْن  َ�َتْرُجوَ�  َتْأَلُموَ�  َكَما 

سو�E �لنسا�: ١٠٤.

 Nضحت �آلية �لكرمية, للمشقا	ملؤمنني, كما ;� Yغ	 xيتعر¸ �ملؤمنو
 xّ; xلكن �لكافرين، إلصر�!هم على كفرهم, ال يقبلو	ملصاعب نفسها , �	
ما ±ر¯ من ;حد�fٍ هو ;مٌر مقدٌ! من �هللا �بتد�ً�, 	بذلك فهم ال يرجوx ما 
 ZُهوL جل. فالفا!· �ألساسي بني �لفريقني هو	من !ֲדم عز  xيرجو\ �ملؤمنو
�لكافرين 	غفلتهم عن �qد° �جلوهر¯ حلياִדم �لدنيا. 	هو ما مييز �ملؤمنني � 

.Dلئك �لكفر	عن ; Dلد�! �آلخر�
ُ́ مشقة 	مشكلة كبDY لد£ �لكافرين,        	من جانب ©خر, ميثُل �جلو
بينما هو �ختباٌ! ُي_ُ~ عظمَة ;خال· �ملؤمنني, 	هم يعت_	نه فرصًة ما ينبغي 
;x تفوִדم �	x ما فائدDٍ �ققوUا, 	ميثل �إلLعاx إل!��D �هللا سبحانه 	�لثقة 
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به 	�لص_ على قضائه. 	� مثل هذ\ �أل	قاN �لعصيبة, ;�ية خاصًة بالنسبة 
برֲדم عز 	جل, ملتمسني �جلانب �إل±اä � كل  فاقدين �ألمل   Yم, غq
 xالمتحا� هذ�   xملؤمنو� يتجا	~  ;يضا  �لنحو  هذ�  	على  حوqم,  ±ر¯  ما 

بسال�.
       �; x	Z ما ير�عي �لكّفاُ! عا�Dً مصاحلهم 	!�حتهم �لشخصية, � 
حني ير�عي �ملؤمنوL x		 �ألخال· �حلميدD �حلّق 	±علوx �خو�Uم �ملؤمنني 
�لطعا�  بأجو�  	يكرموUم  �ملجالس  ;	سع  qم   xفيفسحو  ,xباإلحسا  �	;
 xملؤمنو� يقّد�  مثًال  �ل_ِ�  �شتد��  فعند  طو�عيًة.  �ملالبس  بأفضل  	ميد	Uم 
إلخوִדم �لعوx من ;غطية 	مآكل 	مشا!G, ح� 	�x شعر	� هم بال_�, 
	�لسالمة  �لصحة   Gسبا; إلخو�Uم  	فر	�   xْ; �لعا!مة   Dلسعا�� تغمرهم 
	�لر�حة. Lلك ;x �لسعا�D �لقلبية �ل� ينالوUا بفضل �لتضحية �ل� يبذلوUا ال 

ُتقا!Ú xُا�L� Zٍ ما قيسْت مبتعة شربٍة ساخنٍة �تسوUا.
;ما ;x ُتعامَل �آلخرين بإحساxٍ فيقابلونك هم باإلسا�D 	�لقطيعة, 	توجيه 
�لكلماN �لنابية �لقاسية, فهذ� سلو> ال يصد! �ال من قبل �ملؤمنني �لو�ثقني 
برֲדم عّز 	جل. 	�ليك صو!D ;خر£ ملثاZ �لعمل �لصاú: شبعاx يبذZ �لطعا� 
فكال  �لقا!�,  �ل_�  يشكو  ملن  �لكسا�  فيعطي  بالد°�  ينعم   xٍثا	 جلائٍع, 
 xٍميا� Dهذ� ;مٌر بالغ �أل�ية ينّم عن قّو	جل. 	عني �هللا عّز  � x�_لرجلني يك�

	�خالÓٍ لد£ �لفر� �ملؤمن 	شدD 	!´ عند\ 	و ;خال· عند �لشد�ئد.
 Nقد يستمع ;هل �لفضيلة - �ملستجيبني لند�� فطرִדم �لسليمة - لصو	
�لتمسك  صعوبة  qم   D!مصّو �آلثا�   Gتكا!� ¦و  تدفعهم   D!ألما� �لنفس 



سـّر �البتال�

٤٦

�لفضيلة  �لتز��  عن  إلبعا�هم  �لسبِل   �ش متبعة  عليها,   Nلثبا�	 بالفضيلة 
 x±وعو	تصدقو� مبا عندهم من كسا�,  �L� ل_� سيصيبهم� x; مو�ة �ياهم
�ستخد�مه   �  xلشيطا� ;ساليب  �حد£  	هذ\  للجائعني,  �لطعا�  بذلو�   �L�
ألسلوG �لتخويف من �لفقر ملنع �ملؤمنني من مد يد �لعوx إلخو�Uم �لفقر��: 
ا َ�ْخَرْجَنا َلُكْم ِمْن  ﴿ َيا َ�يَُّها �لَِّذيَن aَمُنو� َ�نِفُقو� ِمْن َطيَِّبا6ِ َما َكَسْبُتْم َ�ِممَّ

ُمو� �ْلَخِبيَث ِمْنُه ُتنِفُقوَ� َ�َلْسُتْم ِبآِخِذيِه ِ*الَّ َ�ْ� ُتْغِمُضو� ِفيِه  �َألoِ�ْ َ�ال َتَيمَّ

ْيَطاُ� َيِعُدُكْم �ْلَفْقَر َ�َيْأُمُرُكْم ِباْلَفْحَشاِ�  َ��ْعَلُمو� َ��َّ �هللاََّ َغِنيٌّ َحِميٌد * �لشَّ

-٢٦٧ :Eلبقر� Eِمْنُه َ�َفْضًال َ��هللاَُّ َ��ِسٌع َعِليٌم ﴾ سو� Eًَ��هللاَُّ َيِعُدُكْم َمْغِفَر

.٢٦٨

!ضاُ\  		هب   xلشيطا� كيد  ;	هن  قد  �هللا   xّ; �لسابقة   Nآليا� لنا  تبني 
للعاملني 	فق سلوكياN �لقر©x �لسامية �لرفيعة, 	منحهم سعا�D !	حية ال 
ّ̄ من �مللذ�N �لدنيوية مهما بلغت قيمتها. فالتضحية بالنفس,  تقا!x مع ;
تعو�  	�لوفا�  �إلنسانية  �ملشاعر   Zبذ	 �لكر�  	�بد��   ,Óإلخال�	 	�لص_ 
على �إلنساx بآفاٍ· من �لسعا�D ال حد	� المتد��ها. 	قد �متدØ �هللا تعا� 
إلخو�Uم  بيوִדم  فتحو�  حينما  �لسامية  �ملؤمنني  ;خال·  �حلشر   D!سو  �
�ملهاجرين, مقّدمني qم كل ما �تاجونه, 	قد يكونوx هم � ;شد �حلاجة:

ِ*َلْيِهْم  َهاَجَر  َمْن  ُيِحبُّوَ�  َقْبِلِهْم  ِمْن  َ��ِإلميَاَ�   �َ� �لدَّ  ���ُ َتَبوَّ َ��لَِّذيَن   ﴿ 

َ�َلْو  َ�ْنُفِسِهْم  َعَلى  َ�ُيْؤِثُر�َ�  ُ��ُتو�  ا  ِممَّ َحاَجًة  َيِجُد�َ� ِفي ُصُد�ِ�ِهْم  َ�ال 

 Eَكاَ� ِبِهْم َخَصاَصٌة َ�َمْن ُيوَ~ ُشحَّ َنْفِسِه َفُأْ�َلِئَك ُهْم �ْلُمْفِلُحوَ� ﴾ سو�
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�حلشر: ٩.

	يصف �هللا تعا� لنا عطا�\ �لعظيم للعاملني � سبيله عند جتا	~هم �ختبا! 
�لعطش 	�جلو´ 	�إلUا> � سو!D �لتوبة:

َعْن  َيَتَخلَُّفو�   �ْ�َ �َألْعَر�ِ�  ِمَن  َحْوَلُهْم  َ�َمْن  �ْلَمِديَنِة  َألْهِل  َكاَ�  َما   ﴿

َظَمٌأ  ُيِصيُبُهْم  ال  ِبَأنَُّهْم  َ:ِلَك  َنْفِسِه  َعْن  ِبَأنُفِسِهْم  َيْرَغُبو�  َ�ال  �هللاَِّ   Jَِ�ُسو

َ�ال َنَصٌب َ�ال َمْخَمَصٌة ِفي َسِبيِل �هللاَِّ َ�ال َيَطُئوَ� َمْوِطئ� َيِغيُظ �ْلُكفَّاَ� َ�ال 

َيَناُلوَ� ِمْن َعُد�ٍّ َنْيًال ِ*الَّ ُكِتَب َلُهْم ِبِه َعَمٌل َصاِلٌح ِ*�َّ �هللاََّ ال ُيِضيُع َ�ْجَر 

�ْلُمْحِسِنَني ﴾ سو�E �لتوبة: ١٢٠.

 �� \Yيعانيه �ملسلم ;ثنا� س Gٍكل كر xمثلما بينت هذ\ �آلية �لكرمية فإ
ِ̧ ;x �لنا� �يعا قد ُفطر	� على  �هللا تعا� ُيحتسُب له عمٌل صاúٌ, 	على فر
طاعة �هللا سبحانه 	تقدمي �لصاحلاN من ;عماqم, فسينالوx ;ّمت �جلز�� لص_هم 

	�ستقامتهم, 	لن ²افو� ظلم« 	ال هضما.
	يوقن �ملؤمنوx كذلك ;xّ �هللا 	حد\ سيوفيهم ;جو!هم ملعاناִדم �ملر¸ 
	Òتلف �لشد�ئد 	;x �لدنيا 	ما عليها مص~ �� \Y	�Z. 	بذلك, فال تنقصهم 
�لفطنة 	�حلز� 	�لثباN على مبا�ئهم، 	قد علمو� من �لقر©x �لكرمي ;x �هللا 
 Nبتال��� x; xحية. فهم مد!كو	لّر� Dلقو�	سيمد من عمل � سبيله باملد� 

.Nلدنيا توّلُد �حساس« عظيم«  بالطمأنينة عند مو�جهة �ملشقا� Dحليا�
Úكم   Gالكتئا�	 	�لقلق  للخو°  سهلًة  فريسًة   vبد; يكونو�  	لن    
 x;  Nهيها	لطريق, � �ختبا!�N على  ;Uا      fألحد�� Nكهم ملجريا�!��
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يفقد	� �ألمل ;	 يسا	!هم �خلو°. 

�لقّوE �ل» تشّد ��s �ملؤمنني  
 Nقا	لصا�قني ;� �ملؤمنني  �ل� تبد	 عند   Dلقوية �ملستبشر� �xّ �لشخصية 
�ملطلقة.  	قد!ته  �هللا   Dبقو  xيؤمنو ال  من  ُيد!كها  ال  	�لشد�ئد   Nملشقا�
 xملؤمنو� منه  يستمد  �لذ¯  �ملصد!   �  xمرتابو 	هم  يسا	!هم،  فالشك 
 .Dملؤيد� �لطاقة  ֲדذ\  �ملؤمنني  متّد  �ل�   Dلقو�  ��~� جهل   �  xيبقو	 قوִדم, 
فالنا� � عا��ִדم ;قويا� مبا ميلكوx من 	سائل ماّ�ية 	عالقاNٍ �جتماعية. 
فتر�هم ��ئمي �لبحث عن نو´ من قوD تدعمها مصا�! ماّ�ية Òتلفٍة يظنوUا 
مصد! �لقّوD عند �ملؤمنني, 	هم جاهلوx بأx قوD �مياx �ملؤمنني تنبع ;صًال 
من �LعاUم لقد! �هللا سبحانه 	ثقتهم �ملطلقة به, �� جانب �مياUم �لر�سخ 
 Nلتفّجِر هذ\ �لطاقا Dٍلصاحلني بأمثلة خالد�	ألنبيا� � Dحتفُل حيا	 .Dباآلخر

من معني �إلمياx باهللا تعا� 	�لثقة به.
	متّثُل  قصة سحرD فرعوx ;منوLج« !�ئع« � هذ� �لسيا·, حيث ;ظهر 
�لسحرD بعد �مياUم باهللا عز 	جل قّوD �ميانية فّذD عندما ُهد�	� باملوN من 
ليبعدهم عن   Nملو�	بالتنكيل  ُيرهبهم   x;  xفرعو Z	فقد حا .xِقبِل فرعو
سبيل �qد£ �لذ¯ جا� به موسى عليه �لسال�, فكاx جو�ֲדم ;xْ ال خشية �ال 
 Dبقَي �لسحر	ما سيصيبهم هو من قد! �هللا تعا� فيهم.  x;	 ِمَن �هللا تعا�
�ملؤمنوx !غم شدD �لتهديد�N  متمسكني بإمياUم 	�ثقني برֲדم عز 	جّل, 
 Jَلك كلِه لوال صد· توجههم �ليه سبحانه : ﴿ َقاL �	ُيظهر x; مq xما كا	
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َعنَّ  ْحَر َفألَقطِّ aَمْنُتْم َلُه َقْبَل َ�ْ� aَ:َ� َلُكْم ِ*نَُّه َلَكِبُ�ُكْم �لَِّذ] َعلََّمُكْم �لسِّ

َ�ْيِدَيُكْم َ�َ�ْ�ُجَلُكْم ِمْن ِخالYٍ َ�ألَصلَِّبنَُّكْم ِفي ُجُذ�ِ� �لنَّْخِل َ�َلَتْعَلُمنَّ َ�يَُّنا 

َ��لَِّذ]  �ْلَبيَِّنا6ِ  ِمْن  َجاَ�َنا  َما  َعَلى   vَُنْؤِثَر َلْن  َقاُلو�  َ�َ�ْبَقى *  َعَذ�ب�  َ�َشدُّ 

ْنَيا * ِ*نَّا aَمنَّا ِبَربَِّنا  َفَطَرَنا َفاْقِض َما َ�ْنَت َقاoٍ ِ*نََّما َتْقِضي َهِذdِ �ْلَحَياEَ �لدُّ

 Eْحِر َ��هللاَُّ َخْيٌر َ�َ�ْبَقى ﴾ سو� ِلَيْغِفَر َلَنا َخَطاَياَنا َ�َما َ�ْكَرْهَتَنا َعَلْيِه ِمْن �لسِّ

طه: ٧١-٧٣.

�لسال�, � حني جنحت  عليه  موسى   Dبنبو ©منو�  فتية  عن  ©خر   Zمثا	
ִדديد�N فرعوx � صّد  نفٍر من شعبه عن �إلمياx باهللا فخسر	� معه �لدنيا 
لومة الئم  	¨  �هللا   � xال ²شو xملؤمنو� �لفتية  ;	لئك  	�آلخرD , 	ثبت 
ُتجِد معهم ִדديد�N فرعوx 	ظلمه لزحزحتهم عن �مياUم �خلالص باهللا عّز 

	جل:

 ﴿  َفَما aَمَن ِلُموَسى ِ*الَّ ُ:�ِّيٌَّة ِمْن َقْوِمِه َعَلى َخْوYٍ ِمْن ِفْرَعْوَ� َ�َمَلِئِهْم 

 Eْلُمْسِرِفَني ﴾ سو�� َلِمْن  َ�ِ*نَُّه   oِ�َْأل� ِفي   Jٍَلَعا ِفْرَعْوَ�   َّ�*ِ�َ َيْفِتَنُهْم   �ْ�َ

يونس: ٨٣.

فاملؤمنوx عاّمة, كهؤال� �لفتية �ملخلصني �لذين ©منو� بنبوD موسى عليه 
�لسال� , ُيظهر	x نفس �لثقة 	�لشجاعة عندما يناصبهم �ملجتمع �لعد�� ;	 
 x©لقر� Zيقو 	تصيبهم �حلاجة �ملاّسة،  	;  G	لكر�	 Nجتتمع عليهم �ملشقا

:Gألحز�� D!لكرمي � سو�

َ�َ�ُسوُلُه  �هللاَُّ  َ�َعَدَنا  َما  َهَذ�  َقاُلو�  �َألْحَز�َ�  �ْلُمْؤِمُنوَ�   P�َ�َ ا  َ�َلمَّ  ﴿
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َ�َتْسِليم� ﴾ سو�E �ألحز��:  ِ*ميَان�  ِ*الَّ  Lَ�sَُهْم  َ�َما  َ�َ�ُسوُلُه  َ�َصَدَ~ �هللاَُّ 

.٢٢

طاعة ���مر �هللا تعا£ ¬ ��قا6 �لشد�ئد �يضا 
متثل �ستجابة �ملسلمني أل	�مر �هللا سبحانه 	توصياته 	�حدD من ;نبل ما مييز 
�ملؤمنني من �لفضائل. فهم ال ينتهكوx شيئ« مما حّرمه �هللا تعا� عليهم مهما 
بلغت حاجتهم ;	 ~��N 	طأD كربتهم, 	لن يعّرضو� ;مانتهم 	�خالصهم 

ٍ̧ ;	 ضر	!D, ;	 فشٍل ;	 �ضطها�. للشك 	�لريبة عند تعّرضهم ملر
	يوّ� �لشيطاx, كما نبهنا من قبل، ;x يضّل �لناَ� عن سبيل !ֲדم �لقومي 
ليحملهم على ا´ ند�� نفوسهم �ألما!D بالسو�, فيحثهم ;x ينتهكو� ما 
حّر� �هللا تعا� 	�جب عنهم ُسبل هد�ية !ֲדم عز 	جّل 	تشا!كه �لنفس 
 Zسفل �ألعما; Gم �!تكاq مزينة	د° نفسه موسوسة q� لتحقيق D!ألما�
	;!qLا , Fا	لًة على سبيل �ملثاZ منع �لنا� من �الستيقاö أل��� صلو�ִדم, 
معصية هللا  فيه  �لذ¯  �لسلو>  من  Lلك   Yغ	السترخا�, �	 �لنو�  qم  مزينة 
تعا�. 	�ّدثهم �لشيطاx حديثا يزين qم فيه حّب �لر�حة 	�وZ بينهم 	بني 

�لقيا� أل��� �لطاعة. 
	لكن �ملؤمنني ال يصغوq xذ� �لند�� �لسلû, فينهضوx كل صباØٍ بنشاٍ] 
 xإلحسا� ¦و  �لقومي  �لسبيل  هي  هذ\   x; متيقنني  صلو�ִדم,  أل���  	Ãا� 
فند��  �لصيا�,  موضو´  ;يضا  Lلك  على  مثاال  	لنأخذ  �حلقيقي.   Óخلال�	
�لنفس 	�لشيطاx يريد ;x يقنع �إلنساx بصعوبة �لّصيا� !غم ;نه فر¸ من 
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 x; بيد  	�لعطش 	مشقتهما.  لإلنساx حالة �جلو´  فيصو!  تعا�،  �هللا  عند 
�لنفس  ضغو]  !غم  !�سخة  بعزمية  �لطاعة  على   xيثبتو	  x	_يص �ملؤمنني 
�ألما!D �ملستمرD, ألUم يتوقوx �� نيل �لثو�G من عند خالقهم على �جلو´ 
	�لعطش 	�لتعب �لذ¯ يتجشمونه قياما بالّطاعة 	تلبية لند�� �إلمياx 	نفوسهم 

مفعمة بالر�حة 	�لسر	!. 
ليبد	 حالًال,  �ملشر	´   Yغ Zَملا�  D!ألما� �لنفس  تزين  نفسها   D!بالصو	
	Lلك ;x ;كثر �لنا� يفعلوL xلك, 	لكن �ملؤمنني �ملخلصني �لصا�قني ال 
�ملُلّحة  �ملُريعة !غم حاجتهم  �لسقطة  يسقطو� هذ\   x; يسمحوx ألنفسهم 
;حيان« للماZ 	�صر�! �لنفس �ألما!D على فعل Lلك. فال يقربوxَ ماًال حر�م«, 
ال  	هم  �حلاجة.  ֲדم  بلغت  مهما  �حلر��  من  مصد!\  طعام«   xلو	يتنا 	ال 
ي_!	x ألنفسهم فعل شي� من Lلك Úجة �خلصاصة، 	�منا ينأ	x بأنفسهم 
عن كل Lلك ألUم يد!كوx ;�ية جتنب Fا!� �هللا عز 	جل، 	هذ� �إل�!�> 

نابع من حٍس �مياÎ ��خلي عميق 	خشية خالصة من �هللا عز 	جّل. 
	²اطب �لقر©x �لكرمي �ملسلمني �لتّو�قني للعمل مبقتضى ما ُيرضي !ֲדم 
 Zتهدين للوصوÑ Yجل, فيسابق بعضهم بعض« مسرعني ¦و عمل �خل	عّز 
�لشد�ئد . 	قد  ما بوسعهم  صابرين على  باLلني   ,Dملوعو�� �� جّنة !ֲדم 
 xفينهضو  ,Zِملثا� سبيل  على  حاجٍة,   Gُصحا;  xمسلمو  Dخو� qم   xيكو
 Gقد ال يعلم ;صحا	ُيلبو� كل حاجاִדم  x; لني	اF صبيحة يوٍ� عّز نوُمُه
�حلاجة َمْن ِمَن �لنا� ;سد£ �ليهم صنائَع �ملعر	ِ° تلك. 	قد فعَل ;	لئك ما 
فعلو� 	هم ال يوّ�	x �شها! ما عملو� كي ال يسببو� ;¯ �حر�¹ إلخو�Uم, 
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 Gَفيه �ألسلو �	جد	قد 	 ،x©عميقة لتطبيقهم ُمُثَل �لقر Dمتأل قلوֲדم سعا�
�ألمثل �لبعيد عن كل !يا�:

�َألْمِر  ِمْن  َكِث�ٍ  ِفي  ُيِطيُعُكْم  َلْو  َ�ُسوJَ �هللاَِّ  ِفيُكْم   َّ��َ َ��ْعَلُمو�   ﴿    

dَ ِ*َلْيُكْم �ْلُكْفَر  َلَعِنتُّْم َ�َلِكنَّ �هللاََّ َحبََّب ِ*َلْيُكْم �ِإلميَاَ� sَ�َيََّنُه ِفي ُقُلوِبُكْم َ�َكرَّ

َ�ِنْعَمًة َ��هللاَُّ  ُ�ْ�َلِئَك ُهْم �لرَّ�ِشُد�َ� * َفْضًال ِمْن �هللاَِّ  َ��ْلُفُسوَ~ َ��ْلِعْصَياَ� 

َعِليٌم َحِكيٌم ﴾ سو�E �حلجر�6: ٧-٨.

 Yَغ ُيلبَس   x; �لُسُبِل  بكافة  شي�,  كل  !غم   ,xلشيطا�  Zُ	ا� 	لكن 
 xّ; �ليه  يذهب  ما  على صحة  	يدلُل  �لشرعيِة  لبا�   Zِألعما� مَن  �لشرعي 
غالبية �لنا� هم على Uج ما يوحي به , فيتد�	Z كثYٌ من �لنا� �ملاZ �حلر�� 
	هو  	مبا�ئه،   x©لقر� تعاليم  متجا	~ين  حر�ما   	; حالال  كونه  ©ֲדني   Yغ
 x©لقر� x; بيد .Gما تفعله �ألغلبية هو عني �لصو� xّ; قناعنا� Z	كذلك �ا
�لكرمي ينبهنا �� شي� مهّم, �xّ; L ;	لئك �لذين يرتكبوx �آلثا� �	منا �عتبا! 
أل¯ قيمة ليسو� حقيقة على صر�] !ֲדم �ملستقيم 	لو كانو� هم �ألكثرية من 
�لنا�: ﴿ َ�ِ*ْ� ُتِطْع َ�ْكَثَر َمْن ِفي �َألoِ�ْ ُيِضلُّوvَ َعْن َسِبيِل �هللاَِّ ِ*ْ� َيتَِّبُعوَ� 

.١١٦ :jألنعا� Eنَّ َ�ِ*ْ� ُهْم ِ*الَّ َيْخُرُصوَ� ﴾ سو� ِ*الَّ �لظَّ

	ُيعلمنا �هللا عز 	جل من جهة ثانية ;x قليًال من �لنا� يتمّثلوx حقيقة 
يقو£  ال  	qذ�  �لقومي,  !ֲדم  صر�]  على  ليسو�  �ألكثرية  	لكن   xإلميا�
 xعلى ِضعاِ° �إلميا \Yتأث xعلى خد�´ �ملؤمنني, بل غالب« ما يكو xلشيطا�

	من مألN �لريبة عقوqم !�فضني فكرD �إلمياx باهللا تعا�.
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تنبع صالبة موقف �ملؤمنني �ملخلصني من �مياUم �لعميق باهللا عز 	جل 	ما 
±لبه هذ� �ليقني من قوD ثباNٍ على �حلق باإلضافة �� سلوكهم �ألخالقي 
 Nمنيع« ;ما� تلبيسا vيقُف سد úلعمل �لصا� x; xيعرفو xلسامي، فاملؤمنو�

�لشيطاx 		سا	� �لنفس �ألما!D بالّسو�. 
	غYها   Óإلخال�	 	�لص_  	�لوال�  �لكر�  بشيم  �ملؤمن  يتحلى  فعندما 
 xتكو	سو� حاالִדا, ; � D!لنفس �ألما� xألخر£, تكو� Dمن �لقيم �حلميد
نتيجة هذ\ �ألعماZ �لطيبة لذD !	حية 	!�حة بدنية ±دها �ملؤمن � نفسه. 
	من �ألجد£ ;x نعيش حياتنا � هذ\ �لدنيا 	� �آلخرD � حالة من �لقناعة 
	�لطهر, من ;x نقتنَص كل شهو�N �لدنيا 	ما ُيرضي �لنفس �ألّما!D. فالذين 
;َبو� ا´ ند�� �لنفس �ألما!D إلقامة عالقاNٍ غY مشر	عة 	فّضلو� �نتظا! 
جز�� !ֲדم �لعظيم � �آلخرD سينعموx � هذ\ �لدنيا بشرٍ° 	عّز كبYين. 
;ما ;	لئك �ملؤمنوx �لذين تعبو� من �جل �!�حة �آلخرين 	جاعو� من ;جل 
 xقلوֲדم تكو xملتاعب � سبيل �ينهم فإ�	 Nستهانو� باملشقا�	هم Yطعا� غ�

مفعمة بالطمأنينة طمعا � !ضا� !ֲדم عنهم. 
	قد �متدØ �هللا تعا� � كتابه �لعزيز �ملؤمنني �لذين يتحلوx ֲדذ\ �لشمائل 
هؤال�   -Zسينا	 	�حتر�مهم.  �لنا�  Fبة  كذلك  	نالو�  �لرفيعة,  �ألخالقية 
 x!ضا, يعملو	ٍ! 	بسر Gلوجه �هللا تعا�  مو�جهني �لصعا xلذين يعملو�
بثباN ال يكّل لقضيتهم �لعا�لة �	x خو° ;	 	جل, متقبلني طو�عية تقدمي 
َمْن  �لكرمي  كتابه  تعا� �  �هللا  	يذكر  قضيتهم.  ;جل  من  	�لنفيس  �لنفس 

�لتزمو� بطاعة فكاx نصيبهم �لفو~: 
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 Eُمْبَعُد�َ� ﴾ سو� ُ�ْ�َلِئَك َعْنَها  َلُهْم ِمنَّا �ْلُحْسَنى  ﴿ ِ*�َّ �لَِّذيَن َسَبَقْت 

�ألنبيا�: ١٠١.

 Eملؤمنني �حلقيقية ��قا6 �لشد� Eخو�
"عند �لّصعاG ُيفتقُد �ألصحاG"، هذ� مثٌل سائد يعّبر تعبvY صا�ق« عن 
�لفكرD �لشائعة بند!D 	جو� �لّصديق �ملخلص عند �حلاجة �ليه. 	مع Lلك, 
عند  خاصًة  �لنا�   Dحيا  � بالغة  ;�ية   N�L  Óإلخال�	 �لوفا�  قيمة   xّفإ
, �L يكونوx � ;مس �حلاجة لدعم معنو¯ من صديق  ٍ̧ مو�جهة شّدD ;	 مر
�النتها~ية,  على  مبنية  �لّال�ينية  �لغربية   Nملجتمعا�  � �لّصد�قة   xّ� Òلص. 
فالنا� هنا> قليال ما ±د	x �لّصديق �ملخلص خاصة عند تعرضهم أل	ضا´ 
حرجة, فيتكشف qم �لوجه �حلقيقي ملن كانو� يعت_	نه ��ئم« صديق« 	في«. 
	هم  ;	قاN ضيقهم.  	عنت«   Dشّد  ُ̧ �ملفتر �لصديق  Lلك  يزيدهم  !مبا  بل 

يشُكوx 	تعلو� ;صو�ִדم بطلب �لنجدD 	لكن ال حياD ملن تنا�¯.
	خذ مثاZ �لرجل �لذ¯ يقو� سيا!D فا!هة, 	يأكل � ;فخم �ملطاعم 	له 
عد� كبY من �ألصدقا�, �فتر¸ معي ;نه فقد عمله 	بقي على مرتبه �لبسيط, 
كيف سيكوx موقف من تربطه ֲדم عالقة �لصد�قة ؟ هل سيبد	x له نفس 
مشاعر �ملوD�ّ �ل� كانو� يبد	Uا له عندما كاx ثري« ؟ هل سيكّنوxَ له نفس 
 Gيرتد¯ ;فخر �لثيا xنه له عندما كا	الحتر�� �لذ¯ كانو� يظهر�	لتقدير �
	يقو� ;فخم �لسيا!�N؟ كيف سيعاملونه لو لبس !fّ �لثياG 	¨ يعد ينفق 
من ماله عليهم ;	 يدعوهم لوجباN �لعشا� كما عّو�هم فيما مضى ؟ من 
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�لو�ضح ;نه ²سر 	ال�هم 	لن �و~ �نتباههم مرD ;خر£. �xّ كل من ظنهم 
 x� بعد� !¬يته عند لقائه, هذ� x	!مبا يتظاهر	صدقا�\ سيولونه ظهو!هم, ;
¨ يهز¬	� منه. �x حقيقة �لشخص باقية ¨ تتغّير لكن �لذ¯ تبّدZ هو مظهر\ 
�خلا!جي, 	ألx �ملظاهر �خلا!جية هي موضع �هتما� ;صدقائه �لسابقني فقد 

.vحيد	\ � حلظة تا!كني �يا\ 	هجر
يقف   x; �لز	جية  حياִדما  بد�ية  منذ  تعاهد�   xجا	~ ©خر,  مثاًال  	خذ 
 Gُتصا x; لكن ما	لّرخا�, �	 Dلشّد� Nقا	كل منهما �� جانب �آلخر � ;
�لز	جة مبكر	\ كالشلل �لنصفي مثًال �ثر حا�fٍ - ¨ تعد تقو£ معه على 
بقي  !مبا  لكن   �ملوقف,   Zيتبّد	 �ال   - مبفر�ها  شي�   ّ̄ ; عمل   	;  Yلس�
	ال  مزمنة  هذ\  حالتها   x; �لز	¹  ُيد!ُ>  يسDY, 	حني  ل_هة  معها  �لز	¹ 
لنا من هذ�  يتبني  ينقلب كل شي� !;س« على عقب.  فائدD مرجوD منها, 
�ملثاZ مفهو� �لكافرين للوفا� 	�إلخالÓ 	�لصد�قة, فعندما تتعطل �ملصلحة 
تنقطع ;	�صر �ملحبة. ;ما �لذين ¨ يهجر	� ~	جاִדم � مثل هذ\ �لظر	° 
�لعصيبة فالعتبا! ما ميكن ;x ُيقاZُ عنهم من ِقبِل ;صدقائهم 	ليس العتبا! 
�ملحبة للز	جة �ملقعدD ;	 �لر;فة ֲדا. ففي �لظاهر هم Òلصوx ;	فيا�, 	لكن � 

 .xحلنا�	بصد· �لر;فة  vبد; x	حلقيقة ال يشعر�
	معاملة �لشباG لكبا! �لسن من ©بائهم 	�قٌع ©خر يكوx ;شد 	ضوح« 
� �ملجتمعاN �لكافرD �لبعيدD كل �لبعد عن ;خالقياN �لقر©x �لكرمي 	مُثلِه. 
فقد لّبى هؤال� �آلبا� لسنني عديدD متطلباN ;بنائهم, 	ما �x يتقد� ֲדم �لسن 
	فاٍ�  من  يبذلو\   x;  ُ̧ ُيفتر ملا  �ألبناُ�  يتنكَر   �ح �لبدنية  قو�هم  	تضعف 
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	عناية بآبائهم, فيشعر �ألبنا� ;x ©با�هم يشكلوx قيو�v عليهم 	يكوx �حلل 
.Dلعجز� Nبوضعهم � بيو �Yًخ;

يبد¯ �ملسلموx �لوفا� �لصا�· � معاملة ;فر�� عائالִדم � �يع �لظر	° 
 ,xيأكلو ال  ;نفسهم  	هم  ©با�هم  ;طعمو�  فرمبا  ;شكاqا,  تباينت  مهما 
�ل�  �ملُثلى  �لطريقة  �لكرمي   x©لقر� تلبية حاجاִדم. 	قد 	صف   � xيتفانو	

ينبغي على �ملسلمني �تباعها � معاملة ©بائهم:

 vََ�ِباْلَو�ِلَدْيِن ِ*ْحَسان� ِ*مَّا َيْبُلَغنَّ ِعْنَد dَُ�َقَضى َ�بَُّك َ�الَّ َتْعُبُد�� ِ*الَّ ِ*يَّا ﴿

�ْلِكَبَر َ�َحُدُهَما َ�ْ� ِكالُهَما َفال َتُقْل َلُهَما Y�ٍُّ َ�ال َتْنَهْرُهَما َ�ُقْل َلُهَما َقْوًال 

َكِرمي� ﴾ سو�E �إلسر��: ٢٣.

�لصا�·  	�لوفا�  �حلقيقية,   Dألخو� هذ\  فقط جتد  �أل	فيا�  �ملسلمني  بني 
 xملتزمو	 معهم   xمتكافلو إلخو�Uم   x	مناصر فهم  �حلق.   Óإلخال�	
باLلني ;قصى ما بوسعهم   ,Dلعسر� ;خالقي« مبر�عاD شؤ	Uم حّتى � ساعة 
لتلبية حاجاN �خو�Uم  قبل حاجاִדم �لشخصية شاعرين بسعا�D عا!مة ملا 
يقدمونه من تضحية. فعندما يعاÎ �خو�Uم مرض« ;	 يو�جهوx ;~مة مالية 
ُيطلَب منهم Lلك, 	لو ُحرمو�   x; قبل  بتقدمي ما عندهم   xتر�هم يسا!عو
�لنو� ;	 �لطعا� فلن يدعو� �خو�Uم � عسرD 	مشّقة. 	²_نا �لقر©x �لكرمي 

عن هؤال� �ألخوD �لصا�قني:

الEَ َ�ُيْؤُتوَ�  ﴿ ِ*نََّما َ�ِليُُّكْم �هللاَُّ َ�َ�ُسوُلُه َ��لَِّذيَن aَمُنو� �لَِّذيَن ُيِقيُموَ� �لصَّ
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١٥٥ :Eملائد� Eَ�ُهْم َ��ِكُعوَ� ﴾ سو� Eَلزََّكا�

 ﴿ ِ*�َّ �لَِّذيَن aَمُنو� َ�َهاَجُر�� َ�َجاَهُد�� ِبَأْمَو�ِلِهْم َ�َ�نُفِسِهْم ِفي َسِبيِل 

�هللاَِّ َ��لَِّذيَن aَ��� َ�َنَصُر�� ُ�ْ�َلِئَك َبْعُضُهْم َ�ْ�ِلَياُ� َبْعٍض َ��لَِّذيَن aَمُنو� َ�َلْم 

ُيَهاَجُر�� َما َلُكْم ِمْن َ�الَيِتِهْم ِمْن َشْيٍ� َحتَّى ُيَهاِجُر�� َ�ِ*ْ� �ْسَتنَصُر�ُكْم ِفي 

يِن َفَعَلْيُكْم �لنَّْصُر ِ*الَّ َعَلى َقْوjٍ َبْيَنُكْم َ�َبْيَنُهْم ِميَثاٌ~ َ��هللاَُّ ِبَما َتْعَمُلوَ�  �لدِّ

.٧٢ :Jألنفا� Eَبِصٌ� ﴾ سو�

*� مع �لعسر يسـر�
�ملؤمنني  عبا�\  ֲדا  تعا�  �هللا  ميتحن  �ل�   Nملشقا�	 �ملصاعب  نذكر  ¦ن 
�لذين ُيظهر	x ;!فع سلو> ;خالقي 	سط �لظر	° �حلالكة. 	عرضنا كذلك 
مشاعر �لسعا�D 	�حلّب 	�لتقدير �ل� يتحلوx ֲדا �نسجاما مع و ;خالقهم, 
مد!كني ;x �هللا تعا� ُي�Zّ مع كل �ختباٍ! ميتحن به عبا�\ !ض« 	سكينة ُتريح 

�ملؤمنني �لصا�قني 	تطمئنهم. 	قد Lكر هذ� �لوعد � �لقر©x �لكرمي:

﴿ َفِإ�َّ َمَع �ْلُعْسِر ُيْسر¡ * ِ*�َّ َمَع �ْلُعْسِر ُيْسر¡ ﴾ سو�E �لشر}: ٥- ٦ 

 :Eلبقر�  Eْلُعْسَر... ﴾ سو�� ِبُكْم  ُيِريُد  َ�ال  �ْلُيْسَر  ِبُكْم  �هللاَُّ  ﴿...ُيِريُد 
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ُرvَ ِلْلُيْسَرP ﴾ سو�E �ألعلى: ٨ ﴿ َ�ُنَيسِّ

﴿ ... َ�َمْن َيتَِّق �هللاََّ َيْجَعْل َلُه ِمْن َ�ْمِرdِ ُيْسر¡ * َ:ِلَك َ�ْمُر �هللاَِّ َ�نَزَلُه ِ*َلْيُكْم 

َ�َمْن َيتَِّق �هللاََّ ُيَكفِّْر َعْنُه َسيَِّئاِتِه َ�ُيْعِظْم َلُه َ�ْجر¡ ﴾ سو�E �لطال~: ٤-٥

ا aَتاdُ �هللاَُّ  ﴿ ِلُينِفْق ُ:� َسَعٍة ِمْن َسَعِتِه َ�َمْن ُقِدَ� َعَلْيِه sْ�ُِقُه َفْلُينِفْق ِممَّ

 Eُيْسر¡ ﴾ سو� ُعْسٍر  َبْعَد  �هللاَُّ  َسَيْجَعُل  aَتاَها  َما  ِ*الَّ  َنْفس�  �هللاَُّ  ُيَكلُِّف  ال 

�لطال~: ٧

 Pِلْلُيْسَر  dُُر َفَسُنَيسِّ  * ِباْلُحْسَنى   ~َ َ�َصدَّ  * َ��تََّقى  َ�ْعَطى  َمْن  ﴿َفَأمَّا 

 * Pِلْلُعْسَر dُُر َ� ِباْلُحْسَنى * َفَسُنَيسِّ *َ�َ�مَّا َمْن َبِخَل  َ��ْسَتْغَنى * َ�َكذَّ
َ�َما ُيْغِني َعْنُه َماُلُه ِ*َ:� َتَرPَّL ﴾ سو�E �لليل: ٥-١١ 

فاهللا تعا� يZ�ّ سكينته, 	فق هذ� �لنسق �لقر©Î, على �ملؤمنني �لعاملني 
!Ãته  خز�ئن  من   xبالعو �ياهم   v�ّما  ,Gلّصعا�	 �لشد�شد  معاناִדم  ;ثنا� 

سبحانه, حتمُل مد�\ �ليهم مالئكة كر�ٌ�, ~�فني qم ;سعد �لبشائر �لربانية:

﴿ َ�َلَقْد َنَصَرُكْم �هللاَُّ ِبَبْدٍ� َ�َ�ْنُتْم َ�ِ:لٌَّة َفاتَُّقو� �هللاََّ َلَعلَُّكْم َتْشُكُر�َ� * ِ*ْ: 

ُكْم َ�بُُّكْم ِبَثالَثِة aالYٍ ِمْن �ْلَمالِئَكِة  َتُقوJُ ِلْلُمْؤِمِنَني َ�َلْن َيْكِفَيُكْم َ�ْ� ُيِمدَّ
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ُمْنَزِلَني * َبَلى ِ*ْ� َتْصِبُر�� َ�َتتَُّقو� َ�َيْأُتوُكْم ِمْن َفْوِ�ِهْم َهَذ� ُيْمِدLُْكْم َ�بُُّكْم 

ِمَني   * َ�َما َجَعَلُه �هللاَُّ ِ*الَّ ُبْشَرP َلُكْم  ِبَخْمَسِة aالYٍ ِمْن �ْلَمالِئَكِة ُمَسوِّ

َ�ِلَتْطَمِئنَّ ُقُلوُبُكْم ِبِه َ�َما �لنَّْصُر ِ*الَّ ِمْن ِعْنِد �هللاَِّ �ْلَعِزيِز �ْلَحِكيِم * ِلَيْقَطَع 

َطَرف� ِمْن �لَِّذيَن َكَفُر�� َ�ْ� َيْكِبَتُهْم َفَيْنَقِلُبو� َخاِئِبَني  ﴾  سو�Ja E عمر��: 

١٢٣-١٢٧

	�هللا تعا� يد�فع عن �لذين ©منو�, 	تنتصر qم �ملالئكة, éنوٍ� ¨ ير	ها 
ليبقو� ثابتني بني شعو!¯ �ألمن 	�لرضا. 	يصف �لقر©x �لكرمي � ©ية من 
�ملو�قف  �حد£   � 	سلم  عليه  �هللا  صلى   ûللن �إلqي  �لتأييد  �لتوبة   D!سو

:Zلعصيبة فيقو�

﴿ ِ*الَّ َتنُصُر�dُ َفَقْد َنَصَرdُ �هللاَُّ ِ*ْ: َ�ْخَرَجُه �لَِّذيَن َكَفُر�� َثاِنَي �ْثَنْيِن ِ*ْ: ُهَما 

ِفي �ْلَغاِ� ِ*ْ: َيُقوJُ ِلَصاِحِبِه ال َتْحَزْ� ِ*�َّ �هللاََّ َمَعَنا َفَأنَزJَ �هللاَُّ َسِكيَنَتُه َعَلْيِه 

ْفَلى َ�َكِلَمُة �هللاَِّ ِهَي  َ�َ�يََّدdُ ِبُجُنوLٍ َلْم َتَرْ�َها َ�َجَعَل َكِلَمَة �لَِّذيَن َكَفُر�� �لسُّ

�ْلُعْلَيا َ��هللاَُّ َعِزيٌز َحِكيٌم ﴾ سو�E �لتوبة: ٤٠

كما !;ينا � �آلية �لسابقة, كل فترD عصيبة كاx يتبعها �حسا� عميق 
بقرG �لفر ¹	~	�Z �لشدD. 	�ملؤمنوx يعملوx يد� 	�حدDٍ, مد!كني ;x ما 
ميرُّ ֲדم من ;حد�fٍ ينطو¯ على �ختباٍ! قد ;عّد qم, مقد!ين ضر	!D ִדيئة 
;نفسهم حلياD �آلخرD �خلالدD, 	هو ما ميدهم بإحساٍ� ال حّد له من �لطمأنينة 
�لبشائر 	;سعدها.  عند مو�جهة �البتال��N, متلقني من �هللا سبحانه ;عظم 
	قد شهدنا مصد�· Lلك � حياD نبينا Fمد صلى �هللا عليه 	سلم 	صحابته 
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�ملؤمنني حيث ;عقب ص_هم 	�حتساֲדم �لنصُر �ملبني. 	تقّد� سو!D يوسف 
عليه �لسال� متثيًال عملي« ملثل هذ\ �لبشائر �لربانية �لصا�قة؛

        فقد ;لقا\ �خوته � �جلّب طفًال صغvY, 	باعه �لذ¯ �نتشله من 
�جلب عبدv لعزيز مصر, � �ّتهَم بالتحرº من ِقبل �مر;D �لعزيز ظلم« 	جو!�, 
 xكا	 	ُمثله,  ;خالقه  على  يسا	�   x;  x	� 	يالته  	قاسى  �لسجن  فأ	�´ 
يهر´ لباG �هللا عز 	جل عند كل ملّمة تعتريه, فيشعر بإ±ابية كل ما مير 
�ملؤمنوx لكثرD طاعته  به  به من ;حد�f, ح� ;صبح مضرG مثٍل �تذ¯ 
	�لباليا. 	جا� �طال· سر�حه  �ملصائب  تعا� 	سط خضّم من  باهللا  	ثقته 
من سجنه مكافأq� Dية، 	شها�D على ُحسن صنيعه 	شدD قربه من !به عز 
 Dلة, �لقّو	هللا له حني ُ;سند �ليه ;خطر منصبني � �لد� xظهر �حسا	جل, 	
	�لثر	D. 	شا�N �إل!��D �لربانية ;x تكوx حياD يوسف عليه �لسال� Fّط 
�لعناية �إلqية ليكوx مثًال �تذ¯ به �ملؤمنوx, 	مرجع« صا�ق« لتحقيق 	عد 
برֲדم عز 	جل   xلو�ثقو�  x	لصابر�  xملؤمنو� يتلّمسه  �ملخلصني,  لعبا�\  �هللا 

	قت �لشد�ئد بقرG !�حتهم 	فرجهم :

﴿... َ�َمْن َيتَِّق �هللاََّ َيْجَعْل َلُه َمْخَرج� * َ�َيْرsُْقُه ِمْن َحْيُث ال َيْحَتِسُب 

ْل َعَلى �هللاَِّ َفُهَو َحْسُبُه ِ*�َّ �هللاََّ َباِلُغ َ�ْمِرdِ َقْد َجَعَل �هللاَُّ ِلُكلِّ َشْيٍ�  َ�َمْن َيَتَوكَّ

َقْد�¡ ﴾ سو�E �لطال~: ٢-٣

	ميتحن �هللا عبا�\, كما ;	ضح �ملثاZ �لسابق, � ;	قاÒ Nتلفة بالشد�ئد 
 xتفعوYعبو�يتهم مذعنني لرֲדم ميأل قلوֲדم �لرضا ف Gر�F � xليبقى �ملؤمنو
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ما  ;ضعاف« مضاعفة عن كّل  نيل جز�ئهم  من  موقنني   ,Zلكما� مد�!¹   �
�لعصيبة,  �ملو�قف  �يع   � !فيعة  ;خال·  من  به  	حتّلو�   Dمعانا من  قاسو\ 
	�لتضحية بالنفس 	�لص_ 	�إلLعاx لقضا� �هللا فيهم. 	!Gّ �قائق من �لشقا� 
حتملو� عنا�ها � �لدنيا تعو� عليهم مباليني �لسنني من نعيم �جلنة. 	هكذ� 
يقضي �ملؤمنوx �لو�ثقوx بوعد �هللا تعا� حياִדم بأشو�· عا!مة 	©ماZ متوثبة 
لنعيم سرمد¯ ال ينقطع مد�\. 	يصف �هللا عز 	جل حالة �ملؤمنني �لصا�قني 

بقوله:

﴿ َ��لَِّذيَن ال َيْشَهُد�َ� �لزُّ�َ� َ�ِ*َ:� َمرُّ�� ِباللَّْغِو َمرُّ�� ِكَر�م� * * َ��لَِّذيَن 

ُر�� ِبآَيا6ِ َ�بِِّهْم َلْم َيِخرُّ�� َعَلْيَها ُصّم� َ�ُعْمَيان� * َ��لَِّذيَن َيُقوُلوَ�  ِ*َ:� ُ:كِّ

 * * ِ*َمام�   َ ِلْلُمتَِّقني َ��ْجَعْلَنا  َ�ْعُيٍن   Eََُّقر َ�ُ:�ِّيَّاِتَنا  sْ�ََ��ِجَنا  ِمْن  َلَنا  َهْب  َ�بََّنا 

ُ�ْ�َلِئَك ُيْجَزْ�َ� �ْلُغْرَفَة ِبَما َصَبُر�� َ�ُيَلقَّْوَ� ِفيَها َتِحيًَّة َ�َسالم� * َخاِلِديَن 

ِفيَها َحُسَنْت ُمْسَتَقّر¡ َ�ُمَقام� ﴾ سو�E �لفرقا�: ٧٢-٧٦

الEِ َ�ِ*يَتاِ�  ﴿ ِ�َجاJٌ ال ُتْلِهيِهْم ِتَجاEٌ�َ َ�ال َبْيٌع َعْن ِ:ْكِر �هللاَِّ َ�ِ*َقاjِ �لصَّ

�لزََّكاEِ َيَخاُفوَ� َيْوم� َتَتَقلَُّب ِفيِه �ْلُقُلوُ� َ��َألْبَصاُ� * ِلَيْجِزَيُهْم �هللاَُّ َ�ْحَسَن 

 Eَمْن َيَشاُ� ِبَغْيِر ِحَساٍ� ﴾ سو� ~ُsَُما َعِمُلو� َ�َيِزيَدُهْم ِمْن َفْضِلِه َ��هللاَُّ َيْر

�لنو�: ٣٧-٣٨
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موقف غ� �ملؤمنني *��s �لصعا�

 Zحو�; تلونت  مهما  قبل,  من  ;	ضحنا  كما  �ملسلم,  ;خال·   Yتتغ ال 
قا�!ين   Yغ فهم  qم   xميا� ال  	�لذين   Gلقلو� مرضى  ;ما  �لباطن.  عامله 
على حتّمل �ملشقاN 	مكابدִדا, فمحر> ص_هم متعطل, 	مرجل �مياUم ال 
 xقد يستشيطو	عليه تر�هم ;كثر عنت« عند مو�جهة �لشد�ئد, 	فيه,  D!حر�
غضبا 	حنقا ألتفه �ألسباG 	تثو! عد	�نيتهم، 	!مبا جلأ	� �� �لعنف. 	قد 
يتظاهر	x � �لظر	° �لعا�ية باملرØ 	�لطمأنينة, 	لكن سرعاx ما تتملكهم 
	حقائق   xإلميا� حقائق   xملؤمنو� عليهم  يعر¸  عندما  	�لفظاظة  �لعد	�نية 
�ألخال· �لقر©نية, فتثو! عد�	ִדم كاشفني �للثا� عن �مامة 	جوههم 	سو� 

;خالقهم.
	;كثر ما يكشف معدx شخصيتهم  فقد�Uم فرÓ �لعمل ;	 تعرضهم 
ملر¸ ;	 حا�ثة ;	 مصيبة ;	 بال�. فلو فقد	� �لسكن لفترD قصDY مثًال ;	 
حرمو� �لنو� ;	 قّضت �ملشكالN  مضاجعهم, فسرعاx ما يصبحوx فريسة 
�ل� غالب« ما تظهر   Dلنا هذ\ �لشخصية �جلاحد للقنو]. 	يصف �هللا تعا� 

:Zعند �لشد�ئد  فيقو

 ﴿ َفَأمَّا �ِإلنَساُ� ِ*َ:� َما �ْبَتالdُ َ�بُُّه َفَأْكَرَمُه َ�َنعََّمُه َفَيُقوJُ َ�بِّي َ�ْكَرَمِن 

* َ�َ�مَّا ِ*َ:� َما �ْبَتالdُ َفَقَدَ� َعَلْيِه sْ�َِقُه َفَيُقوJُ َ�بِّي َ�َهاَنِن ﴾ سو�E �لفجر: 
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١٥-١٦

	�لعطا� 	فقا إل!��ته سبحانه.  باملنع  �لكافرين  تعا�  �هللا  يبتلي  	هكذ�, 
فيبقى �ملؤمنوx بكامل ثقتهم برֲדم 	�متناUم له عز 	جل. 	ينقلب �لكفرD على 
;عقاֲדم جاحدين نعمة �هللا تعا� عليهم منكرين �يل صنعه, فيخسر	x �لدنيا 
	�آلخرD. 	قد تأD�! ý فعلهم على شكل �كتئاG حاٍ� يدفعهم لالنتحا! ;	 
�للجو� �� �ملسكر�N ;	 �ملخد!�N. فهم ال يفهموx هذ\ �ملصاعب فهما 
تعا�  �هللا  	يشد�  عليه.  تنطو¯   x; �لذ¯ ميكن   Yخل�  x	!يقد 	ال  �±ابيا، 

عليهم 	طأD �لبال� جز�ً� 	فاقا:

﴿ َ�َما ُنِريِهْم ِمْن aَيٍة ِ*الَّ ِهَي َ�ْكَبُر ِمْن ُ�ْخِتَها َ�َ�َخْذَناُهْم ِباْلَعَذ�ِ� َلَعلَُّهْم 

٤٨ :Yلزخر� Eَيْرِجُعوَ� ﴾ سو�

	مبعÁ ©خر, يسلط �ملو� عز 	جل عليهم ;	قات« عصيبة عسى ;x يعو�	� 
هذ\  جتعل  ما  غالب«  	لكن   ,xإلميا�  Dجا�  xيلزمو	  xفيتوبو �حلق  لطريق 
 v!نكا�	جل 	عن خالقهم عز  vبعد x	فيز��� Dقلوֲדم ;كثر قسو Nملنغصا�
جلالZ عظمته سبحانه : ﴿ َفَلْوال ِ*ْ: َجاَ�ُهْم َبْأُسَنا َتَضرَُّعو� َ�َلِكْن َقَسْت 
ُر�� ِبِه  ا َنُسو� َما ُ:كِّ ْيَطاُ� َما َكاُنو� َيْعَمُلوَ� * َفَلمَّ ُقُلوُبُهْم sَ�َيََّن َلُهْم �لشَّ

َفَتْحَنا َعَلْيِهْم َ�ْبَو�َ� ُكلِّ َشْيٍ� َحتَّى ِ*َ:� َفِرُحو� ِبَما ُ��ُتو� َ�َخْذَناُهْم َبْغَتًة َفِإَ:� 

.٤٣-٤٤ :jألنعا� Eُهْم ُمْبِلُسوَ� ﴾ سو�
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oحلالة �لنفسية أل�لئك �لذين  �خلد�� *£ �أل��
�xّ فهم �ملسلمني لسّر �الختبا!�N �ل� مير	x ֲדا  ُميّدهم بالرضا 	�لطمأنينة 
	 ±علهم ينعموx بثمر�N ص_هم 	�حتساֲדم. ;ما �لذين ;خلد	� �� �أل!¸ 
ظانني ;xّ �حلياD �لدنيا ��! مقا� 	بقا� فإUم َيشَقوxَ مبا يعانوx من بؤ� 	©ال� 
	غم 	;نانية 	!غباN �نيوية. 	يد�خل هذ� �أل¨ �يع تفاصيل حياִדم, 	يتسُم 
 Zلذهو�	 ,Yعلى معرفة �خل D!نعد�� �لقد�	لكد! �	كل ما يفعلونه بالعقم 
 Yفشخصياִדم غ .Øصال	من ֲדجة  Dجتلبه �ألخال· �حلميد x; عّما ميكن
سوية, 	مو�قفهم غY مو~	نة مبو�~ين �خلY 	�لشر، 	;ك_ �هم �لتفكY �لد�ئم 
�لذ�تية ظانني ;x ×لهم 	;نانيتهم جتلب qم منفعة �	x !¬ية  � مصاحلهم 
ضر! هذ� �لسلو> على  �لنا� �آلخرين. 	كل من �ذ	 حذ	هم يلحق به ما 
حلق ֲדم � �لدنيا 	�آلخرD . لقد خسر �لذين كفر	� نعيم �جلّنة, 	;خطر منه  

خسر�Uم  !ضو�x �هللا تعا� 	!Ãته.
     	قد ّى �لقر©x هذ\  �حلالة بـ "�خلسر�x �ملبني":

َ�ال   dُُكْفُر َفَعَلْيِه  َكَفَر  َفَمْن   oِ�َْأل� ِفي  َخالِئَف  َجَعَلُكْم  �لَِّذ]  ﴿ُهَو 

َيِزيُد �ْلَكاِفِريَن ُكْفُرُهْم ِعْنَد َ�بِِّهْم ِ*الَّ َمْقت� َ�ال َيِزيُد �ْلَكاِفِريَن ُكْفُرُهْم ِ*الَّ 

َخَسا�¡﴾ سو�E فاطر: ٣٩

	يستوعب ;هل �إلمياx هذ\ �لد!	� �ملؤّثرD، 	هم ير�قبوx حاZ �ملنكرين 
	�جلاحدين. Lلك ;نه ال ميكن غض �لطر° عن �نساxٍ يسر· ماZ يتيٍم ;	 
ينهب ;مال> شخٍص ©خر ليتمتع ֲדا. 	هذ� �لقر©x �لكرمي يقد� 	صفا qم: 
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﴿ َفَمْن ُيِرLْ �هللاَُّ َ�ْ� َيهِدَيُه َيْشَرْ} َصْدdُ�َ ِلِإلْسالjِ َ�َمْن ُيِرLْ َ�ْ� ُيِضلَُّه َيْجَعْل 

َيْجَعُل �هللاَُّ �لرِّْجَس  َماِ� َكَذِلَك  عَُّد ِفي �لسَّ َكَأنََّما َيصَّ َصْدdُ�َ َضيِّق� َحَرج� 

١٢٥ :jألنعا� Eَعَلى �لَِّذيَن ال ُيْؤِمُنوَ� ﴾ سو�

ميكن  	لكن   ، جلي  	�ضح  بشكل  ُيالحظ  ال  قد  �لسلو>  هذ�  فمثل 
فأ	لئك   ،DLملنبو�  Nلصفا� هذ\  يتبينو�   x; �هللا  من  	�خلشية   DYلبص� ألهل 
�لنا� ;قّل �إلنسانية م�لة !غم �متالكهم �ملاZ 	�ملتا´, فهم ال �ّضوx على 
طعا� �ملسكني !غم حاجته, 	لو حدf 	فعل شيئا من �خلY فعن مضض: ﴿ 
يِن * َفَذِلَك �لَِّذ] َيُد�ُّ �ْلَيِتيَم * َ�ال َيُحضُّ َعَلى  ُ� ِبالدِّ َ�َ�َ�ْيَت �لَِّذ] ُيَكذِّ

َطَعاjِ �ْلِمْسِكِني ﴾ سو�E �ملاعو�: ١-٣

 Yغ	سائٍل ال ;خالقية 	ع_  �	ملثل هؤال� �لذين ;ثَر v!ما جند صو vYكث	
 Zمن خال 	; Dم قد �كتسبت عن طريق �لّرشوqمو�; xتكو xعة, كأ	مشر
معامالN فاسدD �ألخر£, فيجمعوx �لفو�ئد �لظاملة, 	يغتصبوx ماZ �ليتيم, 
	ال ُيسد	x لفقYٍ ;	 صاحب حاجٍة معر	فا، 	قد يسعوL� � xالZ �لنا� 
	سلبهم كر�متهم. 	عندما يريد	x فعل شي� من �خلY تنعكس عليه ظلمة 
	قد  صو!ها.  ;جل   � �لذّلة   N�!ما; هي  	هذ\  	حتبطه،  فتفسد\  قلوֲדم 

�ستخد� �لبا!¯ سبحانه  كلمة "�لذّلة" ليصف لنا مهانتهم 	خذالUم:

ِ:لٌَّة  َ�ال  َقَتٌر  ُ�ُجوَهُهْم  َيْرَهُق  َ�ال   EٌLََياsِ�َ �ْلُحْسَنى  َ�ْحَسُنو�  ِللَِّذيَن   ﴿

يَِّئا6ِ  �لسَّ َكَسُبو�  َ��لَِّذيَن   * َخاِلُد�َ�  ِفيَها  ُهْم  �ْلَجنَِّة  َ�ْصَحاُ�  ُ�ْ�َلِئَك 

َجَز�ُ� َسيَِّئٍة ِبِمْثِلَها َ�َتْرَهُقُهْم ِ:لٌَّة َما َلُهْم ِمْن �هللاَِّ ِمْن َعاِصٍم َكَأنََّما ُ�ْغِشَيْت 
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ُ�ُجوُهُهْم ِقَطع� ِمْن �للَّْيِل ُمْظِلم� ُ�ْ�َلِئَك َ�ْصَحاُ� �لنَّاِ� ُهْم ِفيَها َخاِلُد�َ� ﴾ 

سو�E يونس: ٢٦-٢٧

�x حتلي �ملؤمنني بأى �ألخال· 	;!فعها يزيدهم نضا!D 	ֲדاً�, بينما ُي�´ 
نو! �إلمياx من 	جو\ �ملنكرين �جلاحدين. 	طبيعي ;x �اسب كل فريق على 
ما قدمت يد�\ بعد �ملر	! بتجربة هذ\ �حلياD، فيجا~£ �ملحسنوx 	يعاقب 
�ملفسد	x. 	كم حا	Z �لكّفا! بأساليبهم �ملاكرD 	مو�قفهم �آلðة ;x يصّد	� 
�ملؤمنني عن سبيل �qد£! 	لو حّل مثًال ;حد �لنا� ضيف« على بيت 	�حٍد من 
هؤال� �جلاحدين, فإxّ ;عماZ �ُملضيف هذ� لن تفلح � بعث �لر�حة � نفس 
 xّ; ملآكل, فكيف لو عر° �لّضيف�	ملؤمن مهما قد� من صنو° �لطعا� �

حياD هذ� �لّرجل متثُل سلسلة من �النتهاكاN ألحكا� �هللا 	;	�مر\. 
�x �لظلم �لذ¯ يوقعه باليتيم 	�لفقY يلّوf �لطعا� �لذ¯ يقّدمه لضيفه. 
  Nجبة �ٍة ;عّد	على  Zٍحال Zٍحساً� بسيط« ;عّد من ما xيفّضل �ملؤمنو	
من  ماZٍ حر��. 	باملثل لو ُ�عَي ضيٌف للجلو� على ;!يكٍة 	قد عر° ;Uا 
�شتريت من ماZٍ مشبو\ فإنه يثقل عليه �جللو� عليها، بل 	يشعر ;x كل ما 
� �لبيت هو ðرD �ستغالZ للضعفا� 	Uب للماZ �حلر��. 	لو بد� كل شيٍ� 
� �لظاهر نظيف« ;نيق«, فلن ²طئ ;نف �لضيف ;x يشّم !�ئحة عفنة متفشية 
� �ملكاx تعكس �خلو�� �لر	حي لصاحبه 	تقلق �لضيف 	تقّض مضجعه. 
سيتعّر¸ ©كلو �لسحت هؤال� 	 ّاعو �لبهتاx ملهانة �نيوية 	;خر	ية ير�ها 

�آلخر	x با�ية عليهم 	فق ما ;نبأنا به �لقر©x �لكرمي:
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 Lْهللاَُّ ِفْتَنَتُه َفَلْن َتْمِلَك َلُه ِمْن �هللاَِّ َشْيئ� ُ�ْ�َلِئَك �لَِّذيَن َلْم ُيِر� Lَْ�َمْن ُيِر...﴿ 

ْنَيا ِخْزٌ] َ�َلُهْم ِفي �آلِخَرEِ َعَذ�ٌ� َعِظيٌم﴾  �هللاَُّ َ�ْ� ُيَطهَِّر ُقُلوَبُهْم َلُهْم ِفي �لدُّ

٤١ :Eملائد� Eسو�

حوqم,  َمنْْ  ֲדم  يسعد  	ال  طعم«,   Dللسعا�  xقو	يذ ال  هؤال�  فمثل 
إلصر�!هم على �!تكاG �ملنكر 	�ملحر� من �ألعماZ, 	يتجّر�	x من فضيلة 
;ناسا  تر£  	�ليو�  	جل.  عز  �هللا   Nحرما �نتها>  على  إلصر�!هم  �حليا� 
شيوعها  من  مستفيدين  	�لفسا�  �لرLيلة   � منغمسني  هؤال�  من  كثYين 
	كثرִדا. فهؤال� �لقو� �þلعو� من !بقة �إلنسانية 		صلو� �� نقطة �نعد�� 
�جلنسني  من  �لفاحشة  �حترفو�  �لذين   x; شي�  	;خطر  	�لكر�مة.  �لشر° 
�ا	لوx جاهدين ;x ±ّر	� غYهم �� Ãأִדا, 	لكّن �هللا تعا� qم باملرصا�، 
�L يبتليهم باألمر�¸ �ل� ¨ تكن � ;صالֲדم 	�ملصائب 	�حلرماx 	�ملهانة 

	�الحتقا!, 	تبد	 خّستهم 	�ضحة لآلخرين.
يقّدمه  �لنا!,   � �ألشقيا�  هؤال�  حلالة  �قيق«  	صف«  تعا�  �هللا  	يعطي 
فتشر·  ;سر�!ها,  	عرفو�  �لدنيا   Dحليا�  Nبتال��� عانو�  �لذين  للمؤمنني 
	جوههم نضا!Dً لعظم ما ينتظرهم من !ضو�x �هللا تعا� � �آلخرD . ;ما 
;	لئك �ألشقيا� �لذين يعانوx �آلx �خلسا!D �ألبدية 	قد �عتزqم ;قرG �لنا� 
ملؤها   Nنظر� �لنx�Y ֲדم,  ;حاطت  	قد  فعله,   xيستطيعو ما  فكل  �ليهم, 
�ملهانة 	هم يطلعوx على �ملؤمنني 	قد نالو� من نعم �هللا � ��! كر�مته مبا ال 

Uاية لفضله 	مد�\:
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﴿ َ�َتَر�ُهْم ُيْعَرُضوَ� َعَلْيَها َخاِشِعَني ِمْن �لذJُِّّ َيْنُظُر�َ� ِمْن َطْرYٍ َخِفيٍّ 

 jََيْو َ�َ�ْهِليِهْم  َ�نُفَسُهْم  َخِسُر��  �لَِّذيَن  �ْلَخاِسِريَن   َّ�*ِ aَمُنو�  �لَِّذيَن   Jََ�َقا

٤٥ :Pلشو�� Eاِلِمَني ِفي َعَذ�ٍ� ُمِقيٍم ﴾ سو� �ْلِقَياَمِة َ�ال ِ*�َّ �لظَّ
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�ستمر�� �المتحا� ح� �ملو6

 
يبقى �إلنساx !هن �المتحاناN يكابدها ح� يو�فيه �ألجل. فعلى �لنا� 
 Zكرين جال�L ,مر �هللا تعا��	علو� كل حلظة من حياִדم منسجمة مع ;± x;
 x; هنا> ;مر مهم يتعني فهمه جيد�، فلو	عظمته سبحانه ملتزمني بطاعته. 
كّل من على �أل!¸ تركو� سبيل �إلمياx 	كفر	� باهللا ما ضّر Lلك �هللا تعا� 
مقد�! D!L، 	لو ;x ;حدهم طيلة حياته عمل عمال صاحلا، � تو� على عقبيه 
� ©خر عمر\ 		�فا\ �ألجل 	هو على Lلك حلبط �يع عمله 	 لناZ غضب 

�هللا عز 	جّل, فالع_D باخلو�مت. 
�إلنسانية  	عد	  عد	هم   xفالشيطا يأخذ	� حذ!هم,   x; �ملؤمنني  فعلى 
 ��أل	Z, لن يّدخر 	سع« � �ستغالZ ;ماكن ضعفهم 	;	قاN غفلتهم ح
حلظة !حيلهم ليغويهم عن �لصر�] �ملستقيم. 	qذ� كانت حلظة �ملوN من 
;خطر �للحظاN. ;ما ;x يقوZ قائٌل: ;نا مؤمٌن باهللا عز 	جل, 	عملت ما 
بوسعي لنيل !ضا� !ä, 	قد ;منت لنفسي �لنجاD 	�خلالÓ، فهو � 	هٍم 
 Dٍال تنقطَع عن عبا�; Dلنجا� Nَ�!; لكرمي ²اطبك يا من� x©لقر�	!. 	غر	

ملؤها �خلو° من �هللا تعا� 	�لطمع � !Ãته ح� حلظة �لفر�· �حلاة:

ا  َ�ِممَّ َ�َطَمع�  َخْوف�  َ�بَُّهْم  َيْدُعوَ�  �ْلَمَضاِجِع  َعْن  ُجُنوُبُهْم  َتَتَجاَفى   ﴿
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١٦ :Eلّسجد� Eْقَناُهْم ُينِفُقوَ� ﴾ سو�sَ�َ

	ليتفكر كّل مسلٍم � هذ� �ألمر ملياָד:

ُ�ُجوُهُهْم   6َّْLْسَو� �لَِّذيَن  َفَأمَّا   dٌُ�ُجو  ُّLَ�َتْسَو  dٌُ�ُجو َتْبَيضُّ   jََيْو  ﴿

 Ja  Eسو�  ﴾ َتْكُفُر�َ�  ُكْنُتْم  ِبَما  �ْلَعَذ�َ�  َفُذ�ُقو�  ِ*ميَاِنُكْم  َبْعَد  َ�َكَفْرُتْم 

عمر��: ١٠٦ 

�لذين aمنو� ¯  ��تّد�� على �عقاֲדم 
ُيعت_ �إلمياx من ;عظم نعم �هللا على �ملؤمنني، فبه تتحقق �لسعا�D 	�لرضا 
نعمٍة  ُنشفَع كل   x; لذ� 	جب علينا   ،Dلفو~ � �آلخر�	  Dلنجا�	 �لدنيا   �
;سديت �لينا بالثنا� على �هللا سبحانه، 	علينا ;x نقد! نعمة �إلمياx �ل� هي 
;عظم �لنعم. 	على �ملؤمنني �لذين حفظهم �هللا برÃة منه ;x يدعو� ֲדذ� �لدعا� 

�لذ¯ ير��\ ;هل �جلنة:

﴿ َ�َنَزْعَنا َما ِفي ُصُد�ِ�ِهْم ِمْن ِغلٍّ َتْجِر] ِمْن َتْحِتِهْم �َألْنَهاُ� َ�َقاُلو� 

�ْلَحْمُد ِهللاَِّ �لَِّذ] َهَد�َنا ِلَهَذ� َ�َما ُكنَّا ِلَنْهَتِدَ] َلْوال َ�ْ� َهَد�َنا �هللاَُّ َلَقْد َجا6ْ�َ 

ُ�ُسُل َ�بَِّنا ِباْلَحقِّ َ�ُنو��Lُ َ�ْ� ِتْلُكْم �ْلَجنَُّة ُ��ِ�ْثُتُموَها ِبَما ُكنُتْم َتْعَمُلوَ� ﴾ 

٤٣ :Yألعر�� Eسو�

 Zل� ُينا� Zلقيا� باألعما�	لثنا� على �هللا تعا� بالتلفظ بالشكر، � xيكو	
فعلى   ,xإلميا� نعمة  على  �لصالD هي شكر   x; 	مبا  تعا�.  �هللا   xֲדا !ضو�
�ملؤمنني ;x يؤ�	ها بعناية 	�هتما� 	حضو! قلب �عتر�ف« éميل صنع �هللا qم 
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عاملني ;قصى ما بوسعهم لنيل !ضا\, متبتلني له � Fر�G �لعبو�ية �حلّقة 
عليه من طاعة سيوصلهم  ما هم   x; لو ظنو� خطًأ  �ملقابل,  �لصا�قة. 	� 
بالضر	!D �� �جلنة, ;	 لو نسو� ;Uم !هن �ختبا!, فرمبا فقد	� هذ\ �لنعمة, 
	هيهاx; N تعو� �x ~�لت. 	قد تقسو قلوֲדم, كما صّرØ �لقر©x بذلك, � 
ينكر	x خالقهم عّز 	جل, 	عندها �بط كل ما قّدمو\ من عمٍل 	يذهب 
هبا� منثوً!�, 	يكوx ~!عهم �لذ¯ ~!عو� فساً�� 	بوً!�. 	قد ;	ضح �هللا تعا� 

لنا هذ\ �حلقيقة � ;كثر من ©يٍة:

َحِبَطْت  َفُأْ�َلِئَك  َكاِفٌر  َ�ُهَو  َفَيُمْت  Lِيِنِه  َعْن  ِمْنُكْم   Lَْيْرَتِد َ�َمْن   ...﴿

ْنَيا َ��آلِخَرEِ َ�ُ�ْ�َلِئَك َ�ْصَحاُ� �لنَّاِ� ُهْم ِفيَها َخاِلُد�َ� ﴾  َ�ْعَماُلُهْم ِفي �لدُّ

٢١٧ :Eلبقر� Eسو�

َلَيْحَبَطنَّ  َ�ْشَرْكَت  َلِئْن  َقْبِلَك  ِمْن  �لَِّذيَن  َ�ِ*َلى  ِ*َلْيَك  ُ��ِحَي  َ�َلَقْد   ﴿

َعَمُلَك َ�َلَتُكوَننَّ ِمْن �ْلَخاِسِريَن ﴾ سو�E �لزمر: ٦٥

﴿  َ�َيُقوJُ �لَِّذيَن aَمُنو� َ�َهُؤالِ� �لَِّذيَن َ�ْقَسُمو� ِباهللاَِّ َجْهَد َ�ْيَماِنِهْم ِ*نَُّهْم 

٥٣ :Eملائد� Eَلَمَعُكْم َحِبَطْت َ�ْعَماُلُهْم َفَأْصَبُحو� َخاِسِريَن ﴾ سو�

�لذين  �ملؤمنني  بعض  عن  كذلك  �لكرمي   x©لقر�  � تعا�  �هللا  	;خ_نا 
�!تكسو� � �مياUم بعد ;x كانو� صاحلني, 	عن �¦ر�فهم عن جاD�ّ �حلق بعد 

;x كانو� مهتدين.
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﴿ ِ*�َّ �لَِّذيَن aَمُنو� ُثمَّ َكَفُر�� ُثمَّ aَمُنو� ُثمَّ َكَفُر�� ُثمَّ ���Lُ�Lَsْ ُكْفر¡ َلْم 

َيُكْن �هللاَُّ ِلَيْغِفَر َلُهْم َ�ال ِلَيْهِدَيُهْم َسِبيًال ﴾ سو�E �لنسا� : ١٣٧

َتْوَبُتُهْم  ُتْقَبَل  َلْن  ُكْفر¡   ��Lُ�Lَsْ� ُثمَّ  ِ*ميَاِنِهْم  َبْعَد  َكَفُر��  �لَِّذيَن   َّ�*ِ  ﴿

الُّوَ� ﴾ سو�Ja E عمر��: ٩٠ َ�ُ�ْ�َلِئَك ُهْم �لضَّ

		صف حالتهم � �لد�! �آلخرD  كذلك بقوله:

ُ�ُجوُهُهْم   6َّْLْسَو� �لَِّذيَن  َفَأمَّا   dٌُ�ُجو  ُّLَ�َتْسَو  dٌُ�ُجو َتْبَيضُّ   jََيْو  ﴿

 Ja  Eسو�  ﴾ َتْكُفُر�َ�  ُكْنُتْم  ِبَما  �ْلَعَذ�َ�  َفُذ�ُقو�  ِ*ميَاِنُكْم  َبْعَد  َ�َكَفْرُتْم 

عمر��: ١٠٦

 ,Zلضال�	و£ q� تبا´ طريق�	 xلسابقة خطر تر> �إلميا� Nتوضح لنا �آليا
فقد جتد ;ناسا ميضوx شطر حياִדم مؤمنني بوجو� �خلالق عز 	جل منسجمني 
مع ;	�مر\, � ִדزمهم �لنفس �ألما!D مبعدD �ياهم عن �ين �هللا ح� يصلو� 
�� �!جة �نكا! �خلالق عز 	جل, 	قد يفو· جحو�هم جحوَ� �آلخرين, 
Lلك ألUم عرفو� �حلّق 	عايشو\ 	فق« ملر�� �هللا تعا� �بتد�ً�, � �!تّد	� بعدها 
على ;عقاֲדم فذهبت ;عماqم هباً� منثو!�. لذ� 	جب على �لنا� ;ال ينسو� 
 x;	 �أل!¸,  على 	جه  بقو�  ما  لالختبا!  	�حدD  خضوعهم  للحظة  	لو 
�البتال��N ال حد	� qا, 	 �ال فالشيطاx ال يكّف عن Fا	الN �غو�ئهم عن 

صر�] !ֲדم �ملستقيم ع_ سلسلة من �لوعو� �لز�ئفة 	�لشكو> �ملُريبة. 
;ما �نكا! �أللوهية بعد معرفة �إلمياx فهو �لسبيل �� �لشقا� �لسرمد¯. 
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تو�فيهم   x;  �� !	حي   Gٍعذ�	 حياD ضنك   xيعيشو  xإلميا� نبذ	�  فالذين 
©جاqم !غم �متالكهم ;كثر ;عر�¸ �حلياD �لدنيا كالثر	D 	;سباG �لر�حة. 
	مبا ;Uم عرفو� �حلق فهم �ا	لوx جاهدين كبت ;¯ ند�ٍ� منبعٍث من ;عما· 
ٌ̈ يعانونه  ; xَ!ُيقا x; Nهيها	حهم, �	ضمائرهم ليبقى �حسا� �إل� �ر· ;!

:Nمع ما سيلقونه بعد �ملو Dهذ\ �حليا �

 oِ�ْلَِّذيَن َكَفُر�� َ�َماُتو� َ�ُهْم ُكفَّاٌ� َفَلْن ُيْقَبَل ِمْن َ�َحِدِهْم ِمْلُ� �َأل� َّ�*ِ ﴿

 Eِبِه ُ�ْ�َلِئَك َلُهْم َعَذ�ٌ� َ�ِليٌم َ�َما َلُهْم ِمْن َناِصِريَن ﴾ سو� Pَهب� َ�َلْو �ْفَتَد:َ

Ja عمر��: ٩١

فعلى �ملؤمنني ;x يتنبهو� ما ��مت هذ\ �ألخطا! Fدقة ֲדم،  فال يغفلو� 
 . Gم خوف« من �ال!تد�� على �ألعقاqمن ©جا DYللحظة �ألخ� �عنها ح
فاإلحساٌ� بالطمأنينة مينع �إلنساx من �لتز	� من �لعمل �لصاú. 	�العتقا� 
بأx �جلنة مضمونة يدفع صاحبه �� �لتقهقر 	�لتر�جع. 	صف �لقر©x �لكرمي 

Lلك بقوله:

 ﴿ َكالَّ ِ*�َّ �ِإلنَساَ� َلَيْطَغى * َ�ْ� dُa�َ �ْسَتْغَنى ﴾ سو�E �لعلق: ٦-٧

  فاحرx; Ó جتعل �خلطر ماثًال بني عينيك, 	قّد� من �ألعماZ ما ُيرضي 
!بك عز 	جل, فالرحلة مضنية 	�البتال��N ال تنقطع ح� �لرمق �ألخY من 

.Dحليا�
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�لذين °لفو� عن �جلهاL �هربو� منه 
�مياx 	كأxّ �ألمو! �جلسا� ال  ;	 بال  بإمياxٍ فطر¯   xنا� يعيشو; هنا> 
تعنيهم, فهم منسجموx مع مبا�¥ �إلسال� عموم«, 	لكن �هللا بعدله ;عّد qم 
;لو�ن« من �البتال��N لتظهر حقيقة معدUم 	طويتهم. فاملسلموx �لذين حتّملو� 
©ال� �لشد�ئد, 	�جلو´ 	�حلاجة 	�ملر¸ 	فقد �ملمتلكاN 	�ألحباG, تقو¯ 
�البتال��N �مياUم 	ترّسخه. بينما يتقهقر �لذين � قلوֲדم مر¸ مقتربني من 

�لكفر مع �نقضا� كل �قيقة من حياִדم.
	ُت_ُ~ لنا هذ\ �حلقيقة ;�ية كل حلظة من حياD �إلنساx, فقد يقضي بعض 
مقّدمني  �عال� كلمته,  تعا�, عاملني على  باهللا  �لنا� جّل حياִדم مؤمنني 
فطرִדم  مع  �نسجام«  �ألمثل  �أل���  عن  توقفو�   �L� 	لكن   ,Zألعما�  úصا
�لسليمة, يطوZ عليهم �ألمد, 	تقسو قلوֲדم 	قد يفقد	x ملكة �لتمييز بني 
 D!	ا على �حساسهم بضرU	شؤ	 Dحليا� �خلY 	�لّشر, 	قد تطغى مشاغل 
متابعة �لعمل لنيل !ضا �هللا عز 	جل, 	قد يتفاقم 	ضعهم فينحد!	x سريع«  

¦و �جلحو�  	�لكفر.
	قد 	صفت لنا �لعديد من �آلياN جها� �ألنبيا� عليهم �لسال� حلماية عامة 
�ملسلمني من بطش Ñتمعاִדم 	صون« لدين �هللا عز 	جل, 	كاx �جلها� ميثل 
حينها ُبعدv تعبدّي« بالغ �أل�ية. فر;ينا كيف �خل Fمد صلى �هللا عليه 	سلم � 
صر�´ مريٍر مع Lلك �ملجتمع �ملشر>, 	كل مو�جهة كانت تتم بأمٍر من �هللا 
سبحانه, � يتحّمل عليه �لصالD 	�لسال� تبعة مسؤ	ليتها. 	سيطبع �هللا تعا� 
على قلوG ;	لئك �لنفر �لذين حا	لو� �لتمّلص من مسؤ	لياִדم جتا\ �ينهم, 
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 .xعلى  حقيقة ضعف صلتهم باإلميا Zّهذ\ �لرغبة � �لفر�! تد xأل
�لفكر,   xميد�   �  Dلكفر� ضد  هذ�  ~ماننا   � �ملؤمنني   Øكفا 	ميضي 
 Nلشبها� �يع  لدحض  	�لبحث  �لعلم   � �لتعمق  �ملؤمنني  من   Gفاملطلو
�ل� يسعى �مللحد	x �� �لصاقها بالدين كوسيلة إلنكا! 	جو� �خلالق عز 
	جل. فكل مسلم يتحمل �ليو� جز�� من �ملسؤ	لية, 	ال ميكن أل¯ 	�حد 
�ليو� ;x ينأ£ بنفسه بعيد� 	كأxّ �ألمر ال يعنيه، 	ال ح� ;x يقف موقف 
�حليا�. فهؤال� �لذين ;بو� حتّمل �ملسؤ	لية 	صفهم �لقر©x �لكرمي بأx قلوֲדم 
قاسية: ﴿ َ�ِ*َ:� ُ�نِزَلْت ُسوa �ْ�َ Eٌ�َِمُنو� ِباهللاَِّ َ�َجاِهُد�� َمَع َ�ُسوِلِه �ْسَتْأَ:َنَك 
ْوJِ ِمْنُهْم َ�َقاُلو� َ:ْ�َنا َنُكْن َمَع �ْلَقاِعِديَن * َ�ُضو� ِبَأْ� َيُكوُنو� َمَع  ُ�ْ�ُلو� �لطَّ

�ْلَخَو�ِلِف َ�ُطِبَع َعَلى ُقُلوِبِهْم َفُهْم ال َيْفَقُهوَ� ﴾ سو�E �لتوبة: ٨٦-٨٧

	هنا> منو¹L  ©خر ممن قّدمو� �ملعاLير عند مو�جهة �ملشقا N	È;د	� نو! 
�إلمياx � قلوֲדم 	هم �ا	لوx �لفر�! من مسؤ	لياִדم �جلها�ية:

َعَلْيِهْم  َبُعَد6ْ  َ�َلِكْن   vََقاِصد¡ التََّبُعو َ�َسَفر¡  َقِريب�  َكاَ� َعَرض�  َلْو   ﴿

قَُّة َ�َسَيْحِلُفوَ� ِباهللاَِّ َلْو �ْسَتَطْعَنا َلَخَرْجَنا َمَعُكْم ُيْهِلُكوَ� َ�نُفَسُهْم َ��هللاَُّ  �لشُّ

َيْعَلُم ِ*نَُّهْم َلَكاِ:ُبوَ� ﴾ سو�E �لتوبة: ٤٢ 

تتجلى � هذ\ �ألمثلة �ُملستقاD من عهد �لنF ûمد صلى �هللا عليه 	سلم 
 x; عهو� من سبقو\ من �ألنبيا� عليهم �لسال� ;�عني حقيقة مهمة مفا�ها	
 Nتوقف ضمن سلسلة من �البتال�� x	� ماضية N�!سّنة �هللا تعا� � �الختبا
ليميز ;هل �حلّق من �ملؤمنني عن ;هل �لضالZ من �ملفترين. فيظهر ثباN 	عزمية 
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�ملؤمنني ;	قاN �لشد�ئد, 	يرتكس ;	لئك �لذين خا!N قو�هم مبتعدين عن 
جا�D �حلق 	�لدين. 	حدf على عهد �ملصطفى صلى �هللا عليه 	سلم عندما 
 v!ظهر بعض �ملسلمني خو; x; Dلكفر�	تدمة بني �ملسلمني F <!كانت �ملعا
	يسر´  �حلق,   Yغ تعا�  باهللا  ظانني  �ملفزعة,  �لّريُب  	�جتاحتهم  	ضعف«, 

�لشيطاx منتهزv فرصة ضعفهم ليبعدهم عن سبيل �حلق:

ْيَطاُ�  �لشَّ �ْسَتَزلَُّهْم  ِ*نََّما  �ْلَجْمَعاِ�  �ْلَتَقى   jََيْو ِمْنُكْم  َتَولَّْو�  �لَِّذيَن   َّ�*ِ  ﴿

 Ja Eَحِليٌم ﴾ سو� َغُفوٌ�  �هللاََّ   َّ�*ِ َعْنُهْم  َعَفا �هللاَُّ  َ�َلَقْد  َكَسُبو�  َما  ِبَبْعِض 

عمر��: ١٥٥

 D!	هذ\ �لو�قعة �!س« عظيم« للمؤمنني, حيث بّين �هللا تعا� ضر N~بر;
تعّر¸ �لنا� لالبتال��N ليميز �خلبيث من �لطيب, 	ما من طريقة لتحّمل 
مشقتها سو£ �إلمياx �لصا�· �لر�سخ باهللا سبحانه 	تعا�. 	من !Ãة �هللا 
بعبا�\ �ملؤمنني �لصا�قني ;نه يثّبُت ;قد�مهم 	ُي�Zُ �لسكينة 	�لرضا � قلوֲדم 
� فتر�N �لشد�ئد. 	من �لضر	!¯ ;x يبقى هذ� �الختبا! ماثًال � �Lكرتنا, 

جتر¯ سّنته على �لنا� �يعا ليتمايز �خلبيث من �لطيب:

﴿ َ�َحِسَب �لنَّاlُ َ�ْ� ُيْتَرُكو� َ�ْ� َيُقوُلو� aَمنَّا َ�ُهْم ال ُيْفَتُنوَ� * َ�َلَقْد َفَتنَّا 

 Eسو� ﴾  َ �لَِّذيَن ِمْن َقْبِلِهْم َفَلَيْعَلَمنَّ �هللاَُّ �لَِّذيَن َصَدُقو� َ�َلَيْعَلَمنَّ �ْلَكاِ:ِبني

�لعنكبو6: ٢-٣
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�خلامتـة

يدنو كل �نساxٍ من حلظة ;جله �حلاة مع مر	! كل �قيقة من �لزمن, 
فمسألة �لسّن ليس qا ;�ية، 	�ملوN قريب من �لصغا! قربه من �لكبا! 	ال 
فر· بينهما. فليس �ملوN ;قرG من �بن �لثامنة 	�لستني عام« 	هو ممد� على 
سرير �ملر¸, ينتظر �ملوN, من �لفتاN�L D �لثامنة عشرD !بيع« تقطع قا!عة 
 ,D!ّين من �ملاYلكث� DياÚ ¯ل� تو�� Yلس� fحو�� DYكم هي كث	لطريق, �
;هم  من   Dحد�	 	هذ\  موته,   	; موִדا   هذ\ حلظة   xتكو  x; يد!يك  	ما 

 .xإلنسا� D;خطرها � حيا	حلقائق �
	متقدمة ¦و   Dمتعد� مر�حل  لقطع  سبا· Ãيم   � xنسا� ينهمك كل 
  Zكما قا	م. qمل ©جاÑ منية، هي~ Nٍم  من فتر�q !فيما قد Dآلخر� Dحيا
�لفانية هي �ال مبثابة  �لد�!  �لزماÃ! xه �هللا تعا�: "�xّ هذ\  �لعالمة  بديع 

مز!عة، 	ميد�x تعليم". ٩
فالنا� � هذ\ �لدنيا ميكن ;x يعقد	� صفقاN جتا!ية !�Úة مع �هللا تعا� 
لينالو� � �آلخرD عوض« ال Uاية له. فأصحاG �ملنطق �لسليم يستمعوx لند�� 
�لطريق,  مشقة  عاملني  �ختبا!هم,   ��	� مشيئة �  ;x هللا  مد!كني  فطرִדم, 
	كاx نز	Z �لقر©x عون« 	هد�ية qم, ©خذين من بعثة �لرسل �لكر�� معا¨ 
 xلصة سينعموÒ مؤمنة Gجل بقلو	لرֲדم عز  xطريقهم �حلق. فالذين ينيبو
بالطمأنينة مهما 	�جهو� من مشقاN ح� تكتب qم �لنجاD. 	من �ألسر�! 
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 Yخل� Nا مليئة بأعظم �حتماالU;  Nملهمة �ل� تفصح عنها هذ\ �البتال���
لكل �ملؤمنني.

فينبغي ;x يكوx �يدx �ملؤمنني �لرضا مبا كشف qم من ÑرياN �لقد!, 
	�لتز�� ;خال· ;هل �لتقو£ من �ملؤمنني كما 	صفو� � �لقر©x �لكرمي, فهم 
متشبثوx بإمياUم باهللا عز 	جل, متحلني بالص_ 	�لثباN ;ثنا� تقدمهم ¦و 

�حلياD �آلخرD �حلقيقية:

﴿ َ�َكَأيِّْن ِمْن َنِبيٍّ َقاَتَل َمَعُه ِ�بِّيُّوَ� َكِث�ٌ َفَما َ�َهُنو� ِلَما َ�َصاَبُهْم ِفي َسِبيِل 

اِبِريَن * َ�َما َكاَ� َقْوَلُهْم ِ*الَّ  �هللاَِّ َ�َما َضُعُفو� َ�َما �ْسَتَكاُنو� َ��هللاَُّ ُيِحبُّ �لصَّ

َ�ْ� َقاُلو� َ�بََّنا �ْغِفْر َلَنا ُ:ُنوَبَنا َ�ِ*ْسَر�َفَنا ِفي َ�ْمِرَنا َ�َثبِّْت َ�ْقَد�َمَنا َ��ْنُصْرَنا َعَلى 

�ْلَقْوjِ �ْلَكاِفِريَن ﴾ سو�Ja E عمر��: ١٤٦-١٤٧.

 



ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�)

٧٩

�±يا� �لّد���ينية

 Dفكر !فض  ֲדد°  �لتطو!  نظرية  يع®  �لّد�!	ينية،  �لنظرية   Nظهر لقد 
�خللق، بيد ;Uا ¨ تنجح � Lلك، 	ُ�عت_Ñ Nر� سفسطة خا!جة عن نطا· 
�لعلم. 	هذ\ �لنظرية تّدعي ;x �لكائناN �حلية تولدN بطريق �ملصا�فة من 
 xلكو� xّ;  ثبت �لعلم; xّ; نقضها بعد	قد مت !�ها 	حلية، � Yغ Nلكائنا�
	�لكائناN �حلية حتتو¯ على ;نظمة غاية � �إلعجا~. 	على هذ� �لنحو ;ثبت 
�لعلم كذلك ;x �هللا تعا� هو خالق �لكوx 	خالق �يع �لكائناN �حلية.        
	�ألكاLيب  �لعلمية  �حلقائق  مناقضة  على  تقو� سو£  ال  �لنظرية  	هذ\ 
�ل� ترتد¯ لبا� �لعلم 	�لة من �لتزييفاN، 	قد مت �لقيا� Úملة 	�سعة على 
نطا· �لعا¨ لكي تبقى هذ\ �لّنظرية قائمة على ;قد�مها، غx; Y هذ\ �حلملة 

¨ تتمكن من �خفا� �حلقيقة.  
 xلثالثني سنة �ملاضية � �نيا �لعلم تبّين بأ� Zخال Nلقد تعالت �ألصو�
�ل�   fاÚأل� ;ثبتت  	قد  �لعلم.  تا!يخ   � خديعة  ;ك_  متثل  �لتطو!  نظرية 
�لّد�!	ينية   Nإل�عا���  xّبأ  ١٩٨٠ عا�  من  �عتباً!�   Óخا بشكل  ;جريت 
من كبا!  �لعديد  قبل  من  بذلك  �لتصريح  مت  	قد  �لّصحة،  من  متاما  عا!ية 
!جاZ �لعلم.  ففي �لوالياN �ملتحدD بشكل خاÓ، صرØ �لكثY من علما� 
 xها من �لعلو� �ألخر£ بأYغ	 Nعلم �حلفريا	لكيميا� �حليوية �	لبيولوجيا �
�لكائناN �حلية هو �خللق.   �لد�!	ينية 	صلت �� طريق مسد	� 	;xّ ;صل 
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	�ليو� تؤكد �لتطّو!�N �لعلمية بأx �لكوx 	�يع �لكائناN �حلية قد ُخلقت 
من قبل �هللا تعا�.   

لقد تنا	لنا مسألة �Uيا! نظرية �لتطو! 	�الئل �خللق � مو�ضع كثDY من 
;عمالنا، 	سو° ُنو�صل Lلك  � ;عماZ ;خر£.  	لكن بالنظر �� �أل�ية 
�لبالغة �ل� يكتسيها هذ� �ملوضو´ !;ينا ;نه من �لفائدD �ير�� ملخص لذلك 

� هذ� �ملوضع ;يضا. 
      

�ال±يا� �لعلمي للنظرية �لد���ينية
بالرغم من ;x هذ\ �لنظرية تعو� � جذ	!ها �� �لتا!يخ �إلغريقي �لقدمي، 
�لتاسع عشر . كاx ;هم تطو!   xلقر� �نتشا! qا �  �ال ;Uا شهدN ;	سع 
�لذ¯  �ألنو�´"  ";صل  ��!	ين  تشا!لز   Gكتا صد	!  هو  �لنظرية  شهدته 
صد! عا� ١٨٥٩. � هذ� �لكتاG ينكر ��!	ين ;x �ألنو�´ �ملختلفة على 
�أل!¸ قد خلقها �هللا. يقوZ ��!	ين ;x �يع �لكائناN �حلية qا جد مشتر> 
	;Uا قد تنوعت 	�ختلفت بسبب �ختالفاN طا!ئة متد!جة ;تت عليها ع_ 

.xأل~ما�
	كما يقر ��!	ين نفسه، فإx نظريته ال تقو� على ;¯ حقيقة علمية ثابتة، 
 Zين � فصل مطو	لك، يعتر° ��!L على D	ر� "�فتر�¸". عالÑ اU� بل
من كتاG بعنو�x "�ملصاعب �ل� تو�جهها �لنظرية" ;x �لنظرية تتها	£ ;ما� 

�لعديد من �ألسئلة �حلرجة.
�لعلمية �ل� كاx يظن ;Uا ستزيل   Nين ©ماله على �الكتشافا	عقد ��!
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�لعقباN �ل� تو�جهها نظريته، �ال ;x ما ;ثبتته هذ\ �الكتشافاN جا� عكس 
ما متنا\ �لرجل.

	تظهر هزمية ��!	ين ;ما� �لعلم �حلديث من خالZ ثالf نقا] !ئيسية:
 Nتفسر كيف نشأ x; سيلة من �لوسائل	١¨ تتمكن هذ\ �لنظرية بأ¯ -

�حلياD على 	جه �أل!¸.
-٢ال يوجد ;¯ �كتشا° علمي يدZ على قد!D "�لتقنياN �لتطو!ية" �ل� 

.Zمن �ألحو� Zتفترضها �لنظرية على �لتطو! � ;¯ حا
-٣مايثبته �لسجل �إلحاثي  هو عكس �ال�عا��N �ل� تقو� عليها نظرية 

�لتطو!.
سنناقش � هذ� �لفصل هذ\ �لنقا] �لثالf �لرئيسية:

Eلعقبة �أل�£ �ل»  ² تذلل: �صل �حليا�
 Dحيد	عن خلية  N!حلية قد تطو� Nيع �لكائنا� x; !نظرية �لتطو Zتقو
ظهرN على سطح �أل!¸ �لبد�ئية منذ ٣,٨ ماليني سنة. 	لكن كيف ميكن 
 xكا �L�	  ألنو�´ �حلية؟�	ينشأ  عنها �ملاليني من �ألنظمة  x; Dحيد	خللية 
هذ� �لتطو! قد حدf فعًال فلما�L ¨ تظهر عالئمه � �لسجالN �إلحاثية 
�لذ¯   Z	أل�  Zلسؤ��  x; �ال  �إلجابة عليه.  �لنظرية  تتمكن   ¨ Zهذ� سؤ� ،
 Nهو كيف نشأ ،xآل� �بقي يو�جه هذ\ �لنظرية، �ل� ¨ جتد جو�با عليه ح

"�خللية �أل	�".
تفسر نظرية �لتطو!، �ل� ال تعتر° باخللق 	ال تقبل بوجو� خالق، نشو� 
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�خللية �أل	� على ;Uا ;تت عن طريق �لصدفة �ل� تتضمنها قو�نني �لطبيعة. 
�لنظرية تكوx �ملا�D �حلية قد نشأN من ما�D غY حية نتيجة  حسب هذ\ 
للعديد من �ملصا�فاN، 	من �ملؤكد ;x هذ� �لزعم ال يتو�فق مع ;بسط قو�عد 

علم �ألحيا�.

Eتنشأ من �حليا Eحليا�
�لفهم   xكا فقد   .Dحليا� ;صل   �� ��!	ين  يتطر·   ¨  ،Gلكتا� هذ�   �
�حلية   Nلكائنا�  xبأ �إلفتر�¸  على  يعتمد  عصر\   � Dحليا� حلقيقة  �لبد�ئي 
 Nنتشر� �ل�  �لتلقائي  �لنشو�  نظرية  القت  لقد   .vجد بسيطة   Nبنيا  N�L
� �لقر	x �لوسطى، 	�ل� تقوx; Z �ملو�� غY �حلية جتمعت من تلقا� نفسها 
لتشكل كائن حي، !	�ج« 	�سع« � Lلك �لزمن. من �العتقا��N �ل� نتجت 
 ýتأ x�Lجلر� x;	 ،تنشأ عن بقايا �لطعا� Nحلشر�� x; عن هذ\ �لنتيجة هي
من �لقمح. هنا ±د! بنا ;x نتعر¸ لتجربة مضحكة قا� ֲדا �لبعض، حيث 
مت 	ضع بعض �لقمح على قطعة 	سخة من �لقماº، 	كاx �ملنتظر ;x ²ر¹ 

جرvL بعد برهة من �لزمن.
	من �ملنطلق �Lته كاx يعتقد ;x �لديد�Ì xر¹ من �للحم؛ �ال ;نه ¨ يلبث 
�لعلم ;x ;ثبت ;x �لديد�x ال Ìر¹ من �للحم بشكل تلقائي، 	�منا �ملها 

.Dال تر£ بالعني �ملجر� Nبشكل يرقانا Gلذبا�
كاx هذ� �العتقا� سائدv � �لزمن �لذ¯ كتب فيه ��!	ين كتاG ";صل 
�ألنو�´" ، فقد كاx يعتقد بأx �لبكتريا جا�N �� �لوجو� من ما�D غY حية 
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	كاx هذ� �العتقا� مقبو� علمي«.
 DYاثه �لكثÚ;	 علن باستو! نتائج �!�ساته �لطويلة; �¨ يطل �لوقت ح
�ل� تدحض ;سا� نظرية ��!	ين. قاZ باستو! � Fاضرته �ل� ;علن فيها 

عن �نتصا!�ته � �لسو!بوx عا� ١٨٦٤:
�ل�  �لصاعقة  �لضربة  من  �لتلقائي  �لنشو�  نظرية  تستفيق   x; ميكن  "ال 

;صابتها ֲדا هذ\ �لتجربة �لبسيطة." ١٠
لوقت طويل.  باستو!   Nكتشافا� �لد�!	ينية  �لنظرية  �ملد�فعوx عن  قا	� 
�ال ;x ماجا� به باستو! باإلضافة �� ما كشف عنه �لتقد� �لعلمي من �لبنية 
;بقيا فكرD 	جو� �حلياD على سطح �أل!¸ عن  �ملا�D �حلية،  �ملعقدD خللية 

طريق �لصدفة � مأ~· ¨ تستطع �خلر	¹ منه.

�ملحا�ال6 �لعاجزE ¬ �لقر� �لعشرين
�; x	Z من تبÁ موضو´ منشأ �حلياD � �لقرx �لعشرين كاx �لتطو!¯ 
�لعلمية �  �آل!��  من  بالعديد  �لعا¨  هذ�  تقد�  ;	با!ين.  ;لكسند!  �ملشهو! 
خلية  تطو!  �مكانية   Nثبا� من خالqا   Z	حا  ،xلقر� Lلك  من   Nلثالثينيا�
�لكائن �حلي عن طريق �لصدفة. �ال ;x �!�ساته ¨ تنته �ال بالفشل، مما حد� 
بأ	برين تقدمي �العتر�° �لتاµ: " لألسف، بقيت مشكلة منشأ �خللية �أل	�  

;كثر �لنقا] غموض« � �!�سة تطو! �ألنظمة �حلية".١١ 
 xكا	  .Dحليا� منشأ  مسؤ	لية حل مشكلة  ;	برين  بعد   xلتطو!يو� Ãل 
ستانلي  �ألمريكي  �لكيميائي  ֲדا  قا�  �ل�  تلك   Dشهر  G!لتجا� هذ\  ;كثر 
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ميللر عا� ١٩٥٣. قا� هذ� �لعا¨ بدمج عد� من �لغا~�N �ل� يفتر¸ ;Uا 
كانت موجو�D � �ملنا� �لبد�ئي لأل!¸، 	;ضا° �ليها مقد�! من �لطاقة. 
من خالZ هذ\ �لتجربة متكن ميللر من تركيب عد� من �حلمو¸ �ألمينية 

.Nتينا	ل� تتو�جد � تركيب �ل_� (لعضوية� Nجلزيئا�)
 �ال ;نه ¨ متض عدD سنو�N ح� ثبت بطالx هذ\ �لنظرية، �ل� كانت 
�ستخد� � هذ\  �لذ¯  فاملنا�  �لتطو!،  نظرية  تقد�   � Dئد�!  Dتعت_ خطو

�لتجربة كاÒ xتلف« جدv عن �لظر	° �أل!ضية �حلقيقية.١٢
	بعد فترD من �لصمت �عتر° ميللر ;x �ملنا� �لذ¯ �ستخدمه � جتربته 

كاx غY حقيقي«.١٣ 
لقد با�N �يع Fا	الN �لتطو!يني � �ثباN نظريتهم � �لقرx �لعشرين 
بالفشل. يعتر° �لعا¨ �جليولوجي با�� من معهد سكريبس � سانت ياغو 

ֲדذ\ �حلقيقة � مقالة نشرִדا Ñلة "�أل!¸" عا� ١٩٩٨:
"ها ¦ن �ليو� نغا�! �لقرx �لعشرين �	x; x نتمكن من حل �ملشكلة �ل� 

بد;نا �لقرx معها 	هي : كيف بد;N �حلياD على �أل!¸؟"١٤

Eللحيا Eلبنية �ملعقد�
 "Dحليا� N;قع نظرية �لتطو! � مأ~· "كيف بد	لسبب �لرئيسي �لذ¯ ;�
غاية   �  Nبنيا على  تنطو¯  منها،  �لبسيطة   �ح �حلية،   Nلكائنا�  x; هو 
تق®  منتج   ¯; من   vتعقيد ;كثر  �حلي  �لكائن  من   Dلو�حد� فاخللية  �لتعقيد. 
صنعته يد �لبشر. فح� يومنا هذ� ال ميكن أل¯ Òت_ كيميائي مهما بلغت 
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�!جة تطو!\ ;x ينجح � تركيب خلية حية من خالZ جتميع عد� من �ملو�� 
�لعضوية مع بعضها.

 x; من Yتوفرها لتركيب خلية حية هي ;كثر بكث G° �ملطلو	لظر� x�
ُتعر¸. فإمكانية تركيب ;حد �ل_	تيناN �ل� تعت_ حجر �ألسا� � �خللية 
بشكل عشو�ئي هي ١ �� ١٠٩٥٠ 	هذ� بالنسبة ل_	تني مكوx من ٥٠٠ 

Ãض ;مي®؛ 	� �لرياضياN يعت_ ;¯ �حتماZ ;صغر من ١٥٠ مستحيًال!
 x²ز 	�لذ¯  �خللية   Dنو�  � يتو�جد  �لذ¯   DNA �لـ  جز¯�   x�
 Nملعلوما� x; معجز. فلو Nته بنك معلوما�L لو!�ثية، هو � حد� Nملعلوما�
�ملشفرD � جز¯� DNA قد ;فرغت كتابة فإUا ستشغل مكتبة عمالقة 
مكونة من ٩٠٠ Ñلدv من �ملوسوعاN كال منها يتألف من ٥٠٠ صفحة.

 x; ميكنه  ال   DNA �لـ  فجز¯�   :DYمث ;خر£  مشكلة  تنشا  	هنا 
 Nهذ\ �ألنزميا	 ،(Nألنزميا�) ملختصة� Nتينا	بعض �ل_ Dيتضاعف �ال مبساعد
ال ميكن ;x تتشكل بد	!ها  �ال من خالZ �ملعلوماN �ملشفرD � جز¯� �لـ 
DNA. 	مبا ;x كل منهما يعتمد على �آلخر ، فمن �لضر	!¯ ;x يتو�جد� 
� �لوقت نفسه عند عملية �لتضاعف.	هذ� يأý بالنظرية �لقائلة ;x �حلياD قد 
نشأN من تلقا� نفسها �� طريق مسد	�. 	قد �عتر° �ل_	فسو! ليسلي 
ֲדذ\  كاليفو!نيا  ياغو  سانت  جامعة  من  مشهو!  تطو!¯  	هو   ، ;	!جيل 

�حلقيقة من خالZ موضو´ نشر � Ñلة �لعلو� �ألمريكية عا� ١٩٩٤:
 Nكال�ا جزيئا	حلمو¸ �آلمينية، �	 Nتينا	ل_� xتكو x; من �ملستحيل"
معقدD، قد نشأN من تلقا� نفسها � نفس �لوقت 	� نفس �ملكاx. ;ضف 



سـّر �البتال�

٨٦

�أل	�   Dلنظر� . 	هكذ� 	من  �آلخر   x	� تو�جد ;حد�ا �مكانية  �� عد� 
 Nعمليا Zمن خال Nقد نشأ Dحليا� xتكو x; د ;حدنا ;نه من �ملستحيل±

كيميائية Úتة"١٥
ال شك ;نه ��L كاx من �ملستحيل ;x تنشأ �حلياD من ;سباG طبيعية، فال 
بد ;Uا قد "خلقت" بيد خالق. هذ\ �حلقيقة تلغي نظرية �لتطو! ، 	�ل� ִדد° 

بالد!جة �لرئيسية �� �نكا! �خللق، من ;ساسها.

�ألفكا� �خليالية لنظرية �لتطو�
�للذين  �ملفهومني  ;x كال  نظرية ��!	ين هي  �ل� تدحض  �لثانية  �لنقطة 
	ضعتهما �لنظرية كـ "تقنياN  تطو!ية" ثبت ;Uا � �حلقيقة ال متلك ;¯ 

قوD تطو!ية.
لقد �عتمد ��!	ين � خدعة �لتطو! �ل� خر¹ ֲדا على فكرD "�إلصطفا� 
طريق  عن   ، �ألنو�´  ";صل  كتابه:   � Dلفكر� هذ\  	قد ضمن  �لطبيعي". 

�الصطفا� �لطبيعي..."
يقوZ قانوx �الصطفا� �لطبيعي ;x �لكائناN �حلية �ل� متتلك خصائص 
قوية فقط هي �ل�  ميكن ;x تبقى � معركة �حلياD. على سبيل �ملثاZ، عندما 
	�ل�  �ألقو£   xلغزال�  xفإ  ،xلغزال� من  قطيع«  �ملتوحشة   Nحليو�نا� ִדاجم 
 .Dحليا� قيد  على  	تبقى  ستنجو�  �ل�  هي  ;ك_  بسرعة  تركض   x; ميكنها 
	هكذ� يتشكل قطيع جديد من �ألقويا� 	�لسريعني فقط. 	لكن، 	لنفتر¸ 
;ننا سلمنا ֲדذ� جدًال، فهل ميكن qؤال� �ألقويا� من قطيع �لغزالx; x يتطو!	� 
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بأ¯ شكل من �ألشكاZ ليصبحو� خيوًال مثًال؟ بالطبع ال.
لذلك نقوx; Z هذ\ �لفكرD ال قوD تطو!ية qا. ��!	ين نفسه كاx قلق« 

:Zضعها � كتابه ;صل �ألنو�´ حيث قا	هذ\ �حلقيقة �ل�  xبشأ
 N�Yتغي fقق شيئ« ما¨ حتد� x; الصطفا� �لطبيعي� xال ميكن لقانو"

فر�ية �±ابية" ١٦.

vتأث� الما�
�إلجابة  ��!	ين   Z	حا �إل±ابية"؟   N�Yلتغ�" هذ\   fحتد كيف  	لكن 
على هذ� �لسؤ�Z من خالZ �لفهم �لبد�ئي للعلو� � Lلك �لوقت. فحسب 
نظرية الما!> �لذ¯ عاº قبل ��!	ين، فإx �لكائناN �حلية تو!f صفاִדا 
�ل� �كتسبتها خالZ حياִדا �� �ألجياZ �لتالية ، 	هذ\ �لصفاN تتر�كم من 
جيل �� ©خر لتشكل ;نو�´ جديدD من �لكائناN �حلية. فحسب الما!>، 
;جل  من  جتاهد  كانت  عندما  �لظبا�  عن   N!تطو  Nكائنا هي   Nلز!�فا�
�لوصوZ �� �لثما! �ل� حتملها �ألشجا! �لعالية، فطالت !قبتها من جيل �� 

.Zعلى هذ� �لطو Nستقر� �©خر ح
	باقتفا� ;ثر\، ;	!� ��!	ين مثاًال مماثًال � كتابه فقاx; Z �لدبب غطست � 

١٧."Zعلى مر �ألجيا xثها عن �لطعا� فتحولت  �� حيتاÚ ملا� ;ثنا��
 xلقر� � Zقو�نني �لو!�ثة على يد �لعا¨ ماند Nظهر x; ال ;نه ما لبثت�
	هكذ� سقط   .Zألجيا� ع_   Nلصفا� �متد��   D!سطو; ;حبط  مما  �لعشرين، 

�الصطفا� �لطبيعي كدعامة من �عاماN نظرية �لتطو!.
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�لد���ينية �جلديدE ��لطفر�6
تركيبية  "نظرية  بتطوير   xينيو	لد�!� قا�  حل،   ��  Zلوصو� ;جل  	من 
 xمن �لقر Nاية �لثالثينياU � "Dينية �جلديد	ما يدعى بـ "�لد�! 	; "Dجديد
�لعشرين. ;ضافت �لد�!	ينية �جلديدD نظرية "�لطفر�N"	هي تشوهاN جينية 
 �� �لتعر¸  مثل  خا!جية   N�Yتأث بفعل   fحتد	 �حلي  �لكائن  على  تطر; 
 Nلطفر��  �� باإلضافة   ،DNA  لـ� تضاعف   � 	;خطا�   Nإلشعاعا�

�لطبيعية.
�لد�!	ينية  هو   �لتطو!  نظرية  �ليو� عن  مد�فع«  يقف  �لذ¯   ¹Lلنمو�  	
�جلديدD.تقوZ هذ\ �لنظرية �جلديدD ـأx �ملاليني من �ألحيا� �ملتو�جدD على 
سطح �أل!¸ قد جا�N نتيجة لطفر�N طر;N على �ألعضا� �ملعقدq  Dذ\ 
�لكائناN مثل �آلx�L 	�لعيوx 	�لرئاN 	�ألجنحة، ;¯ �ضطر�باN 	!�ثية. �ال 
;x �حلقيقة �لعلمية تأý � عكس �الجتا\ �ملطلوG. فالطفر�N ¨ تكن � يو� 
من �أليا� �±ابية تؤ�¯ �� تقوية 	تعزيز �لقد!D �حليوية  �لكائن �حلي، 	�منا  

�� �Uاكها 	�ضعافها..
 vجد Dمل بنية معقد� DNA �¯جز x; !�� هذ� ببساطة هو	لسبب �	
 xنغاناتا�! Nعا¨ �جلينا Øيشر .vYكب v!عشو�ئي فيها سيؤ�¯ ضر Yتغي ¯;	

:µملوضو´ كالتا�
 D!معظمها ضا � Nثاني« �لطفر� .f	حلد� D!جلينية نا�� Nًال، �لطفر�	;"
منظم،   Yغ  Yتغ  ¯;	  ، عشو�ئية   N�Yتغ ألUا   xألحيا� بعض   � 	مهلكة 
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عال	D على �ملنظم ، � ;¯ كائن حي !�قييتنحد! به ¦و �ألسو� 	ال ترتقي 
 ،Zأل!ضية �ل� قد تصيب ;حد �ألبنية على سبيل �ملثا� Dزqبه �� �ألفضل. فا
ستتسبب � تغيY � �إلطا! �لعا� qا، 	هذ� بالطبع ما لن يكوx حتسين« � 

�لبنا�."١٨
 Yكانت �لسبب � تغي Dجو� طفر	ليل على � ¯; Gذ� ليس غريب« غياq
�لشفرD �لو!�ثية ¦و �ألفضل. على �لعكس فجميع �لطفر�N كانت ناكسة . 
;صبح 	�ضح« �x; vL �لطفرD �ل� �عت_N من تقنياN �لتطو! ال جتلب على 
�لتأثر�N �لشائعة  �لكائن �حلي �ال �ملزيد من �لضعف 	جتعله عاجزv. ( من 
تقنية   xتكو ال   x; 	طبيعي   .(xلسرطا� مر¸  �حلديث  �لعصر   �  Dللطفر
 x;  " لتطو!"، كما ال ميكن لـ "�الصطفا� �لطبيعي�" Nمن تقنيا Dمدمر
ينجز شيئ« بنفسه. 	هذ� يع® ;نه ال يوجد تقنياN تطو! � �لطبيعة. 	بانتفا� 

	جو� هذ\ �لتقنياN تنتفي عملية �لتطو!.

�لسجال6 �إلحاثية: ال Lليل على �جوL �شكاJ مرحلية
 Nعلى ;كثر �ال�عا�� Nحلقيقة ال يوجد ;¯ �ليل � سجل �ملستحاثا� �

	ضوح« � سينا!يو نظرية �لتطو!.
 x; ¯; ،كل كائن حي قد نشأ عن كائن قبله xحسب نظرية �لتطو!، فإ
�لكائناN �لسابقة قد حتولت �� كائناN ;خر£، 	كل �ألنو�´ نشأN ֲדذ\ 

�لطريقة. 	حسب �لنظرية، فإx هذ\ �لتحوالN �ستغرقت ماليني �لسنني.
 Yكب عد�  	جو�  �لضر	!¯  فمن   ، حقيقي  �الفتر�¸  هذ�   xكا  �L�	
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 Zلطويلة. على سبيل �ملثا� Zلتحو� Dمن �ألنو�´ �ملرحلية �ل� عاشت � فتر
 Dلسلحفا� Nمل صفا� Dنصفه سلحفا	جو� كائن نصفه كة 	البد من 
 Yط نصفها   Nكائنا  	; ;صًال.  �ملها  �ل�  �ألا>   Nصفا  �� باإلضافة 
 �� باإلضافة  �لطيو!   Nصفا بعض  حتمل   ¯; ~	�حف،  �آلخر  	�لنصف 
 Nا � �لطو! �ملرحلي، فهي كائناU; مبا	حف �ل� حتملها ;صًال. �	لز� Nصفا
عاجزD غY مؤهلة، 	معاقة؛ 	يطلق �لتطو!يوx على هذ\ �ألشكاZ �خليالية 

�سم "�ألشكاZ �لتحولية"
لو كاx هنا> حيو�ناN كتلك حق«، فيجب ;x يكوx هنا> �ملاليني بل 
 Nسجال حتمل   x; ±ب  Lلك  من  	�ألهم  متنو´.  	بشكل  منها  �لباليني 
";صل  كتابه   � ��!	ين   Zيقو �لغريبة.  �ألحيا�  هذ\  بقايا   Nملستحاثا�

�ألنو�´":
"��L كانت نظري� صحيحة، فالبد من 	جو� عد�v كبvY من �ألنو�´ 
 Nلسجال� ستثبته  �لوجو�  	هذ�   ،Dحد�	 فئة  ضمن  تصنف  �ل�  �ملختلفة 

�إلحاثية". ١٩

Lين تتبد���L Jماa
�±ا� مستحاثاN تدعم   � Dلتطو!يني �جلا��  Nال	اF بالرغم من �يع
�لعشرين  � �يع   xلقر� تصو!�ִדم � 	جو� ÒلوقاN حتولية � منتصف 
�لعا¨، �ال ;Uم ¨ ±د	� ; ي« منها . لقد ;ثبتت �يع �ملستحاf �ل�  ;¦ا� 
�لد�!	ينية  �لنظرية  ;ثنا� �حلفرياN �جليولوجية عكس ما قالت به  �كتشفت 
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.µجو� أل¯ شكل حتو	بتشكل تا� ال 	 Dفجأ Dحليا� Nمتام«: لقد نشأ
 Derek Ager قر ;حد علما� �لتطو!، �لعا¨ �إلجنليز¯ �يريك ©غر;

:Zֲדذ\ �حلقيقة عندما قا
�لنقطة هي ;ننا عندما قمنا بتقصي �لسجل �إلحاثي بالتفصيل سو�� على 
مستو£ �ألنو�´ ;	 �لترتيب �لزم® �ملرD تلو �ملرD، ¨ جند تطو! تد!±ي ;	 
 Gحسا على   Nلكائنا� من  ملجموعة  مفاجئ  ظهو!  	�منا  �نتقالية،  مرحلة 

;خر£.٢٠
 Nحلية قد ظهر� Nيع �لكائنا� x; لسجل �إلحاثي ي_هن� x; ®هذ� يع
على �أل!¸ بشكل مفاجئ بأشكاqا �لتامة، 	�	x ;¯ طو! حتوµ، 	هذ� 
 Yفالتفس �خللق.  حقيقة  على  قو¯   Nثبا�	 متام«  �لد�!	ي®  �إل�عا�  عكس 
�حلية بشكل مفاجئ على سطح �أل!¸ بشكلها   Nلكائنا� لنشو�  �لوحيد 
�لكامل 	�	x تطو! عن ;جد�� سابقني، �منا يع® ;x هذ\ �ألنو�´ قد خلقت 

خلق«. 	يقر هذ\ �حلقيقة عا¨ �ألحيا� �لتطو!¯ �	غالئس فيوتوميا:
"�خللق 	�لتطو!، 	بينهما �لتفسN�Y �ملحتملة عن ;صل �لكائناN �حلية. 
فإما ;x تكوx �ألنو�´ قد ظهرN على سطح �أل!¸ بتكوينها �لكامل، ;	 ال 
 Nجد	عن ;نو�´  N!ا قد تطوU; ®يكن �ألمر كذلك فهذ� يع ¨ �L� .xتكو
مسبق« من خالZ بعض عملياN �لتحوZ. ;ما ��L كانت قد ظهرN بشكلها 

�لكامل ، فالبد ;Uا قد خلقت خلق«٢١.
	�ملستحاثاN تثبت ;x �لكائناN �حلية قد نشأN بشكلها �ملكتمل على 
سطح �أل!¸، 	هذ� يع® ;x ";صل �ألنو�´" ليس كما يدعي ��!	ين، �نه 
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خلق 	ليس تطو!.

قصة تطو� �إلنسا�
�ملوضو´ �لذ¯ �ا	Z مؤيد	� نظرية �لتطو! �لكال� به ��ئم« هو موضو´ 
نو´  عن  تطو!  قد   µحلا�  xإلنسا�  x;  xينيو	لد�!� يدعي   .xإلنسا� ;صل 
من ;شبا\ �لقر�D. 	خالZ هذ\ �لعملية �لتطو!ية �ملزعومة، �ل� يفتر¸ ;Uا 
بني  تفصل  حتولية"   Zشكا;"  Nظهر عام«،  ماليني   ٤-٥ من  �ستغرقت 
�خليالية   D!لصو� هذ\  	حسب   .xيزعمو كما  	;جد��\،  �حلديث   xإلنسا�

:Nبعة فئا!; � Zلبحتة، صنفت هذ\ �ألشكا�
-١;	ستر�لوبيثيكو�
-٢هومو هابيليس.
-٣هومو ;!يكتو�
-٤هومو سابينس

;	ستر�لوبيثيكو�" 	يع®   "  xلإلنسا  Z	أل� �جلد  �لتطو!يوx على  يطلق 
"قر� جنوG �فريقيا".	�حلقيقة هو ;x هذ� �ملخلو· ليس �ال نوعا من �لقر	� 
�لقدمية �ملنقرضة. ;ثبتت �ألÚاf �لو�سعة �ل� ;جر�ها عاملا �لتشريح ، �للو!� 
 Nلواليا�	 �نكلتر�  من  ;	كسنا!�،  تشا!لز  	�ل_	فسو!   xكرما	~  µسو
تعو�   Nملستحاثا� هذ\   x; ;	ستر�لوبيثيكو�   Nمستحاثا على   ،Dملتحد�
مع  شبه   ¯; حتمل  ال  	�ل�  �نقرضت  �ل�    Dلقر�� من  عا�ية  ;نو�´   ��

٢٢.xإلنسا�
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	�لفئة �لثانية �ل� يصنفها �لتطو!يوx هي "هومو" 	تع® "�إلنساx" 	حسب 
نظرية �لتطو!، فإx ساللة �qومو ;كثر تطو!v من ساللة ;	ستر�لوبيثيكو�. 
هذ\  من   Nمستحاثا  Dدq بتركيبهم   DYمث خطة   xلتطو!يو� �ختر´  	هنا 
�ملخلوقاN 		ضعها بترتيب معني. �ال ;x تلك �خلطة خيالية ألنه ¨ يثبت 
	جو� ;¯ عالقة تطو!ية بني هذ\ �لفئاN �ملختلفة. يقوZ ;حد ;هم �ملعلقني 
على نظرية �لتطو! �يرنست ماير � كتابه "من �ملناظر�N �لطويلة: " تعت_ 
�ألحجية �لتا!²ية �ل� تتكلم عن ;صل �حلياD ;	 ;صل �qومو سابينس ;حجية 

٢٣".DYألخ� Nا تتعا!¸ مع �الكتشافاU; �صعبة ح
�أل!بع:   Nلفئا�  xفإ  xلتطو!يو� 	ضعها  �ل�  �لسلسلة   Zخال 	من 
;	ستر�لوبيثيكو�، هومو هابيليس، هومو ;!يكتو�، هومو سابينيس ناشئة 
عن بعضها �لبعض. �ال ;x �الكتشافاN �ألخDY �ل� ظهرN على يد علما� 
 ، �أل!بعأ	ستر�لوبيثيكو�   Nلفئا� هذ\   x; ;ثبتت  قد  �لبشرية   Nملستحاثا�
هومو هابيليس، هومو ;!يكتو�، هومو سابينيس قد عاشت � بقا´ Òتلفة 

من �لعا¨ 	� ~من 	�حد.٢٤
عال	D على هذ�، فإx �ألجز�� �لبشرية �ل� صنفت � فئة "هومو ;!يكتو�" 
فقد  	�qوموسابينيس  �لنياند!تاليني  ;ما   ،vقريب جد 	قت   �تنقر¸ ح  ¨

٢٥.Dحد�	منطقة  �	حد �	تعايشو� � ~من 
 vجد  xيكو  x; ميكن  منهم  ;حد   xبأ �ال�عا�  يدحض  �الكتشا°  هذ� 
 Stephen Jay غولد ستيفن جا¯  �لقدمية  �ألحيا�  عا¨  يفسر  لآلخر. 
نظرية  �ليها  	صلت  �ل�   D�	ملسد� �لنهاية  ها!فا!�  جامعة  من   Gould
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�لتطو!، بالرغم من ;نه عا¨ تطو!¯:
 Nمن فئا fهنا> تز�من معيشي لثال xكا �L� فكرتنا Yمص xسيكو �Lما
 x; 	ثبت  هابيليس)  	�qومو  �لقو¯  	�أل	ستر�لوبيثيكو�  (�إلفريقي  �qومو 
;حدv منهم ¨ ينشأ عن �آلخر؟ ;ضف �� ;x ;حد� من هؤال� ¨ يثبت عليه 

;¯ حتوZ تطو!¯ خالZ فترD حياته على سطح �أل!¸.٢٦
	جو�  على  ينص  �لذ¯  �لبشر¯  �لتطو!  سينا!يو   x; باختصا!،   Zنقو
Òلو· نصفه �نساx 	نصفه قر� 	�لذ¯ قا� على �ستخد�� �لعديد من �لصو! 
�لتطو!، ليست �ال قصة ال  �خليالية �ل� ظهرN � �لكتب �لدعائية لنظرية 

;سا� qا من �لصحة �لعلمية.
�ململكة   �  Dشهر �ألكثر   ،xكرما	~  µسو �لعا¨   xكو من  	بالرغم 
 Dستغرقت عد� �ل�  ;Úاثه،  �عتر° � Uاية  ;نه  �ال  �ملتحدD، عامل« تطو!ي«، 
 ١٥ Dستر�لوبيثيكو� ملد	; Nمستحاثا Óلت بشكل خا	ل� تنا�	 Nسنو�

عام«، ;نه ال يوجد شجرD بشرية تتفر´ عن ÒلوقاN شبيهة بالقر	�.
من  يتد!¹  �لعلو�"  "طيف  ;ا\  طيف  ضمن  �لعلو�   xكرما	~ صنف 
�لعلو� �ل� يعت_ها علمية لينتهي � �لعلو� �ل� يعت_ها غY علمية. 	حسب 
 Nبيانا على  تقو�  �ل�   ¯;  – "علمية"  �لعلو�  ;كثر   xفإ  ،xكرما	~ طيف 
�لبيولوجية  �لعلو�  تليهما  	�لكيميا�،  �لفيزيا�  هي  ملموسة-   Nمعلوما	
 Yلعلو� "غ� ýاية �لطيف تأU �	 .لعلو� �الجتماعية� DYلد!جة �ألخ� �	
�لعلمية" 	�ل� �تل مكاUا "�إل�!�> �حلسي �ملفر]" – 	هي مفاهيم �حلاسة 
 Øيشر	يليها "�لتطو! �لبشر¯". 	لتيليباثي (�لتخاطر عن بعد) – �	لسا�سة �
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لنا ~	كر عمله هذ�:
 Nمن �حلقيقة �ملسجلة موضوعي«  �� تلك �ملجاال Zنتحو vL� ن هنا¦
 Yلتفس� 	ل� يشغلها علم �ألحيا� �الفتر�ضي، مثل �إل�!�> �حلسي �ملفر]، ;�
بالنسبة  جائز  فيها كل شي�  يبد	  	�ل�  �إلنسانية،   Nللمستحاثا �لتا!²ي 
�ألمو!  من  �لعديد  لتصديق   vمستعد �لتطو!¯   xيكو حيث  للتطو!¯، 

�ملتناقضة � 	قت 	�حد.٢٧
 Dملتحيز� N�Yقصة �لتطو! �لبشر¯ لتصل �� مستو£ �لتفس N!لقد �¦د
ֲדذ\  تعلقو�  �لذين   Óألشخا� بعض  �ستخرجها  �ل�   Nملستحاثا� لبعض 

�لنظرية بشكل ;عمى.

�ملعاLلة �لد���ينية
 x� نوجز ـ x; من ;�لة تقنية ، نو� xلنا\ �� �آل	جانب كل ما تنا ��
 x; يفهمو\ ، كيف x; Zلألطفا �شئتم ـ 	مبثاZ 	�ضح Úيث ميكن ح

 . Dخرفا� فاسد Dلو عقيد	لتطو!يني ;�
�لتطو! ;x �حلياD تشكلت Fض صدفة؛ 	عليه 	طبق« qذ�  تزعم نظرية 
�لزعم فإx �لذ!�N �جلامدD 	غY �لو�عية �جتمعت 	شكلت ;	ًال خلية، � 
جا�N �لذ!�N نفسها بطريقة ;	 بأخر£ بالكائناN �حلية 	�لبشر. 	لنفكر 
�آلx: �ننا حينما جنمع عناصر مثل �لكربوx 	�لفسفو! 	�أل~	N 	�لبوتاسيو� 
فإنه تتشكل كومة. 	مهما  �لكياx �حلي،  بنية  �ملفر��N �ألساسية �  	هي 
مرN كومة �لذ!�N هذ\ بأ¯ من �لعملياN، فإUا ال ميكن ;x تشكل كائنا 
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بالبحث   Z	لنتنا	  ، ��L ما شئتم  �لصد�  حيا 	�حًد�. 	لنجر جتربة � هذ� 
	�الستقصا�، باسم �لتطو!يني 	حتت عنو�x "�ملعا�لة �لد�!	ينية"، �لزعم �لذ¯ 

ينافحوx عنه � �ألصل، �ال ;Uم ال يستطيعوx; x ±هر	� به:
 N	~أل�	 �لفسفو!  مثل  عناصر  من   DYف	  Nكميا  xلتطو!يو� فليضع 
	�لكربوx 	�أل	كسجني 	�حلديد 	�ملاغنسيو� 	هي �لعناصر �ل� تتشكل منها 
 �� �بنية �لكائن �حلي، ��خل ;عد�� هائلة من �ل_�ميل �لعظيمة. 	ليضيفو� ح
هذ\ �ل_�ميل ما ير	x ;نه من �لضر	!¯ 	جو�\ ��خل هذ� �ملزيج من مو�� ال 
توجد ح� � �لظر	° �لطبيعية. 	ليفعمو� هذ� �ملزيج بقد! ما يشا¬	x من 
�ألÃا¸ �ألمينية، 	�ل_	تني (�حتماZ تشكل �لوحدD �لو�حدD منه تصا�في« 
بنسبة ١٠ قوD ٩٥٠ ). 	ليمّد	� هذ� �ملزيج باحلر�!D 	�لرطوبة بالنسبة �ل� 
	ليقّيضو� على   ،D!ملتطو�  Dألجهز� ما شا¬	� من  	ليخفقو\  مناسبة،  ير	Uا 
مكاUم   � �خل_��  هؤال�  	لينتظر  �لعا¨،  علما�   Dصفو �ل_�ميل  هذ\   �;!
 �� Gمن �أل G	لسنني بالتنا� Nبل تريليونا ،N�!بشكل مستمر مليا	هذ� 
�البن، 	من جيل �� جيل، 	لتكن qم مطلق �حلرية � ;x يستخدمو� كافة 
ما يعتقد	x � ضر	!D 	جو�\ من �لظر	° من ;جل تشكل �لكائن �حلي. 
�ّنهم مهما فعلو�،  ليس مبقد	!هم بالطبع ;x ُيخرجو� كائنا حّيا من تلك 
�ل_�ميل. 	ال يتأتى qم ;x يأتو� بو�حدD من �لّز!�فاN ;	 �ألسو� ;	 �لنحل ;	 
عصافY �لكنا!يا ;	 �لبالبل ;	 �لببغا	�N ;	 �خليل ;	 حيتاx يونس ;	 �لو!	� 
;	 ~هو! �أل	!كيد ;	 �لزنابق ;	 ~هو! �لقرنفل ;	 �ملو~ ;	 �ل_تقاZ ;	 �لتمر 
;	 �لطماطم ;	 �لشما� ;	 �لبطيخ ;	 �لتني ;	 �لزيتوx ;	 �لعنب ;	 �خلو� ;	 
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!�¹ ;	 �لفر�شاÒ Nتلفة �أللو�x 	ماليني من �ألنو�´  �لطو�	يس ;	 طيو! �لدُّ
 Nلو ×لية من هذ\ �لكائنا	يأتو�  x; حلية من مثل هؤال�. بل ليس بوسعهم�

�حلية �ل� ;حصينا عد�v منها، ال بو�حدD منها كاملة �خللق. 
;x جتتمع  بوسعها  ليس  �لو�عية   Yغ N�!لذ�  x; قوله هو  نبغي  ما  �لة 
فتشكل خلية حية، 	ال تستطيع ;x تتخذ قر�ً!� جديًد� من بعد فتقسم �خللية 
�خترعو�  �لذين  �لعلما�   xبكيا ýفتأ تباًعا  قر�!�N ;خر£  تتخذ  نصفني، � 
 xّ� .ִדا فيما بعد حتت �ملجهر�L بنية �خللية xممن ير�قبو ،Î	ملجهر �إلليكتر�
�خللية تدG فيها �حلياD فقط باخللق �ملعجز هللا عز 	جل. ;ما نظرية �لتطو! �ل� 
 Zعما� x�	 .ملنطق�	تزعم عكس هذ�، فهي سفسطة تتنا� متاما مع �لعقل 
�لفكر 	لو قليال � �ملز�عم �ل� طرحها �لتطو!يوx، ليظهر éال� هذ\ �حلقيقة 

مثلما � �لنمو¹L �لو�!� ;عال\. 

�لتقنية �ملوجوEL ¬ �لعني ��أل:�
 Yبتفس له   ýتأ  x; �لتطو!  نظرية  تستطع   ¨ �لذ¯  �آلخر  �ملوضو´  ;ما 

 .xLأل�	لعني � � Dإل�!�> �لفائقة �ملوجو�� Dجا~�، فهو جو�
 Zجنيب بإ±ا~ عن سؤ� x; قبل �لولو¹ �� �ملوضو´ �ملتعلق بالعني، نو�	

هو: كيف تبصر �لعني ؟ 
�x �ألشعة �ملنبعثة من جسم ما، تسقط بشكل عكسي على شبكية �لعني، 
�شا!�N كهربية،   �� �ألشعة  بتحويل هذ\  �ملوجو�D هنالك  	تقو� �خلاليا 
تصل �� نقطة تسمى مركز �إلبصا! موجو�D باجلز� �خللفي للمخ. 	هذ\ 
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�إلشا!�N �لكهربية، بعد Ñموعة من �لعملياN يتم �لتقاطها كصو!D � هذ� 
�ملركز �لكائن � �ملخ. 	بعد هذ\ �ملعلومة فلنفكر: 

�x �ملخ FجوG عن �لضو�، مبعx; Á ��خل �ملخ ظالًما ��مًسا، 	ال يتأتى 
للضو� ;x ينفذ �� حيث يوجد �ملخ. 	�ملوضع �لذ¯ يسمى مركز �إلبصا! 
موضع حالك �لظلمة ليس �لضو� ببالغه ;صال، 	لعله مظلم بد!جة̈  نصا�فها 

قط. �ال ;نكم � هذ\ �لظلمة �حلالكة تشاهد	x عاملا مضيئا متوهجا.
تقنية   �تعجز ح  Dجلو��	لنقا� � منظًر� على �!جة من  فضال عن كونه 
�لقرx �حلا�¯ 	�لعشرين ـ !غم كل �إلمكانياN ـ ;x تأý مبثلها. �نظر	� 
�ل� متسك  ;يديكم   �� 	�نظر	�   ،xآل� ;يديكم  �لذ¯ بني   Gلكتا�  �� مثال 
 Dجلو��	حولكم. ;!;يتم منظًر� ֲדذ� �لنقا�  �	نظر�	فعو� !;سكم !� � ،Gلكتا�
� ;¯ موضع ©خر؟ �x شاشة ;كثر ;جهزD �لتلفا~ تطوً!� 	�ل� تنتجها شركة 
;جهزD �لتلفا~ �أل	� على مستو£ �لعا¨، ال ميكن ;x متنحكم صو!D ֲדذ� 
�لقد! من �لنقا�. 	منذ مائة عا� 	©ال° �ملهندسني يسعوx للوصوZ �� هذ� 
�لنقا�، 	من � ُتشيَّد �ملصانع 	�ملؤسساN �لعمالقة، 	ُتجر£ �ألÚاf، 	يتم 
تطوير �خلطط 	�لتصميماN. 	لتنظر	� ثانية �� شاشة �لتلفا~، 	� �للحظة 
فرق« شاسع«  هنا>   x;  x	تر فسو°  ;يديكم،  بني  �لذ¯   Gلكتا�  �� �Lִדا 
� �لنقا� 	�جلو�D. فضال ;x شاشة �لتلفا~ تبد¯ لكم صو!D ثنائية �ألبعا�، � 

حني ;نكم تتابعوx مناظر ثالثية �ألبعا� N�L عمق. 
لتصنيع  �ملهندسني  من  �آلال°   Nعشر� يسعى   Zطو�  Nسنو� 	منذ 
شاشاN جها~ تلفا~ تعطي صو!D ثالثية �ألبعا�، 	�لوصوZ �� جو�D !¬ية 
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�لعني. نعم لقد ;مكنهم تصميم نظا� تلفا~ ثالثي �ألبعا�، غY ;نه ليس � 
�إلمكاx !¬يته ثالثي �ألبعا� �	x �!تد�� �لنظا!D. 	مع ;x هذ\ �ألبعا� �لثالثة 
 D!ا صوUكأ	 	ما �جلهة �ألمامية فتبد; ،Dصطناعية. فاجلهة �خللفية تظل عكر�
�لعني.  تر�\  �لذ¯  �ملنظر  ;بد� منظر � جو�D 	نقا�  يتشكل  من 	!·. 	ال 

	�دf بالطبع ;x تضيع �لصو!D � �لكام�Y 	�لتلفا~.  
�لعني 	�ل� تظهر هذ�  ©لية �إلبصا! �   x; xيزعمو xلتطو!يو� 	ها هم 
 xآل�	  . �ملصا�فة  تشكلت مبحض  �منا  	�لنقا�،   Dباجلو� يتسم  �لذ¯  �ملنظر 
��L ما قاZ ;حد لكم �x �لتلفا~ �ملوجو� � حجرتكم، �منا قد تشكل نتيجة 
 ،D!باجلها~ �لذ¯ يشكل هذ\ �لصو Nجا�	جتمعت  N�!لذ� x;	 ،Nمصا�فا
ما�L تعتقد	x فيه؟! كيف لذ!�N غY 	�عية ;x تصنع ما ¨ يتأN آلال° 

�ألشخاÑ Óتمعني ;x يصنعو\ ؟! 
�xّ �آللة �ل� تشكل منظًر� هو ;كثر بد�ئية مما تر�\ �لعني، لو ;Uا ال تتشكل 
لن  بد	!�ا  تر�\  �لذ¯  	�ملنظر  �لعني   x; للغاية  �لو�ضح  من  فإنه  مصا�فة، 
يتشكال Fض مصا�فة، 	�حلاZ كذلك بالنسبة لألxL. فاألxL �خلا!جية جتمع 
�ألصو�N �ملحيطة بو�سطة صو�x �ألxL، 	تقو� بتوصيلها �� �ألxL �لوسطى، 
لتقو� هي �ألخر£ بتقوية �لذبذباN �لصوتية 	نقلها �� �ألxL �لد�خلية، لتقو� 
�ملخ.   �� 	�!ساqا  كهربية،   N�!شا�  ��  Nلذبذبا� هذ\  بتحويل  بد	!ها 
	عملية �لسمع ;يضا كما هو �لشأx � عملية �إلبصا! تتم � مركز �لسمع 

�ملوجو� � �ملخ. 
 GجوF ملخ� x; Áمبع .xLلوضع �لذ¯ � �لعني يسر¯ كذلك على �أل�	



سـّر �البتال�

١٠٠

ينفذ،  ال   Nفالصو �لضو�،  عن   GجوF هو  مثلما   Nلصو� عن  كذلك 
�ملخ، فإx ��خله ساكن متا�  �لضجيج خا!¹   Dفإنه مهما بلغت شد 	عليه 
 xلو ;نكم تسمعو	ُتلتقط � �ملخ.  Nنقى �ألصو�; xغم هذ� فإ!	 .xلسكو�
 x	فإنكم تشعر ،Nكم �لذ¯ ال ينِفذ �ليه �لصوÒ � كستر�!	; Nسيمفونيا
بكل صخب ;حد �أل	سا] �ملز�Ãة. 	��L ما قيس مستو£ �لصوN �لذ¯ 
;نه ُيطبق  �للحظة، فسيتضح  بد�خل �ملخ باستخد�� جها~ حسا� � تلك 

عليه �لسكوx �لتا�. 
 xنقية، فإ D!على صو Zعلى ¦و ما �ستخدمت �لتقنية ;مال � �حلصو	
�ملساعي نفسها تتو�صل منذ عشر�N �لسنني بالنسبة كذلك للصوN. 	ُتعد 
;جهزD تسجيل �لصوN 	;شرطة �لكاسيت 	كثY من �ألجهزD �إلليكتر	نية، 
	�ألنظمة �ملوسيقية �ل� تلتقط �لصوN، بعض ðا! هذ\ �ملساعي. 	لكن على 
 Nقلها، ¨ يتأÚ خل_�� �لعاملني�	ال° �ملهندسني ©	 ،Nلرغم من كل �لتقنيا�
�لوصوZ �� صوN بنقا� 	جو�D �لصوN �لذ¯ تلتقطه �ألxL. 	تأملو� ;جو� 
فحينما  �ملوسيقية،  �ألنظمة   Nشركا ك_£  تنتجها  �ل�  �لكاسيت  ;شرطة 
يسجل �لصوN، حتما يضيع شطر منه، ;	 �دf تشوº بالطبع 	لو قليال، 
;	 ;نه حينما تقوموx بتشغيل شريط �لكاسيت فإنكم ال بد ;x تسمعو� له 
�لتقنية  نتا¹  من  �ل�   Nألصو��  x; �ملوسيقى. � حني  تبد;   x; قبل  صريًر� 
�ملوجو�D باجلسم �إلنساÎ تتسم بأقصى �!جاN �لنقا�، 	ال تشوֲדا شائبة. 
ما  	;يا  تشويش.   	; به صرير  �لصوN بشكل  ;بًد�   xنسا�  xL; تلتقط  	ال 
 Zهذ� �لوضع ال يز�	نقي. 	ا تلتقطه بشكل كامل Uفإ Nكانت طبيعة �لصو
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على N�L �لكيفية منذ ;x ُخلق �إلنساx 	�� يومنا هذ�. 	�� �آلx ليس ðة 
جها~ بصر¯ ;	 صوý من صنع ب® �إلنساx يلتقط �لصو!D 	�لصوN بشكل 

 .xLأل�	ناجح مثل �لعني 	حسا� 
�إلبصا!  عملية   � للغاية  عظيمة  حقيقة  ðة  فإنه  كله،  هذ�  عد�  	فيما 

	�لسمع. 

ملن تعوL حاسة �إلبصا� ��لسمع �Lخل �ملخ ؟
 Nيسمع �لسيمفونيا	لذ¯ بد�خل �ملخ يشاهد عاملا مضيئا ملونا، � �L من
 xآلتية من عي® �إلنسا� Nلتنبيها� x� ؟�	لو!� Yيتنسم عب	 ،Yقزقة �لعصاف~	
 xلتطالعو 	�نكم  كهربية.   D!شا�  D!صو  � �ملخ   �� متضي  	;نفه  	;Lنيه 
تفصيالN كثDY � كتب علم �ألحيا� 	�لطبيعة 	�لكيميا� �حليوية، بيد ;نكم ال 
ميكن ;x تصا�فو� � ;¯ موضع قط ;هم حقيقة ينطو¯ عليها هذ� �ملوضو´ 
;ال 	هي: من �L �لذ¯ باملخ  يتلقى هذ\ �ألشا!�N �لكهربية 	يد!كها على 
;Uا صو!D 	صوN 	!�ئحة 	�حسا�. �ð xة حاسة توجد بد�خل �ملخ تلتقط 
هذ� كله �	x حاجة �� عني ;	 ;xL ;	 ;نف، ملن تعو� هذ\ �حلاسة. بالطبع ال 
تعو� على ما يشكل �ملخ من ;عصاG 	طبقاN �هنية 	خاليا عصبية. 	هكذ� 
	qذ� �لسبب ليس مبقد	! �ملا�يني �لد�!	ينيني ممن يظنوx; x كل شي� ليس 
 Ø	هذ\ �حلاسة �منا هي �لر xأل ،Nيبو� على هذ\ �لتسا¬ال± x; ،Dسو£ ما�
�ل� خلقها �ملو� عز 	جل. فهي ال حتتا¹ �� عني ح� تر£ �لصو!D، 	ال 
 �� ليست Úاجة  فهي  هذ� كله،  على   D	عال	 .Nلصو� تسمع   �;xL ح
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 x; كل �مر¥ يطالع هذ\ �حلقيقة �لعلمية �جللية، عليه x� .مخ كيما تفكر
 Dبعد ! يفكر � �هللا عز 	جل �لذ¯ �ع مبكاx حالك �لظلمة ��خل �ملخ يقدَّ
 Zظال	 xلو�; N�L ثالثية �ألبعا� D!كافة بصو Nمكّعبة، �لكائنا Nسنتيمتر�

	ضيا�، 	²شا\ 	يلوL به. 

عقيدE ماLية
�x ما تنا	لنا\ �� �آلx بالبحث 	�لتدقيق ليظهر ;x نظرية �لتطو! ما هي 
�ال ~عم يتعا!¸ بوضوØ مع �الكتشافاN �لعلمية، 	±ا� ~عم �لنظرية ـ 
فيما يتعلق بأصل �حلياD ـ �ملنطق �لعلمي. فليس ألية ©لية تطو! قط طرحتها 
متر   ¨ �حلية   Nلكائنا�  x;  Nحلفريا� 	تكشف  تطو!¯.   Yتأث  ¯; �لنظرية 
مبر�حل بينية تلك �ل� تستوجبها �لنظرية. 	� هذ\ �حلالة يتعني تنحية نظرية 
�لتطو! جانبا باعتبا!ها فكرÑ Dافية للعلم. ال سيما 	;x كث�Yً من �ألفكا! 
 ،xلكو� مركز  �أل!¸ هي   x;  Dفكر مثل  �لتا!يخ،  مد�!  على   Nل� ظهر�
قد ُحذفت من ;جندD �لعلم. � حني ;x نظرية �لتطو! ُيتشبث ֲדا 	بإصر�! 
� هذ\ �ألجندD، ح� �نه من �لنا� من يسعى إلظها! ;¯ �نتقا� موجه �� 

�لنظرية 	كأنه هجو� على �لعلم ! ِلَم  هذ� �xL؟! 
�لتطو!  لنظرية  جا~مة   Dعقيد  xتكو هو  �منا  �لوضع  هذ�  �لسبب �   x�
ال ميكن �لنكوÓ عنها بالنسبة �� بعض �أل	سا]. 	Ìلص هذ\ �أل	سا] 
�خالص« ;عمى للفلسفة �ملا�ية، 	تتبÁ �لد�!	ينية كذلك ألUا �لتفسY �ملا�¯ 

�لوحيد للطبيعة �لذ¯ ميكن �إلتياx به. 
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 Richard) لونتني  !يتشا!�  	يعتر°  ֲדذ�،  يعترفوx صر�حة  	;حيانا 
�Lته  �لوقت   �	 ها!فر�  éامعة   Yلشه� �لو!�ثة  عا¨  ـ   (Lewontin
تطو!¯ با!~، ـ بأنه "ما�¯ � �ملقا� �أل	Z، � عا¨ � �ملقا� �لذ¯ يليه"، 

:Zيقو L�
"�x لنا �ميانا باملا�ية، 	هو �مياx �ستباقي (�عُتنق سلفا، 	�فترضت صحته). 
	�لشي� �لذ¯ يدفعنا �� �إلتياx بتفسY ما�¯ للعا¨، ليس هو ;صوZ �لعلم 
سلفا  �خالصنا  من  بسبب  ـ  فإننا  Lلك  من  �لعكس  على  بل  	قو�عد\، 
للما�ية ـ þتلق ;صوZ 	مفاهيم Úثية تأý بتفسY ما�¯ للعا¨. 	نظر� �� 
 Yتفس Zنسمح بدخو x; ملا�ية صحيحة صحة مطلقة، فإننا ال ميكن� xكو

�qي �� �لساحة".٢٨  
	ُتعد هذ\ �لكلماN �عتر�فاN صر�ة بأx �لد�!	ينية مولو� �يا � سبيل 
�إلخالÓ للفلسفة �ملا�ية. 	هذ� �ملولو� يفتر¸ ;نه ما من 	جو� قط سو£ 
خلقت  �منا  �لوعي  عدمية   Dجلامد�  Dملا��  x;  x	يعتقد �لسبب  	qذ�   .Dملا��
�حلياD. 	يذهبوx; �� x ماليني �ألنو�´ �حلية �ملختلفة مثل �لطيو! 	�ألا> 
	�لز!�فاN 	�لنمو! 	�حلشر�N 	�ألشجا! 	�أل~ها! 	حيتاx �لباZ 	�لبشر �منا 
تشكلت من ��خل �ملا�D �جلامدD 	بالتفاعالN �حلا�ثة ��خل �ملا��L Dִדا؛ ;¯ 
باملطر �لساقط، 	�ل_· �خلاطف. ;ما � حقيقة �ألمر فإx هذ� يتنا� مع �لعقل 
	�ملنطق على �لسو��. بيد ;x �لد�!	نيني يستمرئوx �ملنافحة عن هذ� �لر;¯ 

ُبغية "عد� �خوZ تفسq� Yي �� �لساحة" على حد تعبYهم.
ما�¯  ;LهاUم حكم   �	 �حلية   Nلكائنا� ;صل   ��  x	ينظر ال  من  ;ما 
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مسبق، فسو° يد!كوx هذ\ �حلقيقة �جللية. 	�لكائناN �حلية كافة �منا هي 
من صنع خالق L¯ قوD 	علم 	عقل معجز. �نه �هللا �لذ¯ خلق �لكوx كله 
من �لعد�، 	نّظمه بشكل ال تشوبه شائبة ;	 قصو!، 	خلق �لكائناN �حلية 

كافة 	صّو!ها.
 

*� نظرية �لتطو� هي �شد �لسحر تأث�¡ ¬ تا�يخ �لعا²
;حكا�   x	� 	منطقه  عقله  ُيعِمل   xنسا� ;ميا   x; نوضح   x; هنا  يتعني 
 x; يسر	يديولوجية، سيد!> بسهولة ; ¯; Yلوقو´ حتت تأث� x	�	 مسبقة
نظرية �لتطو! �ل� تذكرنا ×ر�فاN �ملجتمعاN �ل� عاشت مبنأ£ عن �لعلم 

	�حلضا!D، ليست سو£ ~عم يستحيل تصديقه. 
 x; x	لتطو! يعتقد� تبيانه، فإx من يؤمنوx بنظرية  �لنحو �ملتقد�  	على 
�ألساتذD �لذين يفكر	x 	يعقلوx 	²ترعوx، 	�لطالG �جلامعيني 	�لعلما� 
مثل �ينستني هوبل (Einstein Hubble)، 	�لفنانني مثل فر�نك سيناتر� 
 ،(Charlton Heston) xهيستو xتشا!لتو	 (Frank Sinatra)
يضا° �ليهم كائناN مثل �لغزالx 	;شجا! �لليموx 	~هو! �لقرنفل، سو° 
²رجوx مع مر	! �لزماx من مزيج من كثY من �لذ!�N 	�جلزئياN 	�ملو�� 
غY �حلية �ل� متأل برميال عظيما. ال سيما 	;x من يؤمنوx ֲדذ� �َخلَر° هم 
 xفإ �لسبب  	qذ�  	�لتعليم.  �لثقافة  من  قد!  على  	;نا�   Dساتذ;	 علما� 
�ستخد�� تعبY ";شد �لسحر تأثvYً � تا!يخ �لعا¨" بالنسبة �� نظرية �لتطو! 
سيكوx �ستخد�ًما � Fله. �L �نه ليس � تا!يخ �لعا¨ �عتقا� ;	 ~عم ©خر 
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بالعقل   Yلتفك� فرصة  من  	حرمهم  �لد!جة  هذ\  مبثل  �لبشر   Zعقو سلب 
	�ملنطق، 	كأنه ;سدZ ستاً!� ;ما� ;عينهم، حا� Z	x; x ير	� �حلقيقة �ل� 
كانت 	�ضحة éال�. 	�xّ هذ� لغفلة 	عد� بصDY ال يستسيغها عقل مثلها 
 Dعبا�	هل سبأ للشمس ; Dعبا�	بعض �لقبائل �إلفريقية للطوطم  Dكمثل عبا�
قو� �بر�هيم عليه �لسال� لأل	ثاx، �ل� كانو� يصنعوUا بأيديهم، 	عبا�D قو� 
موسى عليه �لسال� للعجل �لذ¯ صنعو\ من Lهب. 	هذ� �لوضع � حقيقته 
�منا هو Ãاقة ;شا! �ليها �هللا تعا� � �لقر©x �لكرمي. 	ينبئنا �ملو� عز 	جل 
 Zحا �� x	يتر�	من �لنا� من سيستغلق عليه �لفهم  xمن ©ياته بأ Yكث �

يعجز	x فيه عن !¬ية �حلقائق. 	من بني هذ\ �آلياN قوله تعا�:

ُيْؤِمُنوَ�  َال  ُتنِذْ�ُهْم  َلْم   jْ�َ َ�َ�نَذْ�َتُهْم  َعَلْيِهْم  َسَو�ٌ�  َكَفُر�ْ�  �لَِّذيَن   َّ�*ِ﴿

َخَتَم �هللاُّ َعَلى ُقُلوِبهْم َ�َعَلى َسْمِعِهْم َ�َعَلى َ�ْبَصاِ�ِهْم ِغَشاEٌ�َ َ�َلُهْم َعَذ�ٌ� 

.(٦-٧ :Eلبقر�) ﴾عِظيٌم

	قوله ;يضا :

 �ٌ�:َa َ�َلُهْم  ِبَها  ُيْبِصُر�َ�  َ�ْعُيٌن الَّ  َ�َلُهْم  ِبَها  َيْفَقُهوَ�  ُقُلوٌ� الَّ  ﴿َلُهْم 

الَّ َيْسَمُعوَ� ِبَها ُ�ْ�َلـِئَك َكاَألْنَعاjِ َبْل ُهْم َ�َضلُّ ُ�ْ�َلـِئَك ُهُم �ْلَغاِفُلوَ�﴾ 

.(١٧٩ :Yألعر�� )

;ما � سو!D �ِحلْجر فيخ_نا �هللا عز 	جل بأx ;	لئك �لنا� قد ُسحر	� 
Úيث ;Uم لن يؤمنو� ح� 	لو !;	� �ملعجز�L� ،N يقوZ سبحانه 	تعا�:
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ِ*نََّما  َلَقاُلوْ�  َيْعُرُجوَ�   َماِ� َفَظلُّوْ� ِفيِه  َفَتْحَنا َعَلْيِهم َباب� مَِّن �لسَّ  ﴿َ�َلْو 

َر6ْ َ�ْبَصاُ�َنا َبْل َنْحُن َقْوjٌ مَّْسُحوُ��َ�﴾ (�حلجر: ١٤-١٥) ُسكِّ

	�x �متد�� هذ� �لسحر بشكل مؤثر على قطاعاN عريضة من �لنا� ֲדذ� 
�لقد!، 	�بتعا� �لنا� عن �حلقائق ֲדذ\ �لد!جة، 	بقا� هذ� �لسحر منذ ١٥٠ 
عاما، qو 	ضع مثY للحDY 	�لدهشة بد!جة ال ميكن شرحها بكلماN، ألنه 
 Nلسينا!يوها Óشخا; Dعد 	يستسيغ �لعقل �عتقا� شخص ; x; من �ملمكن
مستحيلة 	مز�عم حافلة باَخلَر° 	�qر�� 	�ألمو! غY �ملنطقية، �ال ;x �عتقا� 
�لعا¨ بأx �لذ!�N �لال	عية 	�جلامدD قد  �لكثYين من �لبشر � كافة ;¦ا� 
�جتمعت بقر�! فجائي، فأتت بالكوx �لذ¯ نر�\ يعمل بنظا� ال تشوبه شائبة، 
	يكشف عن تنظيم غY عا�¯ 	نظا� متقن غاية �التقاx، 	بكوكب �أل!¸ 
�لذ¯ ²تص بكافة �لسماN �ملناسبة للحياD، 	بكائناN حية مز	�D بأنظمة 

معقدD تفو· �حلصر، ليس له من تفسY سو£ ;نه سحر.
بني  	قعت  �ل�  �حلا�ثة  تلك   Zخال من  ينبئنا  	جل  عز  �هللا   x; كما 
عن   xينافحو ممن   Óألشخا� بعض   xبأ  ،xفرعو	 �لسال�  عليه  موسى 
فحينما  �لسحر.  من  يصنعونه  مبا  �لنا�  على   x	يؤّثر �إلحلا�ية،  �لفلسفة 
 ��  xفرعو طلب   ،xفرعو على  �حلق  �لدين  نبأ  �لسال�  عليه  موسى  قص 
موسى ;x يلتقي بسحرته � موضع �تشد فيه �لنا�. 	حينما �لتقى موسى 
�لسحرD ;مرهم ;x يبا�!	� هم باستعر�¸ مها!�ִדم. 	�آلية �ل� تسر� هذ\ 
ا ;َْلَقْوْ� َسَحُر	ْ� َ;ْعُيَن �لنَّاِ� َ	�ْسَتْرَهُبوُهْم َ	َجا�	�  �حلا�ثة تقوZ: "َقاZَ ;َْلُقْوْ� َفَلمَّ
 xفرعو  Dتبد£ متكن سحر ما  َعِظيٍم"(�ألعر�°:١١٦). 	على ¦و  ِبِسْحٍر 
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مبا صنعو\ من خد´ ;x يسحر	� �لنا� �يعا باستثنا� موسى 	�لذين ©منو� 
به. �ال ;x �ل_هاx �لذ¯  ;لقا\ موسى � مو�جهة ما ;لقا\ هؤال� على حد 
 Zيقو ،\Yّنه ;بطل تأث; ¯; ،"xَلكرمي "َتَلقََّف َما َيْأِفُكو� x©لو�!� بالقر� Yلتعب�
َيْأِفُكوَ�   َما  َتْلَقُف  ِهَي  َفِإَ:�   vََعَصا َ�ْلِق   �ْ�َ ُموَسى  ِ*َلى  تعا�:﴿َ�َ�ْ�َحْيَنا 
َصاِغِريَن﴾  َ��نَقَلُبوْ�  ُهَناِلَك  َفُغِلُبوْ�  َيْعَمُلوَ�  َكاُنوْ�  َما  َ�َبَطَل  �ْلَحقُّ  َفَوَقَع 

 (١١٧-١١٩ :Yألعر��)

 Óما فعله هؤال� �ألشخا x; <�!�� مع 	 ،N!� � �آليا	على ¦و ما 	
�لذين سحر	� �لنا� من قبل 	;ثر	� عليهم �منا هو �فك، با¬	� بالذZ 	�لضعَّة. 
	;	لئك �لذين يؤمنوx مبز�عم خرقا� �� ;قصى �!جة حتت غال° من �لعلم 
عنها، فسو°  للدفا´  	ينذ!	x حياִדم  �لر�هن،  �لسحر � عصرنا   Yبتأث	
تظهر  حينما  	Lلك  �ملز�عم،  هذ\  عن  يتخلو�   ¨ ما  	ُيذلو�  شأUم  يسقط 

�حلقيقة éال� بكامل معانيها، 	"يبطل تأثY �لسحر". 
�لذ¯   (Malcolm Muggeridge) موجريد¹  مالكو�   Øيشر	
فيلسوف«   xكا	لستني من عمر\، � ناهز   ��لتطو! ح نظرية  ينافح عن  ظل 
ملحدv، 	لكنه ;�!> �حلقائق من بعد �لوضع �لذ¯ ستتر�£ �ليه نظرية �لتطو! 

� �ملستقبل �لقريب قائال: 
مو��  �حد£   xستكو �لتطو!  نظرية   xبأ مقتنعا   Nصر نفسي  ;نا  "�ن® 
ُطبقت  �ل�   Nملجاال�  � سيما  ال  �ملستقبل  تا!يخ  بكتب   Dملوجو��  Øملز��
فيها. 	سيتلقى جيل �ملستقبل بالدهشة 	�حلDY �عتنا· فرضية متهرئة يكتنفها 

�لغمو¸ بسذ�جة ال يصدقها عقل" .٢٩
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�لبشر   xفإ Lلك،  من  �لعكس  على  بل  ببعيد،  ليس  �ملستقبل  	هذ� 
�q« 	سو°  ليست   Nملصا�فا�  x;  xللغاية، سيد!كو �لقريب  �ملستقبل   �
يتم �العتر�° بأx نظرية �لتطو! �منا هي ;ك_ خدعة 	;شد ;نو�´ �لسحر � 
 �تا!يخ �لعا¨. 	سرعاx ما بد; هذ� �لسحر �لشديد ينحسر عن �لنا� � ش
 xقفو� على سر خدعة �لتطو!، يتسا�لو	ممن  x	Yلكث� Nبا	ا� �أل!¸، ¦;

بدهشة 	حDY كيف �نطلت هذ\ �خلدعة عليهم.
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 ﴿ َقاُل��  ُسْبَحاَنَ� َال ِعْلَ َلَنا �الَّ َما َعلَّْمَتَنا
﴾ ِ�نََّ� َ�ْنَ� �لَعِليـُ �لَحِكيـُ

 �لبق��: ٣٢
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